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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Y uı Müdüril 

ETEM lzZET 

Paramız, paraların en sağlamıdır 
•r•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , 

Başvekil ismet Pasa millete hitap ediyor: 
• • ''Bugün bir Türk ıçın en 

endişe edilmiyecek 

Cenuptaki kaçakçılı-
ğın siyasi cephesi 

Hudutlarımız üzerinde ve asıl 
alicenap F ransanın yanında çalı
şan müstemlekeci Fransızlar var!. 

Ankara'da ne yapıyoruz? 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

ANKARA: (Başmuharriri- Türkiyenin rejimini, iktısaden 
Ilı.izden) - Ankaraya dön- sarsmak istiyorlar. Kaçakçılık, 
dünı. Burada kaçakçılık etra· işlerinde hassas olmadığımızı 
lında umduğumdan ziyade a- görerek günden güne ümitleri
•~bi bir hassasiyet gördüm. ni arttırmışlar, cesaretlerini art 
liükumet ve meclis, el ele ver- tırmışlar ve nihayet kazançla
llıiş, bu büyük tehlikenin önü- rmı arttırmışlar.. Halepte öy
ne geçmek için tedbir düşünü- le iş evleri açılmış ki, bütün 
Yorlar. Seyahatim esnasında 1 vazifeleri Türkiyeye kaçak ola

ü Yazdığım mektuplarda yalmz rak mal göndermektir. Bu ka-
Cenup hudutlarımızda olan ka· çak depolarının başında mem
SÜ:çılığm mali ve iktısadi ha· leketimizde İyi tanınan, muh
htımıza yaptığı zararlara şöy- telif şehirlerimizin tüccarını 
lec:e bir temas etmiştim. İşin isimlerile, karakterlerile bilen 
bir de siyasi cephesi ve siyasi adamlar vardır. Bunlar hem 
Zaralarr var ki, ondan bahset- hududun ötesinde, hem de me 
llıemİ§tİm: Bugünkü vaziyet bizim memleket dahilinde teş-
deva:m ederse pek ya.kında kilit yapmışlar. Menıleketin 
llıeş'um neticelerle karşılaş· en uzak noktalarına kadar ka
llıak muhakkaktır. Milli istik· çak eşya sokuyorlar. 
lal uğrunda hudutsuz fedakar· Bu kafilelerin isimleri mu
lıklar yapmış olan bir memle- ayyendir, Hareket iıtikametle
ketin vatandaşı sıfatile çok ri bellidir. Sıvas kafilesi Van 
hassas olmağa mecburuz. kafilesi, Malatya kafilesi.. ve 

kuvvetli, en 
olan para 

sağlam, 
TÜRK 

hiç sarsılmaz 
PARASI dır.,, 

ve sla 

Bütçe 
Vekaleti 
Bütçeden mes'ul 

bir vekalet 
ihdas ediliyor 
ANKARA, 12 (Telefonla) 

- Bütçe mesaisiı Maliye veki
linin faaliyetinin büyük bir 
kısmını İşgal ettiği ve asıl Ma 
!iyeye ait işlerin vekil tarafın
dan kimilen konrtolü güçleı
tiği İçin doğrudan doğruya 
bütçeden mes'ul bir vekalet ih 
dası çok muhtemeldir. 

Bu vekaletin ismi bütçe ve
kileti olacaktır. Bugün Maliye 
vekaletinde bütçe ile uğraşan
lar bu vekletin kadrosunu teş· 
kil edeceklerine göre, yeni ve· 
kalet vekilin şahsi tahsisa
tından bir müsteşar ilivesin· 
den başka bir masraf iltizam 
etmiyecektir. 

Piyango 
Dün kazanan numara·· 

lar ye~nci 
aahifemizdedir. 

On birinci tertip tayyare plyaı>
gosunun befinci k"§idesi dün ikmal 
edilmştir. ikramiye ve mükfıfat isa
bet eden numaralıirm 7 inci sayfa
mızda sıraya konulmu, cetvelini neş
rediyoruz. 

Evvelki gün 15 bin liralık ikrami
yeyi kazanan numaranın nısıf bile
tinin _ııümrük muhafaza memurların
dan Omer Ragıp Bey de olduğu an
laşılmıştır. Bu zat tam 7500 lira a
lacaktır. 

Abbas Hilmi Pş.Suriye 
krallığını istemiyor 

Sabık Hidiv Mısır tahtından da 
tamamiie feragat etti!. 

Tokatlıyan otelinin içerlek .aı.,. 
lannılan birinin kapısı açıldL 

Gayet düzgün türkçe konu§&D, al. 
hn gözlüklü, zarif giyinmiı bir zal 
ile karşılaştım. 

Nazikane eğilerek lrendiaini .... 
limlayınca ıordu: 

- Pata Hazretlerile mi ırörüımek 
iııtiyorsunuz? 

- Evet, dedim, Milliyet gazetesi 
namına geliyorum. Abbas Hilıni Pa. 
ta Hz. in den bu sabah için randev11 
almıthk.. 

Sabık Hidivin huıusi katibi Arif 
Paşa olduğunu sonradan anladığım 
bu kibar zat, beni derhal öteki oa
lona davet etti. Altın tabakasından 
bir Ankara çıkarıp ıızathktan ve bir 
kahve de söyledikten sonra dedi ki: 

- Paıa Hz. timdi aizi kabul ede
cekler •.• Yalnız bir parça bekllyecek 
siniz •• 

Fakat bu intizar çok devam ebne 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Sabık Mısır Hidivi Abbas 

Hilmi Paşa 

Cenup hududumuzun iktı- saire. Cenup hududunda kaçı
•adi cepheden bir hususiyeti nlan eşyayı, Karadeniz sahil
'l'ardır. Bu huduttaki vilayetle- !erinde bile bı)..mak mümkün
rinıiz, iktıııaden ve tabiaten dür. Kaçak merkezleri, kaçak
lialep ile sıkı surette alakadar çılara muayyen bir de kredi a
dırlar. Ne siyasi kombinezon· çıyorlar. Maliyet fiatma teka
lar, ne de diplomatların çizdi- bül eden mikdarı peşin alıyor
ği siyasi haritalar; iktıaadi za- lar, kusur kalanını da malları 
l'Uretleri izale edemiyor. Bu i~ sattıktan sonra veriyorlar. Ka 
harla eskiden beri Halep'le çakçmın yakalanması ve malla 
ıııuamele yapan Diyanbekir, rınm müsaderesi bir felaket 
Siirt, Mardin, Urfa, Gaziayın- değildir. Mahkemelerce kaçak. 
tap viliyetlerimizle bir çok ka çılann mahkiim edildiği pek 
ıalarımız, ticari muameleleri- nadirdir. Müsadere edilen mal
ili bir türlü Mersine çeviremi· lamı zaraJ'Dlı ise ikinci bir se
Jorlar. Ticari hesap ve menfa- fer He telifi etmek mümkün o
at; bu havaliyi iktısaden Ha- luyor. Bundan her hangi bir 
lebe bağlı bulunduruyor. Biri- sebeple zabıtamız tarafından 
hirile iyi komşuluk yapmağa takip edilenler, hududun öte
karar veren iki memleket için sinde emin bir melce ve kuv
böyle bir vaziyet bulunmaz bir vetli bir müzaheret görmekte
nimettir. Halbuki komşuların dirier. Bu müsamahalar; kaçak 
birinde olsun hüsnü niyet ol- işlerile meşgul olan bazı eşhas 
ınazsa, bu nimet adeta bir mu· ve aşiretleri tabiatile Suriyede
•ibet olur. Maatteessüf cenup ki o merkezlere maddeten ve 
bududumuzun bugünkü vazi- manen bağlıyor ve şüphe yok 
Jeti böyledir. Komşularımızla ki, bunlar bizim memle·ketin 

"Yerli maJJarr ... " cümlesi ile vitrinini süsl<J« n bir mağaza ve yerli malr 
alış veriş intibaları.. 

12 bin lira kazanan numaranın 
onda bir bileti Üsküdar itfaiye gnı. 
pu tarafından müştereken aatrn alın
mış bulunmaktadır. Gnıp mensupla
" 1200 lira alacaklardır. 

Hahambaşı 
Vekili de 
Vefat etti 

Edirnede nehirlertaştı 
Şehir su ve kar altında! 

İyi geçinmek ve rahat yaşamak (Devamı 6 mcı sahifede) 

arzumuza rağmeıı oralarda it· --·················-····-·--··· 
ler çok fenadır. Uumumi vazi- ismet Paşanın 
Yet, bize iktısadi ve siyasi bir Cevabı 
etnniyet vermekten uzaktır. 

Cenup hududumuzda izah 
ve müdafaası güç bir bal var
dır. Suriye hükiimeti, daha doğ 
rusu Suriyenin mandater oto
ritesi; hudut boyunda yeni bir 
takım merkezler kurmuştur. 
Çölün ortasında kurulan bu 
merkezler vaktile beş on ev
lik harabelerden ibaretti. Şim
di birer mamure olmuş. Bina
ları evlerden ziyade mağaza, 
dükkan ve depolardan ibaret· 
tir. Bunlar kaçak merkezleri· 
dir. Bu merkezlerde Ermeni-
ler iskan edilmiş. O Ermeniler 
iri vaktile hududumuz dahilin
de idiler, her biri türlü türlü 1 
cinayetler yaparak karşı tarafa 
kaçan Ermeniler .. Bunlar; ka
çakçılığı yalnız ticaret maksa
dile yapmıyorlar. Bu iktısadi 
taarruz: yol~ndan siyasi emel-

Mülkiye mektebinin 55 nci yıldö
nümü münasebetile yapılan bir içti
mada Başvekil ismet Paşaya tazimat 
telgrafı çekildiğini yazmışhk. 1 smct 
Pı. bu telgrafa şu cevabı vermiştir: 

Mülkiye mektebi müdürü Şükrü 
Bf. lstanbul: 

Çok değerli ve verimli bir ilim 
ve irfan ocağımız olan mülkiye mek
tebinin 55 nci yıldöniimü münasebe
tile izhar olunan hissiyata teşekkür 
ve muvaffakiyetinin temadisini te
menni ederim efendim. 

Başvekil 
iSMET 

Vatandaş 
Yerli malı al 
Yerli malı 
Klıllan! 

1931 tasarruf ve yerli mallar haf-
taaı dün bütün Türkiyede ba§ladı. 

Dün sabah ıokağa çıkanlar yeni
liklerle karşılaııyorlardı. Şehrin baş
hca geçit yerlerine falik edilen tasar 
nıf ve yerli mallara ait vecizeleri ih
tiva eden levhalar, bütün vesaiti 
nakliyelere konulan halkı yerli mal
lan kullanmağa teıvik afişleri na
zarı dikkati celbediyordu. 

Şehrin ekseri mağazaları sırf yer
li mamulit ve masnuattan mürekkep 
vitrinler tertip etmişlerdi. Bu vitrin~ 
ler Milli tasaıruf ve iktısat cemiyeti
"!~ ~ç!ığı müsabakad~n istifade için 
bınbınnden daha cazıp bir tekilde 
tertip edilmiıti. 

Diğer taraftan, Ticaret odası ta
sarruf hafta'1 münaoebetile yerli 
malları üzerine tenzilatlı sahş yap
mak isteyenlere mahıuı olarak ve 
ıırf bu hafta için dün sabahtan iti
baren müsaade vermeğe başlamıştır. 

Bu hafta için tertip edilen vitrin 
müaabakası dün •ahahtan itibaren 
başlamıştır. Bu müsabaka iki cephe. 
lidir. Birincisi vitrinler arasmt:la ya .. 
pılmaktadır. lstanbul, Beyoğlu, Ka
dıköy ve O sküdarda yerli malından 
en iyi vitrin yapanlar arasında hi.~ 
kem heyeti tarafındaıt birinci, ikin-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Çetin 
Hakikatler 

İsmet Paşanın 
emsaisiz nutku 

ANKARA, 12 (Tele
fonla) - Milli iktısat ve 
tasarruf cemiyetinin ikinci 
defa olarak tertip ettiğ~ ik
tısadi tasarruf haftası bu
gün Halk evinin salonları
nı dolduran bir kalabalık
la büyük bir heyecan için. 
de başladı. Veki;;;er, meb'. 
uslar, talebeler ve izciler 
bugünün heyecanını·• ya
kından duymak için yer al
mağa koşmuşlardı. 

Cemiyetin muamelat mü 
(Devamı 6 ncı sahifede) 

' 

Vefat eden ishak El. 

Haham bşı vekili ve nıecliıi ru
j hani reisi lsak efendi evvelki gece 
1 Hasköyde, Keçeci piri ınahallesinde

ki evinde saat 8,30 ta vefat etmiıtir. 
!sak efendi perşembe günü saat S te 
Hahamhaneden çıkarak evine gitmiş 
ve hafif bir başağrısını müteakip 
8,30 ta vefat etmiştir. loak efendi
nin cenazesi evvelki eün saat 11 de 
hanesinden kaldırılarak, Mahlem 
sinagonunda cenaze meraıimi yapıl .. 
dıktan sonra Hasköyde aile kabrista
nına defnedilmittir, Cenazede birçok 
dostları ve hahamlar bulunmuştur. 
Cenazede avukat Danyel, Haham 
Refail Sebano, meclisi cismain reiıi 
lsak Krespi efendiler tarafından nu
tuklar söylenerek müteveffanın me
zayası zikredilmiştir. lsak efendi 72 
yaşında idi. iki defa hahamhaıı ve
.,;lliği yapını§ ve birçok mecmualara 
yazı yazmıt, alim bir adamdı. 

1 sak efendinin vefatiyle münhal 
kalan Hahambaşı vekilliğine haham 
lsak Çaki efendinin geçmesi muhte
mel~ir. B~ intihap için hu hafta ru-

Akdenizde de fırtına var. Çanak
kalede iki vapur oturdu 

Dün Edirne ve Avrupa trenleri gelmedi 
Evvelki akşam hava bozdu Ye 1 Gelen malumata göre Akdenizde 

ıehrin bazı yerlerine dolu yağdı ve oldukça şiddetli bir fırhna büküm 
sonra yağmura çevirdi, Yağın ur dün sürmektedir. Maamafih ııemiler ıe
de hemen hilafastla yağmııtır. ferlerine devam etmektedirler. Mar. 

Evvelki gün yağan yağmur 4 mi- ınarada da hafif fırtına vardır. 
limetre ve dün saat 14 te kadar ya
ğan yağmur da 6 milimetredir. 

Alınan malumata göre yağmur 
bugün de devam edecektir. 

Yağmur lıtanbulun birçok semt
lerindeki sokakları bozmuıtur. 

Kandilli Rasataneainin verdiği 
malıimata nazaran yağmurun bügiin 
kara çevirmesi muhtemel görülmi. 
yor. 

Dün sabah limana gelen maluma 
ta nazaran, Çanakkale haricinde bir 
büyük lngiliz gemiıi karaya otur
muştur. Maamafih hu geminin vazi
yeti ve İsmi hakkında bir malümat 
alınamamıfhr. Dün aktam gelen 
malıimata nazaran, Çanakkafode 
Morta civarında Tavil zadelerin Se-

(Devamı 6 rncı sahifede) 

Ankarada bir imanım 25 senelik karrsını öldürdüğünü haber vermi~tik. 

Bu resim zavallı kadının cesedı'nin sudan çıkarıldıktan sonra müddeiu. 



Tar:hi ve .Sigasi Tefrika: 24 

Birinci Millet I~~eclisi 
Yazan: Edirne Meb'uau 

M. Şeref 
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ispanya 
Reisicümhuru 

1 Hitler'i 
Atacaklar mı? 

Japon 
Buhranı 

lngi/iz sefaretinden geçerek in- Vazifesine başladı, bazı M. Brüning nazisler imparator iıtişarelerine 
·l · • J • •l l b ' f hadiseler oldu reisine karşı devam ediyor 

gı lZ forplUOSU l e ge en me US. MAORIT, ı2 A.A. - Bütün Is- şiddetle hareket ediyor TOKYO, 12 A.A. - lmperato-
panya, Cümhur reisinin intihabım nan yeni kabineyi te,kile memur ede 

Gazi, Mecliste Mersin meb'usu Sala
haddin Beye hitap ed~rken ne demişti? 

Bu aralık Salibattin Bey ı 
(Menin) bir takrir vermiıti. 
Hafiyelikle itham edilenler 
hakkında meclisin tahkikat 
yapmas1111 istiyordu. 

Celilettin Arif Bey, hükU
meti sükiita davet ediyordu. 
Bu meseie arzularına ııöre hal 
!edilinceye kadar hükıimetin 
hiç bir teri aöylememaini is
ti.yordu. 

Muatafa Kemal Pata (An
k10ra) - Efendim Salahattin 
Beyefendi mecliıin bidayet te
şekkülünden bu ana kadar rü
fekayi saireye iştiraken bulun- ! 
madıklarmdan birçok noktala
rı henüz tamamen ihata etme 
miş olduklarını kabul etmek iı 
terim. Henüz yakın bir zaman 
da içimizde bulunuyorlar. Sa- I 
lahattin Beyi böyle daima te
reddütte bırakacak ta _da ka
naate ıevkeden bir ikinci kana 
at de olabilir. Çünkü Salihat 
tin Beyefendi bu c ·~bilJette bir 
meclisin bu memlc!<et , , n bilü 
: ,m old~ : u kanaati iı: .!.:laiye
sinde bulunuyorlarc!ı. 11.ı:.ı;cut 
olan heyeti temsiliyenin hı me 
sele için kifi gelebileceği ve 
bu suretle iktıta edilmesi fikrin 
de idiler ve bu kanaati muha
faza etmekte bulunduğu için 
bugün bu meclisin mahiyetini 
idrak edememektedir. Bu hu
sustan dolayı kendisini mazur 
görürüm. 

Üçüncü bir sebep te Sali
hattin Beyi yanlıt mütaleata, 
yaalıt muhakemata, yanlış ne
tayice sevkedebiliyor. O da 
kendi zihniyeti itibariledir. 

Malfimuiliniz Salihattin 
Bey bu mecli•in içine gelirken, 
bu milletin sinesine girerken, 
İngiliz sefarethaneainden ge
c;erek İngiliz torpitoıuna bin
miıtir. 

Salihattin Bey (Menin) 
- Evet İngiliz torpitosile gel 
dim. 

Mustafa Kemal Pata (An
kara) - Ve ilk yaptığı fey va 
zifei milliye ve vataniyesile 
metgul bir arkadatı yerinden 
oybatmak ve yeri.ne geçmek ol 
muştur. Binaenaleyh, haddi 
zatında fena bir adamdır de-
mek istemiyorum. Diyelim. 
Ancak bu zihniyetle ıçımıze 
geldiği için bazı vaziyetimizi 
bu suretle görmektedir. Bina
enaleyh ayni &\!retle muhake
me etmekte beraber olamayız. 

Meclisi derin bir sükUt kap 
lamıttı. Salahattin Bey itiraf 
ediyordu. lıtanbul hükfunetile 
Anadolumm arasını bulmak 
için geldiğini söylüyordu. Mec 
lisin te9ekkülüne muarız olma 
dığına nakli kelam ettiği ve 
Pa,anm sözlerini yarım yama
lak cerhe teşebbüs ettiği va
kit son kat'i sözü Mustafa Ke 
mııl Paşa söyledi: 

- Mütaleatmızı muhtevi 
raporunuz mevcuttur. 

Reis müdahale ederek bu 
itin heyeti vekileden gelecek 
cevt>p ile ve tahkikat ile taay
yün edeceğini söyledi. Meclis 
ittifak ile Fevzi Pata Hazretle 
rine ve heyeti vekileye itimat 
reyi veriyor"u. 

Meclis bavumda her gün 
biraz daha bir ayrılık rüzgi.n 
esmeğe batlamıftı. 

Bu ilk yuümü matbuat büt
çesini müzakere ederken gös. 
termitti. (Sebilürreıat) m net 
rini ve bütün paranın buna ve 
rilmesini iltizam eden Vehpi 
Bey (Karasi) Basri Bey (Ka
rasi) Hoca Mustafa Efendi 
(Ankara) yakışıksız bir gürül 
tü koparmıtlardı. 

Matbuat müdürünün akıl 
ve mantıka müstenit beyanatı 
meclis ortasında boğulmağa 
çalışılıyordu. Bir taraftan da 
tahsi münaferete varan dargın 
hisler yerini gayza terketmeğe 
ba,lamı~tı. Milli davaya ıah
siyet karıttıran bir zümre orta 
ya çıkıyordu. Bir taraftan da 
menfaat havaaı esmeğe baıla
mıştı 

Salahaddin Beg (Mersin) 

İkinci acıklığmı lktıaat Ve 
kili Mahmut Celil Beyin (Sa
ruhan - Simdi İzmir meb'usu 
ve İt b~kuı müdürü) memle 
k=-tİn üç iktısat sahasmda uyan 
dırmak istediii hayata karıı 
viki olmuıtu. 

Mahmut Cc '. 11 Bey (Saru
han) - Alda müstenit teşki
latçı bir kafaya malik ve gay
yur bir arkadaş olduğu için 
sırtına yükletilen lktısat veki
letine geçer ııeçmez noksan 
ve belki hiç olan vasıtalar orta 
sı'."lda F r temiz, nafi, hayırlı iş 
yapmak istedi. 

Çok iyi anlamıttı ki milli 
mücahedenin gıdalarından biri 
de kömür ve ormanlardı. Bu 
sebeple Celil Bey kömür hav 
zalan için bir sıra esaslı ted
birler düşündü. 

Alabildiğine ıahuları doyu 
ran, ıuiiıtimal menbaı olan, 
fennin icabına asla uymadan 
yürüyen bu işi bir nizama koy 
mağa çalışmakla beraber asıl 
bu İtte çalıtan amelenin sefil 
vaziyetine nihayet vermek, on 
ları da biraz hayattan kim al
cak ve insanca yaşıyacak vazi
yete getirmek istiyordu. 

Bu talepleri meclisin bu it
le alikadarlığı olan kısmında 
müthiş bir muarrzaya çarp\.ı. 
Mücadele çetin oldu. Mahmut 
Celal Bey (Saruhan) nın kes
kin mantıla , daima maddi ve 
canlı delillere dayanan kasıtla 
n, öyle ııürültüye geliyordu 
ki, mücadelede nefesi infial 
ile azacık teessür duyan bir in 
san olsaydı bırakıp giderdi. 
MefkUre kudreti Mahmut Ce
lal Beyi kamçdıyordu. 

Mecliste asabileşen dişler
den birisi de Büyük Şefin ba
zı vatani hizmetler tevdi etti
ği arkadaşlarına kartı olanlar 
idi. 

Ortada yeni kurulan bir hü 
kumetin yeni yeni esasları ha 
zırlanırken, bunu hep mazinin 
hiç yerini değittirmiyen tes
limatı kaideciliğine bağlamak 
isti yen örümcek kafalı, 
maziperest ir.sanlarına an 
!atmak, yaptırmak müm
kün olamazdı. Ve nihayet Bü 
yük Şef çizdiği istikameti ta
kip ederken emniyet eylediği 
arkadatlarmı seçmekte yerden 
göğe kadar hakkı vardı. Va
tan dahil veharicinde herhangi 
bir vazifeyi vereceği adamı ayır 
mak c m hakkı idi ve İfte 
o zaman meclis ortasında, bu
nun aımnı anlıyan, anlamıyıuı 
çekemiyen, pir uğruna söyle
nen, bilerek bağıran, homur
danan velhasıl niçin kendileri
ne böyle itler tevdi edilmedi
ğine kızan insanlar bulunuyor 
du. 

Ali Saip Bey (Urfa) in va
tani hizmetlerinden bahsile 
mezuniyet verilmesi hakkında 
mevki kumandanından gelen 
bir telgraf mecliste homurtuyu 
mucip olmuştu · (Devamı var) 

bir takrm ıenliklerle teoit ve tebcil BERLlN, 12 A.A. - Hitler, bu- ceği merak edilmekte ve yeni hükü-
ctmiJtir. raya ıeçen hafta Anılo Sakson ga- metin bir fırka hükümeti mi yoksa 

Cumhuriyetin her tarafında al-.i zetelerine yapmıı oldaiu müheyyiç bir k...ıisyon hükümeti mi olacajı 
smnç nümayiıleri yapılmııtır. Her beyanatr tekrar etmek mak .. dile ıel ıuali irat oluamaktadır. 
tarafta bir ıün fazla tatil verilmiJtir. mittir. Umumiyetle ~rnda maliye mute 
Ticarethaneler, kapılannr laıpıımrı- Mumaileyh, batvekilin telıizle ha11ralarından Takahachi bulunacak 
lardır. Havanrn güzellifi, bütün ls- neıredilmiş olan nutkun ve dün ak- olan bir koaliıyon kabinesinin veya 
panyol ıehir '"' lcasabalarmda halkın şam ecnebi gazeteleri mümeuillerine bir lmııkai kabinesinin iktidar mev
cadcle ve sokaklarda ıezmelerine vaki beyanatına hemen cevap ver- ki ine ıelmeıi iıterilmektedir. 
müsaade etmiştir. 8ilba11a M. Za- mek niyetinde bulunuyordu. lmperatorun kimi intihap edece
rnora'nın intihap dairesi olan Ferrol, ikindi vakti, Hitler'in ecnebi mat ğinin bu aiqam malüm olacağı aöy
Santiaııo, La Corogne, Carolina'da buatr mümessillerini davet etmiyece- (eniyor. Her ne kadar Japon kanu· 
serbes ve şetaretli balk fevkıılade le. ği ve yalnız Reicbıtag'ın sol cenah nu eoasisi mucibince harp Ye bahriye 
zalıüratta bulunmustur. devresinde yaptrğı gibi batvekile a- nazırlan kabine tebeddülünden mü-

Baılarında muzika takımı bulu- çık bir mektup söndermelde iktifa tee11ir olmıyacaldaroa ela askeri rüe
nan halk kütleleri daha sabahleyin edeceği haber aluunıftır. ıasmııı en ıençlerinden ve en nüfuz
erkenden sokaklara dökülmüşlerdir. ~u tahavvülün sebebi n~dir? iyi lularından olan jeneral Minami'nin 
Her tarafta kestane fitelderi atılmq ~~at a~tA o~~ resnu ı;naha- harbiye nazırlığında je.-al Sadao
maht.plar yakılm•ıtır. Umumi me- 1 ~~e ~or!' Hr~~r'. fikrmı ~mile d':" raki'ye halef olması muhtemeldir. 
bani ile huıuıi meskenlerin ekserisi gışlırrmt de~ildır. K~~ısme ecnebı 1 Japonların mümkün olduğu tak
bayraklarla donadılmııtır. g.azete~er .m";m:s•ll•;ı .. nı ~bul etme- dirde muılibane bir ıurette ve icap 

Cumhuriyetçi sosyalist gruplar<, 1 sı men edilmııör. Fılvakı geçen baf- ederse cebren marefal Tchanır _ Sue
bir takım ziyafetler tertip etmiıler- taki manenaımı tecdit eytediii tak- Liang'rn Mançuri'deki nüfuzunun 
dir. Gece, parlak donanmalar yapıl- ı dirde Alm~n t.oprağından atılacağı , 0 ,, ·; :rini de orta(;an kaldrrrnağa 
mııtır. Askeri muzika takunları kendisine tebliğ cdilmiıtir. Ecnebi azmetmiı olduklan artık tamamile 
belediye muzi.kalan birçok yerlerde tebaa11ndan olan, kendi asıl memle- anlaıılmıştrr. Zir" a•keri mahafil Ja
konserler nrınitlerdir. keti olan Avushırya'dan teb'it edil- ponya'ya kart• yapmakta olduğu ıi-

Bütün belediyeler, M. Zamora'ya miş bulunan Hitler'in hemen tebidi yasi ve a•keri tahrikatr için ÜHülha
tebrik telırraflan ıöndermeğe karar için böyle bir emirnameyi imzalama reke olarak kullanmakta olduğu 
vennİftİr. Limanlarda harp gemileri ğa hazır bulunan Prusya dahiliy.!na- King _ Tcheou, Tchang _ Sue _ Li
de donanmıt. her taraftan selam top- zırınrn bu veçhile bereket" kifidir. ang'in elinde bulundukça Japon as-

' ları atılmıttır. Ya Hitler? kerlerinin tabliyesini mümkün kıla-
MADRID, 12 A.A. - Dün sivil cak intizamm tesisi meselesinin 

muhafız latalarmın M. Zamora'nm BERLIN, 12 A.A. - Hitler'in mevzuu bahaolınıyacağr kanaatinde-
önünden ıeçtilderi 11rada hazır bu- söyleyeceği nutkun Amerika'da tel- dir. 
!onan halktan bir krsmı kıtaat• alkıt sizle nqri teknik bir takım sebepler iyi bir membadan istihbar edildi
larken diier bir kııou ıslık çalmıt- den dolayı ve umumi nümayiılere iine ıöre Askeri bir tazyik albnda 
tır. Hüeüm kıtaları birçok defalar müaaade etmiyen miizayeka emirna- Tchang - Sue - Liang'ı King - Tche
hük üzerine yürümeie mecbur ol- meai mucibince men'edilmiı olduğun ou'daki ukerlerini büyük aetin ar
muthır. Yirmiden fazla tevkifat ya- elan Hitler, Amerika ıa:ı:etecilerine kasına çekmeğe icbar etmekiçi Man-
pılmııtır. bir nota vermiıtir. Bu notada, nut- çuriye bir buçuk fırka miktannda 

M. Zamora, Cenubi kunun hrbıınrn bir taribçeoini yap takviye kıtaatı sönderilmeai mesele-
Amerilc!lga gidl!eek makta olduiuna, ne (M. Brüninır) e si, yeni kabinenin derpİf edeceği ilk 

ve ne de frrlaıuna bir gÜna telmihte meoelelerden biri olacaktır. 
PAR.IS, 12 A.A. - Le Journal, bulunmadığı beyan edilmektedir. No Jeneral Miami'nin bu maele lıak-

Madrit'ten istihbar ediyor: tada nutkun '-!•ekilin telsizle net- kında M. lnouye'yı iskandil ctmiı 
M. Alcala Zamora, reisi sıfatile ilk redilen son nutkuna cevap teıkil et- olduiu ye mumaileybin mali eıbap

olarak Alicante'r ziyaret edeceiini memekte bulunduğu yalmz Bolte- tan dolayı buna mııhalefet eylemiı 
beyan ediyor. Mütarünileyh önümüz vizm, Vercailles muahedesi ve Fren bulunduğu zannedilmektedir. 
deki aene zarfm:b cenubi Amerika'- sa aleyhine müteveccih oldaiu ilan Bombalar/ 
ya gitmelt tasavvurunda da bulun- edilmektedir. Nutukta Almanya'da 
maktadır. •e A vrııpa' ela ıulh lehinde hulaa-

Vapurun inıası tehir 
edildi 

LONDRA, 11 - (Hususi) 
Clyde ocaklarında Cünard vapur tir
keti için inta edilmekle olan 73,000 
toaluk 1 i.· vapurun inşa11 tatil edil
miştir. Bu yüzden 3000 amele işsiz 
kalmışbr . Vapurun itasına başlamak 
için bükümetten yardnn iştenmiı i
sede, hükumet yftrdım yapacak vazi
yette olmadığmclan in,aat mesaioini 
tatili zaruri görü1müıtür. Vapur 
ocakta muhafaza edileeelrtir ve buh
randan sonra insasına devam edile-
cektir. -

Lahey adalet divanının 
b!r kararı 

LA HA YE, 12 A.A. - Bcynel
rr :!el La Heye Adalet divanı Cemi
yeti Akvam meclisi tarafından talr;> 
edilen ve Lehistan harp ıcmilerinin 
Dam;iği limanrndan ıeçmc ve dur
malanna e.it bulunan iıtiıari reyini 
son defo akdeylemiı olduğu celıede 
üç reye kMtı o:ı bir yer ile Danı;iğ 
tezini kabul ederek izhar eylemiıtir. 

F ranstt - Leh ve oiombia hakim
leri Lehistan tezine rey vermişlerdir. 

Paçiç ı n ölümünün 
yı 1 C.önümü 

BELGRAD, 1'? A.A. - Micales 
Paçiç'in ölümünün yıl dönümü mü
nl\seb"tile 111"7annda yapılacr k ihti
fal veoile<ilc ııab.k mcb'uılardan M. 
Voziılav Janic bazı !:enç kimselerle 
birlikte mezarlrğa gclmi,tir. Bu ııcnç 
ler son günlerde rD11htelif veailelerle 
tezahürat ve karga;aUdar yapan 
lcimaeler olduğundan poliı bazı ter
tibat ittiha.z ccerck bunları merasime 
ittiraktcn men'etıniştir. 

Sinemada yeni bir 
maki na 

PARlS, ı2 (A.A.) - Dr. Mag
oen , sinema re.im alma makinesin
de şayanı .ı;k:mt bir tek=ül vücu
de getirmiı olup bunu yarm arkadaı 
lanna izah ve irae edecektir. Bu alet 
saniyede 3,?00 manzara almaktadır. 
Halbuki timdiye kadar azami 180 
manzara alınabiliyordu. Mumaileyh 
bu .. yede yuaufcuk denilen ve sani
yede kanatlannı 18 ile 200 defa tah
rik eden böceğin kanat harekatını 
yavaılatmak suretile göllermeğe mu
vaffak olmuıtur, 

Şimdi Dr. Projeksiyon aletini iı
letmesi kalmıftır. Maamafih bu ne
ticeler ıimdiden sayanı memnuniyet 
addedilmemektecljr. 

Hamburg'da boş 
vapurlar 

HAMBURG, 12 A.A. - Liman
da ati! bir halde kalmış olan gemile
rin tona~r 276,000 tona dü,müt ve 
bu ıuretlc eylül bidayetinden itiba
ren 129,000 ton bir tenakua kaydo
lunmuşhır. Bu tenakuıun üçte ikisi 
ticaretin yüne faaliyet göıterme;i ve 
üçte biri de gemi .. trşı dolayrıile lıi
sıl olmuıtur. Serviı haricinde bulu
nan gemilerin ekıeriıi, transatlantik 
kumpaayalarına ait bulun1111\ktadır. 

makta, huıuai mülkiyet, huıuıi mıı
ka,.eleler, husuıi borçlar kabul Ye 

tealim edilmekte ve fakat Hitler fır
kasının bic bir zaman siyıui borçla
n tanımıy;;cağı bildirilmektedir. 

Hitler Ber ·inde •. 
BERLIN. 12 A.A. - Hitler, bu

raya ıelmi{ -r. Mumaileyh, ba,ve
lıalet daireame yakın olan bir otele 
inrniJtir. 

Hitler'in reisicumhur ile miili.
kat talebinde bulunduğu bıiberi tek
zip edilmektedir. 

Kısa vade/; 
Krediler 
Uzun vadeye tahvili 

- müzakere ediliyor 

PEKiN, 12 A.A. - Çin menabiin 
den selen rapo.-lara nazaran Kinır -
Keou - Koupantze hattr üzerinde is
titkilf yapmafa ·olan Japon tayyare
leri Pancban mıntaka11 üzerine bet 
bomba atmıılardır. İhtiyar bir kadın 
telef olmuıtur. Ecnebi mütsbitler, 
Ying - Keou'a doğru yola çrk:nıılar 
dır. 

Japo:ıl•r ultim•tom mu 
verecekler? 

MUKDEN, 12 A.A. - Burada 
cereyan eden pyİa\ara ıöre Japon 
makamatı aıkeriyea.inin ıiyasi vesait 
le Chang - Susk - Liang'a verilmek 
üzere bir oltimatom hazırladıkları 
söylenmektedir. Bu oltimatomda 
Çinli kumandan Japon tebaalanrun 
hayat ve mallarını tehdit maluadile 
Çin haydut ve ukerlerini teıriki me
saiye sevketmekle ittiham edilmekte 
ve keneli aıkerlerini büyük duvar da
hiline çekmediği ve faaliyetine niha
yat vermediği takdirde Japonlann 
şiddetli ve aiır tedbirler alacakları 
ihtar olunmaktadır. 

Amerikada dahili 
istikraz 

BERLlN, 12 (A.A.\ - Al
manya'ya yapdmıt olan ve ora
da bırakılan kısa vadeli kredi
lere dair olan müzakereler baş-
lamıştır. VAŞiNGTON, 12 A.A. - Geçen 

Al 1- h f"I" k f Pazarteai ıünü ilin edilen 1300 mil-man ma ı ma a ı ı, ısa d 1 1_._ L--'- · b"'---- •-LviJ• 
d 1. , d"I . d 1. yon o ar .. .._..e 11 ara;ı: uw a-

va e ı . ~e ı erın u~un va e ı tr 484 milyon dolarlık bir fazlalıkla 
keredilere tahvil edilmesini te- k~ydedilmittir. 
minden ümitlerini kesmemişler 
dir. • 

Amerika bankalar mahafili 
n:üzakerelerin yakında inikat 
edecek olan tamirat konferan
sının içtimaı tarihine kadar 
mer'i olacak muvakkat bir tes 
viye sureti ile neticeleneceği 
fikrinde buluırmaktadır. Al
man borçluları, borçlarının fa
izlerini bir mikdar indirmek 
için çalııacaklardır. 

Bazı şayialara nazaran Al
manyanın alakadar muhtelif 
memleketlere yapmakta oldu
ğu ihracatın temin edeceği va
ridat ile bir teminat serır.ayesi 
tıı§kil ve gene bu memleketler 
arasında tevzi edilmesi teklif o 
lunacaktır. 

Almanya'nın ihracatı üzerin 
deki ali kontro'.unu elinden ala 
cak olan bu projenin Alman 
mümessillerinin şiddetli muha 
lefrtine maruz kalacağı söylen 
mektediı·. ----------

Kalkiitada tevkifat 
LONDRA, 12 (A.A.) -

Morning Post, Kalküta'dan is 
tihbar ediyor: 

Memnu silahlar taşımakta 
olduklarından dolayı iki Benga 
le'linin tevkifi dolayısile polis 
bir takım taharriyat icra elmit 
ve 19 kişiyi tevkif eylemiştir. 
Polis, aynı zamanda bir takım 
vesaik te müsadere etmişti.·. 

Yunanistanda umumi 
intihabat 

ATINA, 12 A.A. - M. Venizelos 
meb'usan meclisinde söz alaral. umu 
mi intihababn 1932 eylülünde icra 
edileceğini tasrih etmittir . 

Hindistanda karsraşahk 
CA WNPOURE, 12 (A.A.) 

- Kiraların tediyesinden imti 
na mücadelesi dolayıaile "Ki
san,. kongresi (Köylüler kon
gresi) binasında taharriyat ic
ra edilmiş, bir takım vesaik mü 
sadere edilıı;ıiıtir. Kongre rei
si tevkif edilmi§tir. Diğer bir 
takım tevkifat daha icra olu
nacaktır. 

Diğer taraftan Allahibat'tan 
bildirildiğine göre kongre tefi 
ne umumi içtimalann ve bu 
prcı::agandaya hadim yazıların 
tevzii hususunun menedilmiş 
olduğu da bildirilmiştir. 

Bir sal üzerindeki 
altı kazazede 

OSLO, 12 (A.A.) - Bir 
Alınan gemisi, Maaloen yaki· 
ninde batmıştır. Üzerinde dör 
dü ölü olmak üzere altı kiti bu 
lunmakta olan bir sal karaya 
yanatabilmittir. Gemi tayfası
nın 32 kişiden ibaret olduğu 
söyleniyor. Kaza hakkında taf 
silit mefkuttur. Çünkü tahlisi 
ye gemisi henüz limana ıı:elme 
miştir 

. ' ·~ ~ ... ... . - , 

Bir teklif daha .. 
lzmir meb'usu Halil Bey bir ç 

şeylerin daha 
memlekete men'i ithalini istiy 

ANKARA, 12 (Telefonla) j liz •e saire) süt teksif v 
- İzmir meb'usu Halil Bey kim edilmif, balık konserv 
geçen defa verdiği kanun tek- ve ezme "hava almamak · 
l~ne ili•~ olu~~ üzer~ bu- re kapalı kaplarda mahf 
ııun Meclıae yenı bır teklıf da- şambon salam sosis sosi 
ha tevdi etmiştir. Müstakil 1 - ' d"I" ' f ' -

eb• b kl"fı d "dek" ar, 11gır ı ı, çam ıstıgı, 
m us u te ı m e atı ı f - k b k k. d •· A 

dcled . d l k ıstıgı a a çe ır egı ma enn e meme ete • . 
men'i ithalin! istemektedir: ~n fıs~gı, ka.kao ve ç~ko 

" Çimentolar, maden kömü- şe~erlı ve saır ekle salıh 
rü, kaput bezi ve Amerikan be- va.~ ~ k_'.'-rıştınl~ıt,. .odun 
zi, ham gömlek bezi, ham as- munı. tugla ve kıremıt ve 
tarlık, idi kaşkaval, salamura, şemelik tuğla, çamııtır sab 
şaker, tulum ve emsali peynir- müstahzar çamaş<r . tozu ve 
ler (gravyer, Felemenk, lngi- yu. 

Heyeti vekilede m ·a 

him kararlar verild. 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Hey' eti vekile bu akşam on 

kizde iki buçuk saat devam eden bir içtima aktetti. Bu içti 
da bazı mühim mukarrerak ittihaz olundufu anlaşılıyor. 

Katil Sadık dün asıldı .. 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Pehlivan Ahmet Efendiyi 

düren Sadık hakkındaki ölüm cezası bu sabah Saman pazarı 
infaz edildi. 

Sadık bir kaç gün evvel bapisaneden kaçan ve sakland 
bir köy samanlığında yakalanan mahkumdur. 

Her tarofta şiddeti• 
yağmurlar başladı 

T rakyada yağmur frrtınası çok 
kuvvetli geçmiştir. 

Edirnede yağmur kara çevirdi 
ANKARA, 12 (A.A.) - İktısat Vekaleti meteornloji m 

essesesinden aldığımız malumata göre, son 48 saat zarfın 
T rakyada yağmur fırtınası çok kuvveli geçmiş ve bugün Meri 
nehı·i taşmııtır. Edirnede yağmur kara çevirmitlir. Toprak ü 
tünde 4 santimetreyi bulmuştur. 

Lüleburgaz havalisine düşen yağmur mikdarı melre mura 
bama 85 kilogram su vermitlir. 

İstanbul mmtakasmda yağmur sağanağ< Trakyada olduğ 
kadar şiddetli olmamakla beraber düten yağmur metre mur 
bama 20 kilogı·am su bırakmıştır. 

:Vaziyet Marmaia hıı.vzatında daha kuvvetli olmuştur. Ç 
naldulede metre murabbaına 60 kilogram su isabet etmiştir. 

Orta Anadoluya cl.üşen yağmur mikdarı azami 10 kilogramdı 
Cenup ve cenubu şarki Anadoluda yağmur seyı·ektir. Hatta Bu 
sa ve Diynrıbekir havaliıi yağmura mühtaç bir vaziyettedir. 

Şarki Anadoluda Erzurumdıı. kar batlamıştır. Kradeniz s 
hillerinde şiddetli cenup ve cenubu garbi rüzgarı esmektedi 
Şarki Anadolu müstesna hemen her tarafta sühunet sıfır v 
sıfırın fevkindedir. Nitekim Ankaranın bu sabahki sühunet 
sıfırın fevkinde 4 derece olarak kaydedilmiştir. 

Yeni Japon kabinesi 
TOK10, 12 (A.A.) - M. Ynukai yeni kabineyi teıkil vazi 

fesini kabul etmiştir. 

ispanya kabinesi istifa etti 
MADRlT, 12 (A.A.) - Kabine saat 17 de istifa etmittir 

M. Zaleski'nio jRote Fahne başmuhar 
beyanah riri tevkif edilmiş 

LONDRA, 12 (A.A.) - VİYANA, 12 (A.A.) -
Lehistan hariciye nazırı bu sa- Komünistlerin naşiri efkarı o
bah Londra'yı terkeylemittir. lan Rote Fahne gazetesi bu
M. Zaleski hareketi sırasında muharririnin "Tirol,. da siya;i 
İngiltere devlet adamlarile o- tahrikatta bulunmak üzere 
lan mükalemelerine ait olarak (fnnsburck) a giderken tevkif 
tunları söylemiftir: edilmit olduğu söyleniyor. 

"Ba9lıcası Avrupa siyaseti 
ve terki teslihata ait olmak Ü· 

zere bütün göriittüğümüz me
selelerde mutabık bulunuyo
ruz. Terki teslihat konferanıı
nın iyi neticeler vereceğini çok 
ümit ediyorum.,. 

Harp borçlan 
WASHİNGTON, 12 (A.A) 

- Kongrenin, M. Hoover'in 
iltizam etmekte olduğu harp 
borçlarının yeniden tetkike ta
bi tutulması bahsinde müprü
nileyhin reyine iftirak etme
den evvel tahdidi teslihat için 
Avrupa'nın ittihaz edeceği ted 
birlere intizarda bulunacağı 
söylenmektedir 

M. Brüning, Alman he
yetine riyaset edecek 

BERL1N, 12 (A.A.) - Al 
manya'nın tahdidi teslihat kon 
feransına atfetmekte olduğu 
fevkalade ehemmiyet, hükiime 
tin mezkiir konferansa ittirak 
edecek hey'et riyasetini M 
Brüning' e tevdi etnıek niyetin 
de bulunmasından ileri gelmek 
tedir. Başvekil, açılma celsesi 
ile ilk aleni içtimalarda hazır 
bulunacaktır. 

Alman hey'tinde aynca al
tı, yedi mütehassıs bulunacak
tır. 

Gandhi Romada 
ROMA, 12 A.A. - Gandhi 

8,30 da buraya vasıl olmuıtıız. 
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Bir Türk kızı nassur ettiril • 1 1 • 
Ekonomi 

1913 e nazaran hayat 
on misli pahalı ! 

da'nın endeksine nazaran diğer 
eşya fiatlerinde tahavvüller 

Ticaret odası 1930 seneaine mah
"latanbul toptan eıya fiatleri en 
İ'' ni neşretmiıtir. 

Bu endekse nazaran g~eh sene, 
iumumiden evvelkine, yani 

3 • 14 seneaine nazaran toptan 
a fiatler:i tanı on misli pahalıdır. 

l"'ıom.ofih 1929 seneainde toptan q
liatler:i Harbiumumiye nazaran 
nıiali pahalı idi. 

1929 seneaine nazaran 1930 ..,.. 
• de toptan eıya fiatlerinde umu 

'>·etle ye mühim tenezzül vardır. 
bir sene urfmcla zahire ,.. hubu 
fiatleri yüzde 41, hayvani eıda 
delerinde yüzde 3ı aıebati gıda 

• dclelerinde yüzde 7, meyvalarda 
de 3S fiat tenezzülü vardır. Bu 

le göre 1929 aeneaine nazaran u
i gıda maddelerinde 930 sene. 
yüzde 19 fiat tenezzülü vardır. 

m mükeyyefat maddeler:inde 
a nazaran 930 senesinde yüzde 

O tenezzül vardır. 

. Mevaddı iptidaiye fiatler:inde bu 
senede yüzde otuz tenezzül var-. 
Toptan maden fiatleri yüzde 23 

"""l!zzi"iil etmiıtir. , 
...__!lıı_ bir ııenecle mensucat, kumaş 
~ de yüzde ı4 tenezzül ebnit-

Bu vaziyete nazaran ı929 a na
~ 930 seneaincle toptan efya fiat
leı-; yüzde 20 tenezzül etmiıtir . 

Şu bir ıene zarfında iclbalat qya 
toptan fiatlerinde pek az te-

• ül olmuttur. Bu tenezzül ancak 
zde 19 dur. Halbuki ihracat mad
lerimizin toptan fiatlerinde yüzde 
tenezzül vardır. Dahili iıtibaal ve 

Borsa flatlarr 
_ Kambiyo 

Franıız frangı 
lııgiliz lirası 
Dolar 
liret 
Belga ' 
Drahmi 
lıviçre frangı 
Leva 
Florin 
Kuron Ç. 
Siling A. ) 
Pezata 
\fark 

Zloti \ 
Pengo 
Ley 
Dinar 
ÇeMıon .. ts 

Tahvilat 
l. Dahili 

• 

D. Muvahhade 
A. D,.m;r,.olu 

Albn 
Mecidiye 
Flıınk-,,t 

An ikbsat 
Meclisi 

1 Kapanıt 

12 06100 
7 10 00 

47 38 00 
9 20 86 
3 40 47 

35 35 00 
2 43 00 

62 92 00 
1 17 50 

15 83 50 
3 96 00 
5 65 47 
1 98 60 
4 17 10 
3 53 48 

78 41 00 
26 15 15 
00 00 00 

1 Kapanış 

Azalar bugün ve yann 

Ankaraya gidiyorlar 

15 Kanunuaanide Ankara 
toplanacak olan Alt iktisat 

ecliaine ittirak etmek üzere 
hrimizdeki meclis azaları bu

ün ve yann Ankaraya hareket 
deceklerdir. 

Ali iktisat meclisinin ruzna 
llıeai fU mevaddı ihma etmek
dir: 

1 - 929 tediye müvazenesi 
2 - ihracat emtiamız hak

kında Ofiıin hazırladığı nizam 
llameler. 

3- Türkiye nin liman biz. 
etleri ve limanlann inkitafı

llı temin edecek tedbirler. 

Cumhuriyet Merkez 

Bankası müdürü geldi 
Cümhuriyet Merkez Bankası u

istihlak maddeler:inin toptan efya 
fiatlerinde yüzde 31 fiat düşüklüğü 
kaydedilmiıtir. 

Yumurta talaşı lazım! 
Piyasada yumurta talaşırun azal

dığını ve martta batlayacak olan 
mevaim için timdiden talaş celbet
mek iktıza edeceğini nazan dikkate 
alan Ofiı kanunusani kontenjan lis. 
teainde yumurta talaşının hariç bıra
lıılarak kontenjana tabi olmadan id
hal edilmesini temin için lktıaat ve
kaletine müracaat etmiıti. 

Vekalet bu müracaatı nazarı 
dikkate alarak gerek kabulü muvak
kat ve ııerek idhali kat'i suretile ha
riçten ııelipte memlekette itlendik
ten sonra ihraç alınan eıyanın sahip 
teri ihracı müteakip o maddei İpti
daiye kadar idbalit yapabileceği 
iki numaralı kararnamenin 8 nci mad 
desinde tasrih edilmiıtir. 

Binaenaleyh yumurta ihracatçıla
n ihraç ettikleri miktarda talaı idhal 
edebileceklerdir. 

Oda'da intihap yarın! 
Bugijn yapılması mukarrer olan 

Ticaret odası intihabı yanna tehir e
dilmiıtir. 

Brezilyada altın 
üzerine gümrük 

Brezilya lıülrumeti 10 kanunuev
vel 931 tarihinden itibaıen giimrük 
resminin altın olarak alınmasına ka
rar vermiıtir. 

lzmirden bir aylık 
ihracat 

T eırinisani ayı zarfında lzmirden 
ecnebi memleketlere 3,695,455 kilo 
üzüm ihraç edilmiıtir. Mevsim bida· 
yetinden bu ay iptidasına kadar ec
nebi memleketlere nki üzüm ihra
catı 19,082 tondur. 

lzmir'in bu seneki ÜZÜm istibsa
latı 3ı,ooo ton olduğuna -.ıran ih
racat mevıiminin hararetli kıımı bit
mıı sayılabilir. 

Teırinisanide lzmir limanından 
ecebi memleketlere yapılan incir ih
ncatı 3,372,7ı6 kilodur. MeYaİm 
bidayetinden kanunuevvel iptidasma 
kadar yapılan incir ihracatımız ıo, 
907 tondur. 

Memleketimizin bu seneki incir 
ntibıalitı 28,000 ton olduğuna göre 
pek az ihraç edilecek mal vardır. 

Yumurtalar da 

damgalanacak 

BROKSEL, 12 A.A. - Atmu.. 
ya, Belçika, ispanya, lıtonya, Fen
landiya, Fraruıa, Yunaniıtaıı, ltalya, 
Norv~, 1 sYiçre, Felemenk ve Orii
ıe beynelmilel yumurtaların damıra
lanması konferansmın mesaisine ni
hayet veren mukaveleyi İmza ebniı
lerdir. 

Bu iti!afname, yumurta idbal ve 
ihracatının yeknasak itaretli uıuller 
le bir nizama raptedilmesini istihdaf 
eylemektedir. Bu ifaretler ayni za
manda yumurtalar taze veya kon ..... 
ve olduğunu da ııösterecelrtir. 

Fenerdeki 
Kapalı kapı 

Griıorgos'•n öniind• asıl
dığı ba kapıgı 

açtırmak istrg~n gole. 

Atinada çıkan Atinaika Nea 
ismindeki gazete Fener Patri
kaneainde Patrik Bqinci Gri
goryos'un idam edildiği ve o 
vakitten beri kapalı bulunan 
kapımn açılmuını mahalli hü
kiımetin Patrikaneye bildirdiği 
ni yazmıfbr. 

Tahkikat yaptık. HiikGmet 
makamabndan böyle bir emir 
verilmit değildir ve makamab 
böyle bir ıne.ele de alakadar 
etmez. 

Fakat Patrikane iatene bu 
kapıyı açıar veya kapab bulun
dunır. 

Hilaliahmer balosu 

'11um müdürü Salahaddin Bey tebri- ffililiabmer lıııJo.u 17 kinunueY
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Gümrüklerde Bir kız 
Tanassur etti 
T anassura kızın ailesi 

muvafakat etmişmiş!? -
Tophanedeki Sen Jozef 

Istanbulun kontenjan 
listesi daha gelmedi 

Maarifte 

Maarif 
Müsteşarı geldi 
lstanb ul mekteplerin

de umumi 

Yalova 
Süthanesi 

lstanbulun sütünü 
temin için 

tetkikat yapılıyor 
fransız papas mektebinde şa
yanı dikkat bir tanassur hadi
sesi vukua gelmiştir. 

Hadise şudur: Bu mektepte 
Mualla İ•minde bir Türk kız 
talebe vardır. Bu kızın p:ıpas
lar tarafından tanassur ettiril
diğine dair Maarif vekaleti u
mumi müfettişliğine b;r ihbar 
vaki oluycr. Müfettişlik tahki 
kata başhyor. Neticede hadise
nin vaki olduğu tesb"t edili
yor. Mektep idaresi verdiği i
fadede, kızın mektebe leyli mec 
cani olarak kabul edilmesi is
tenildiğini ve bunun için de kı
zın velisinin tanassura müsaa
de ettiğini, bu suretle kız mek 
tebe kabul edilerek tanassur et 

Umumi liste tam ihtiyacı karşıla
- yacak şekilde tertip edilmiştir 

bir teftiş yapılacak 
Maarif müıteıarı Salih Zeki B. ve 

vekalet umumi müfetti~lerinden Ha 
san Ali Beyler Ankaradan ıehrimize 
ge!mişle<clir. Müsteşar B. 1 stanbulda 
1 O - 15 eün kalacak ve tebrimiz 
mekteplerinde umumi teftiıı,..tta bu
lunacaktır. Bu meyanda ecne!>i ve e
kalliyet m•kt plerini de tefti§ ede
cektir 

Y alovaclaki fenni sôtbaneye mu
ıabih olmak üzere 1 tanbul belediye 
sinin Şitii civarında fenni bir sütha. 
ne tesis etmek fikrinde olduğu yazıl 
mıştı. Fakat yapılan tetkıkatta bu
nu çok ma•raflı olacağı anlatılmıı
tır. Buradaki çiftlik aabipleri, bu ha
ber lİzcrine arazi fiatlerini derhal 
yükseltmişlerdir. 

tiği zikredilmektedir. 
Müfettitlik meseleyi ehem

miyetli surette tahkik etmiş ve 
tanassur hadisesinin gizli ola
rak yapıldığı aalaşılmıştır. Kı 
zın babası Türk, annesı ıse 
gayrı Türktür. Maarif müfet
tişliği Beyoğlu sulh mahkeme 
si kararile kıza bir vasi tayin 
ettirmiş ve kız papas mektebin 
den alınarak İnönü yatı mek

Yeni üç aylık kontenjan lis 
telerile 2 numaralı kararname 
dün İstanbul gümrüklerine teb 
liğ edilmiştir. İki numaralı ka 
rarname ile beraber aynı za
manda Gümrükler umum mü
dürlüğü tarafından ihzar edi
len izahname de dün gümrükle 
re gelmittir. 

Dün gelen kontenjan liste. 
ler kanunusani, tubat ve mart 
aylarına mahsus umumi Türki 
ye ithalatı kontenjan listesidir. 
İstanbul gümrüklerine mahsus 
kontenjan listeleri henüz gel· 
memiftir. Bu listeler geldikten 
sonra ay &Onuna kadar listele
rin ihtiva ettiği maddeler ve 
mikdarlan üzerinde tetkikat 
yapılacak ve sene batından iti
baren yeni hazırlanan talimat
name ahkamı dairesinde güm
rüklerde muamele baslavacak-

tebine gönderilmiştir. Meaele Belediyede 
Maarif vekaletine yazılmıştır. 
Vekal'!t buraya kızın bundan d k 
sonraki tarzı hareketi için bir Bütçe e ırtasiye 
cevap gönderecektir. 1 faslı bitti ----·-----Ermeniler _ Belediye bütçesinde kırtasiye 

A. rası nda taslı bıttiği halde şubeleroen hata 
havale İstenmektedir. Keyfiyet kay-

Bi r rivayet ma1<ıunı1klara tekiden tamim edilmiş 
tir. 

Gliga buradaki Ermeniler, Hukuk işleri müdürü 
Kafkas Türklerile 

mübadele edileceklermiş Ankaraya gitti 

Son günlerde Ermeniler a- Belediye hukuk i§leı;; müdürü 
Muhlis B. turayı devlette bazı işleri 

rasında §Öyle bir ıayia deveran takip için dün Ankaraya gitıııiJtir. 
etmektedir: Rus hükfuneti gii· 
ya, hükUınetimize Türkiyedeki Darülaceze 1Salosu 
Ermeniler ile Kafkasya'daki 
Türklerin mübadelesini teklif 
etmiş •• 

Bu rivayetler arasında ge-
çenlerde memleketimize gelen 
Kafkas Rus turalar ittihadı ik
tısat komiseri M. Şahveryan 
bu İşe memur edilmit-· Şayia
lar arasında, bu münasebe\le 
mahallelerde mevcut Ermenile 
rin tesbitine başlandığı da zik
redilmektedir. 

Bu ıayialann mahiyetini a
lakadar makamattan tahkik et 
tik. Şu neticeye vasıl olduk: 

Mahallelere diğer mahalle 
!erden gelen olursa bunlar tes 
bit olunur. Bilhassa apartıman 
!arda buna riayet edilrr. Bu me 
yanda apartıman veya hane de 
tiğtiren Ermeniler de mahalle 
)erce tesbit edilirler. Şayianın 
bundan galat olduğu anlatıl
maktadır. 

Kimin çocuğu? 

Kumkapıda Balipaşa caddesin 
de 67 numaralı hanede elektrik 
direti yanmda vakitsiz doğ
muı ölü bir kız çocuğu görül
müş ve tahkikata baılanmııt
br. 

Odunu kafasına 
indirmiı 

Eyipte iplikhane caddesin
de tütün deposunda çalııan Hü 
ıeyin evine giderken aynı de
poda çalıtan Bürhaneddin önü 
ne çıkmıt ve odunla yüzüne vu 
rarak, Hüseyin efendiyi yere 
devirmiıtir. 

Kalağmclan kan gelen Hü
seyin Ef. muayenesi yapıldık
tan ıonra Cerrahpqaya yatml 
mııtır. Kaçan Bürbaneddin a-
ranıjor. 1 

Muğlada zeriyat 

. MUGLA, ıı A.A.-lkinci teırinin 
MDUna kadar Fethiye kazaaıncla 11 
bin dört yüz iki dönüm baiday, bet 
bin altı yüz otuz dönüm muhtelif hu 
buı..t ekilmit .,. alh bin dönüm ele 
nada. yapılmıftır. 

Amasya Türk 

li ; • ~usiki yurdu 
rum. !•panyaa" A.A. _ Şehrlmla. 

Fakir çocuklara yanlnn için te
fekkül eden komite içtimalarına de
vam etmektedir. Daitiliceze balosu
nun 4 ıubatta vcrilmeai kararlatbnl 
mıştır. 

Verilecek müaamere ve pİyang<>
nun mart İçinde olma•ı muvafık ııö
rülmüştür. Fakat tarihi henüz tekar 
rür etmemiştir. 

Üsküdarda imar 

O sküdar adliyesi yanındaki me
zarlık yola kalbedilmittir. Parke ile 
döşenmektedir. Adliye, bapisane ve 
ortamektebin önü bahçeye kalbedile
cek ve buralara da ağac dikılecektir. 

imrahordaki mezarlık da kaldı
rılmıı ve burası meydanlık olmuttur. 
lllıbalıarda i•kele civarındaki anbaı
lar kaldmlarak, bunıya da bir mey
danlık yapılacaktır. 

Üsküdarda teşcir 
Üsküdarda Karlık bayırı, Selimi

ye caddesi ve civardaki •ahit boyu 
ağaçlanmııtır. Buralara Üç bine ya
kın çam, çınar, ditbudak, defne, Ka
raağaç, mazı, selvi ve akasyalar di
kilınqtir. 

Üsküdar otobüsleri 

Oaküdardaki otobüs durak yerleri 
tesbit edilmiıtir. 

Üsküdarda tapu idaresi 

Halen 1 stanbul Tabu idareaincle 
çalııan Osküdar Tapu İdareai için 
Üsküdar hükıimet kolllliı karıısmda 
bir bina lıuluıımaıtur. Burası tamir 
edildikten sonra Tapu idaresi nakle
decektir. 

17 yaşında mı, 
yaşında mı? 

33 

Binbatı Süleyman Beyin ba
sinde hizmetçilik yapmıı olan Hani
fe Hanım ismindeki kadın evden ı... 
:ıı eıyayı çalmakla ve yangın çıkar
makla maznuna dün aiır cezada 
mulıakemeaine devam olunmuıtur. 

Hanife Haımmn yatı mahkemeye 
nüfustan 33 olarak hildirilmiı, Hani
fe Hanım ise )'atının 17 olduğunu 
aöylemektedir. 

Bunun üzerine Yatmın teyini i
çin muhakeme 30 kanunevnle lııra
lulmıttır. 

Varıova Büyük 

Elçimiz 

Y,....-. büyük elçimiz CoYat B. 

tır. Dün gümrüklerde muame
le tabii bir şekilde cereyan et
miştir. Bilhassa kontenjan usu
lünün ilk tatbiki gününün ta
mamile aksi olan bir tenhalık 
naz

0

arı dikkati celbediyordu. 
Yalnız bazı karışıklıklardan do 
layı vaki olan tikayetlerin ar
kası el'an alınamamaktadır. 

Maamafih gümrüklerde ta
biilik artık avdet etmit addolu 
nabilir. 

1932 senesinin ilk üç ayma 
mahsus kontenjan listeler tam 
ihtiyacı karşılayabilecek bir te 
kifde tertip edilmiştir. Alaka
darlar ve gümrük komisyoncu
lan ilk listede görülen hata 
ve yanlışlıklann yeni listeler. 
de tashih edildiğini ve yeni lis 
telerin itiraz olunacak b;r nok
tası olmadığını teslim etmekte 
diri er. 

Memlekette 

Gazi Hz. nin lzmirdeki 

heykelleri 

Gazi Hz. nin lzmir iç.in Romada 
yapılmakta olan heykelleri ıubatta 
lzmire getirilecektir. ln§8.sına bqla
nan kaidenin o zamana kadar ikma
line çalııılmaktaclır. 

Ödemiş hadiseleri 

davası bitti 

Serbeat cümburiyet fırkaaının te
tekkülünü müteakip icra kılınan bele 
diye intihabatında bir çok mahaller
de olduğu gibi Odemiıte ele fırka 
gürültüleri arasında bazı vatandat
lar tevkif olunmuı ve bunlardan ser 
best fırka reisi Şükrü, uncu Şuayyip 
dit doktoru Kemal, baytar Osman 
ve eczacı Salih Beyler Ye arkadaı· 
ları halkı isyana teıvik, kanunlara 
kartı gelmek memurları cebren ifa
yı vazifeden men, intihabata feaat ka 
nştırmak ve aaire gibi bir çok cürüm 
!erle ağırceza mahkemesine verilmiı 
lerdi. 

Bir seneyi mütecaviz bir zaman
dan beri devam eden bu muhakeme 
hitam bulmuı ve mahkeme cümleai
nin beraetine karar vermiıtir. 

Amasra limanı 

Dün maarif dairesinde vekalet 
umum müfettişleri müsteşar Beyin 
iştirakile bir içtima yapmıtlar ve ,eh
rimiz maarif vaziyeti baldunda ıö
rütmüılerdir. 

Salih Zeki B. ecnebi ve ekalliyet 
mektepleri idaresine memur vekilet 
umumi müfettİ§İ Hilmi Beyle de u
zun müddet aynca görütmÜ§ ve mez 
kUr mektepler hakkında izahat al. 
ınııtır. Müsteşar Beyi dün muhtelif 
mektep mü<!ürler:i ziyaret etmiıler
dir. 

Salih Zeki B. dün kendisile görü
ten bir mubarririmize ıu beyanatta 
bulunmuştur: 

- l stanbula umumi bir teftit i
çin geldim. Edirneye de gitmekliğim 
meyzuu habis değildir. Burada 10 -
15 gÜn kalacağım. Tahkik nya tef
tiı edilecek muayyen bir meaele yok 
tur. Maarifimiz tabii bir vaziyette
dir. Muallim arkada,lar vazifelerini 
hü•nÜ ifa etmektedirler. Vaziyetten 
memnunuz . 

Darülfünun için laviçreden celbe 
dilecek mütehaaaıs bu ay nihayetin
de memleketimize gelecektir. Muka
velesi yapılmaktadır." 

İlk tedrisat müfettişi 
alınıyor 

Dün maarif vekaletinden maarif 
müdürlüğüne yeniden alınacak ilk 
tedrisat müfettitleri hakkında bir i
zabname gelmittir. 

Bu yeniden birçok ilk tedriaat mü 
fettişi alınacaktır. Bunlann imtihanı 
18 kanunusanide lstanbul muallim 
mektebinde yapılacaktır. ilk tedrisat 
müfettişliğine talip olanların 4 veya 
5 senelik muallim mektebinden me
zun olınaJan, en asfari 5 sene mual 
!imlik etmİf bulunmalan, 25 Yatın
dan aşağı bulunmamalan f&rltır. 

Muammer Raşit Beye 

ameliyat yapıldı 
Bir müddetten beri rahatsız bulu

nan Darülfünun emini Muammer 
Raıit Beye küçük bir ameliyat yapıl
mış ve muvaffakiyetli netice ver
miıtir. Muammer B. iyiJeıtikten son 
ra vu"" ôİne ael-.;c::ktir. 

"Anormal cocuklar,, 

latanbul sut ibtiyacıınn Yalova
dan temin edilebileceği anlaşılmııtır. 

Çünkü Yalovadaki süthane<!e çok 
az masrafla küçük bazı iliive ve te
sisat yapılınca, bu, mümkün olabile
cektir. lstanbula sütün nakli için 
ise alakadarlar, erken ve hususi pos 
te tesis edilerek bunnn mümkün ola 
bileceğini temin etmelıtedirler. 

Bu hususta tetkikat yapılmakta· 
dır. 

Kaçak 
Slgaralar 
Bu hafta da bir hayli 

kaçakçı tutuldu 

Tütün inhiıan lstanbul ha§ 
müdürlüğü son günlerde tütün 
kaçakcıları ile cidden §ayam 
takdir bir mücadeleye girişmiş 
tir. Başmüdür Lutfi B. tecrübe 
kar muhafaza müdürü llyas B. 
muhafaza kontrolu Nuri, Fazlı 
Kerim ve diğer arkadaşları mü 
cadeleyi müsmir bir disiplin ve 
inzıbat altında idare temekte
dirler. Bu sayede son günlerde 
imkan ve fırsat bulamıyan ka
çakçılar artık bu işi bırakmıt 
gibidirler. 

Muhafaza tetkilabnın §U biı· 
hafta içinde meydana kaçakcı 
lık vakalan fUnlardır: 

Çartıkapıda eskidenberi ka 
çakçılıkla müteveggil Remzi, 
karısı Remziye, kaynanası Azi 
me gene aynı mahallede ayak
kabıcı Salih, arkadll§ı Hakla 
uzun taraHut neticesinde cür
mü meıhut halinde derdest e
dilmişler ve kaçak sigara ka
ğıtralie köylü ve asker sigara 
lan müsadere edilmiştir. Bu ka 
çakçı şebekesinin yevmiye bin, 
iki bine yakın aıket" ve köylü 
sigarası sattıkları anlaşılmıt
tır. 

Edimekapıda kahveci Hüıe 
yin kaçak sigara satarken 500 
paketle yakalanmıttır. Yeni 
camide İbrahim de 10 paket 
sigara ile yakalanmıştır. Tab
takalede Refetin dükkanı aran 

Maarif vekileti müfetti ıi umu- mıt 50 paket köylü sigaraıaı 
miler:inden Hilmi B. perfembs günü bulunmuftur. Haydarpaşada 

Amasra limanının ihtiyaç ve nok- • Darülfünun konferans saloı:unda sahibi meçhul bir sandık içinde 
aanlarının eaash surette tetkik '" "Anormal çoc~r" mevzulu bir kon 28 kilo kıyılmıt kaçak tütün 
teabiti için, Nafıa vekaleti demiry<.>1- ferana verecektir. bulunmuttur. F atibte Ahmet 
lar ve limanlar intaat daireai mü. n Konferans 30 paket sigara ile yakalanmıt 
diai Tar:k Beyin riyaaetinde d jrt j t•r 

Kıymetli doktorlarımızden profe · · . . . .. 
kişilik bir bey'et Amasrada tetkikat- aör Fabrettin Kerim Bey tarafından Evvelki gece Sırkecıde koy 
ta bulunmaktadırlar. 1. E. Muallim Mektebi konferans aa- lü Hüseyin ağa, trene girece

idam talebi 

lzmirde Beıtepelcrde 65 yaıların
da Malike hanımı botarak öldürmek 
le maznun komıusu Hüseyin ye 
metresi Zebra hakkındaki tahkikat 
bitmiı Ye evrak beray ınütalea Müd
deiumumiliğe ver:ilmittir. iddia -
kamı maznunları Türk ceza 1ıan-
nun 450 inci maddesinin 2 inci flk
rası mucibince Ağırceza malıkeme
ainde son duruımanın yapılmaımı 

istemektedir. iddia m•kamınm iate
diği madde idam cezaa- imirdir. 

Kari Sütunu 

Anason yerine anatol 

Bir kariimiz yazıyor: 

Müskirat inhiaar idaresinin 
bir huıuıa nazarı dikkatini cel 
bedeceğim: 

Bugün piyasada mevcut ki
loluk rakılann ekaeriai incir 
den mamuldur. Bu bir kusur 
değildir. Yalnız, bunlardan ba 
zılarmm anason yerine, ana
tol kullandıkları görülmekte
dir. Anatol, bir nevi yağdır ve 
banaklarda tahribat yapar. Bi 
naenaleyb aıhhate muzirdır. 

Müskirat idaresi, iaterıe 
banlan anuon kullanmata ic
bar edebilir zaıııımdaynn • 

l~?~?da ı3 Kanunuevvel 931 Pazar ği sırada çantuı aranmış ve 
gunu ~Pn;"~ ~~ 19_bu~u~a: .. . 908 defter kaçak aigara kağto'r 

(Fırengının cumleı uabıye uzerı b ) 
re tesiri) namı altında mülıim bi k u unmuttur. 
f ~ana verilecektir. Konferan.: ..İA~ Kaçakçılar evrakı ile Adli-
ka ar zevat ve muallim hanım ve bey yeye verilmektedirler. 
ler i~tirak edebilirler. 

--- ' ...... ' 
Kızlltopra :Ctakl 
Tren kazası 
Makinist ifadesi alınaralı: 

Nrbest bırakıldı 
Müstantik Cemal B. Km1 

topraktaki tren kazaaı hakkın
daki tahkikatına devam etmek 
tedir. Tevkif edilen makinist 
Faik Salih Ef. ifadesi alındık
tan sonra serbest bırakılllllf
tır. 

Aynca yapbğimıa tahkika
ta aöre, Kara Vaaıf B. ıabab
leyin bir tren kaçırmıt •e ikin 
ci treni de kaçırmamak için a
cele ederken feci bir kazaya 
kurban gitmittir. 

Poliste yeni 
Tebeddüller 
Oldu 

Polis meı kezleri arasında 3 ayda 
bir yapılan amnmi tet.eddülittan ol
malı üzere, bilumum merkezler ko
miser, a«lıomi.- ve komiser mua
Yinleri arumcla tebecldiilit ,.. beea. 
y;, yapılmıttır. 

Ba meyanda polis mildürliiüııün 
muhtelif ıu~ IİYİI komiaer 

Bir Amerikalı milyoneı· 
kadın şehrimizde! 
Evvelki gÜn Amerika milyoner

lerinden Miıtreaa Mendil Lorena 
Stone seyahat ınakaadıle ıebrinıize 
gelerek Klariç oteline inmiş tir. Mis
treaı Lorena dün refalıatinde Robert 
kolej miieaıislerinden Mistreas H
tington olduğu halele tehri gezmit
tir. 

Mistreas Lorena tebrimizde bir 
kaç gÜn kaldıktan sonra, Mıaır tari
kile Hindi Çiniye gidecektir. 

Gizli nikah mı kıymış? 
Akaaraycla, Horhorda, imam ıı.. 

yıldı aolıaimda Fatma Hanımla, 
Hayri efendinin ailriblarmı kıymalr 
la ll1BZDlll1 imam A"- efendiniaı 
mubakemeıine dün birinci cezada 
lıakılllllftır. SalıitJer ve Hayri efen· 
eli böyle bir ff'yİn ulı olmadıfmı 
aöylemiıae de, Fam. Hanım, Hayri 
efendiyle imam Ahmet tarafınclaa 
aıikiblarının luyılclıinu Ye birkııt 
gün bir arada Yl'f8dıktan sonra ay. 
nldıldarmı aöylemi9tir. Muhakema 
21 kinannenele tehir olunmuttur, 

Ikhsat cemiyeti 

dün toplandı 
Dün akşam fırlıa merkezinde va• 

li muaYİlıi F az1ı Beyin de i9tira1Dle 
milli tasarruf ve iktıaat cemiyeti bd 



• 

l. 

'. . l 
• 
1 l 

1' 
l l 
1. 

•• 

ı 
t 1 

• 1 

; 1 

1. 

. ' 

1' 
i 

• '. '1 

--
4 M1LL1YET PAZAR 13 KANUNUEVVEL 1931 

Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

13 K.EVVEL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadda. 

ıi No: 100 Telsraf adreti: Milli1et, 
lıtanbul 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aybiı 400 kunıı 800 lmrut 
6 ,, 760 ,, 1400 .. 

12 .. 1400 ,, 2700 ,, 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti aeçen nuıbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için mücliri1ete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilaıılann meo'uli1etini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Yeşilköy askeri rasat 

merkezinden aldığımız ma
lumata nazaran bugün ha
va ekseriyetle kapalı ve yağış
lı devam edecektir. Rüzgar .şi

mal ile garp arasmdan esecek-
tır. 

Dün tazyiki nesimi 763 mili
metr~, azami suhunet 8, asgari 4 
1ntigrat derecede idl. Dün ya
,;n yağmur mıkdarı 21 mili-

metredir . ' 

bile evlesımeğe mecbur olan be 
karlar, evlendikleri için vergi 
vermiyecekler ve mali buhra· 
na faideleri dokunmayacak! 
Evlendikleri için de kendileri 
buhrana uğrayacaklar.. iki ta
raflı zarar .. Onun için bu itten 
vaz geçmek daha münasip o
lur gibime geliyor. 

Kadınlar birliği izasmdan 
bir hanımefendi bu bahse ilite 
rek demit ki: 

- Bekir erkeklerden alına
cak vergiyi, o adam evlendiği 
zaman kanıma sarfedeceği 
tahmin edilen para kadar alma 
lı!.. 

Evvela hanımefendiye ha· 
tırlatırız ki; ciddi bir bekar ev 
lendiği zaman sarfedeceğini 
tahmin ettiği para kadar vergi 
vermeğe razı olur, fakat evlen
mez. Onun için bunu daha ağır 
alsak bu hanımın noktai na
zarına daha muvafık olur. Taki 
bekar erkek vergiden da
ha ucuzdur diye evliliğe razı 
olsun. Kadınlar birliği azasın
dan olan bu hanımefendi hatır 
la.malıdırlar ki; erkeği evlenme 
ye irza için vergi ile cebretme
yi tavsiye etmek bir kadın için 
pek parlak bir hareket değil
dir. 

Merhum Behçet 
hakkında 1 

Bu sütunlarda zaman zaman 
~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~~1 1 bir arkadatımızm öldüğünü ve 

1 f ICL . ~ 
.. · bundan müteessir olduğumuzu 
. yazarız. Merhum Behçet te bu 

yoldan geçti .. Sanki bir gazete 
sütununa teessüfle iımi geç· 

Hala o mektup! i mek. bir şerefmi, gibi bu biça-
re rüfekamız bu sütunlara 

Artık lafını fazla etmeye 
başladılar .. Galiba bu sefer it hep canları pahasına geçebilir-

aahileıecek! .. Yalnız dikkat ler.B
0

ehçet Bey, gazetecilik ile 
ettim. Teklif sahibi olan zat 
bizim Latife olarak kadınlar· minde tamnmıı arkadaılan
dan vergi alınması hakkındaki mız arasında en iyi huylu olan 
satırlanmızı galiba ciddi telik lardan biri idi ... Kimseyi kır-

madan ve kimsenin neı'esini 
ki etmit olmalı ki; onlardan ihlal etmeden meteliksiz intİ· 
da vergi alınmasını teklif edi-
yor. Aman efendim! İnsaf!.. İil!:i:t~::ıı~z:e;~~~~~en B:eı;: 
Bugün hangi kadın vardır ki; bütün muhabbetlerimize, hisle
kocaya varmak iıtemez .. Koca rimize rağmen ona son seya. 
sız kalmıt kadının bedbahtlığı, hatinde bile refakat edemedik. 
ile bekar erkek arasında hiç niı 1 Cenazesini saranlar arasında 
bet edilemiyecek kadar fark 

gazetecilerin adedi İstanbul ga 
vardır. Bunlardan birinci biça- ı zetelerinin adedinden fazla de
re cinsiyetinin kendine verdi-

ğildi... Kadirşinaslık bumu-
ği zaaf sebebile eli ayağı bağlı , dur? .. Bilmem amma bu şekil. 
dır .. Bir erkek bir kadına gi- de karşılandığını gördükçe öl
dip: 

- Gel seninle evlenelim! de· mek hiç istemiyorum. Çünkü 
ölen arkadaşlara yaptığımız ye 

se de reddedilse ayıp değildir. gine hizmet "Allah rahmet et 
Lakin bir kadın bir erkeğe gİ· sin,, demekten ibaret oluyor. 
dip: Sanki Allah ölenlere rahmet 

- Haydi seninle evlenelim.. için bizim bu tavsiyemizi bek
dene kepazelik olur. Ya redde liyormuş gibi .. 

FELEK 

Gülhane müsamereleri 
Giilhane tatbikat mektebi ve has

taneıi müdürlüğünden: Gülbane bas 
tanesinin 931 • 932 ıeneoi ikinci mü
oameresi 13 • 12 - 931 Pazar günü ~ 
at 17 de yapdacaktır. Muhterem meı 
lektqlarm teşrifleri bilhassa rica olu 
nur. 

PAMUK VE NEBATİ 
YAGLAR 

SANA Y!t T. A. ŞİRKETİ 
HİSSED~RANA İLAN 
Ticaret kanununun 361 in.ci ve e

sas mukavelenamesinin 47 ind mad 
deleri ahkimma tevfikan "Pamuk 
ve Nabati Yağlar Sanayii Türk A
nonim Şirketinin hisscdaran heyeti 
wnumiyesi mevaddı atiy.enin mü
zakeresi zımnında işbu 1931 senesi 
Kanunuevvelinin 28 inci Pazartesi 
günü saat on bir buçukta Şirketin 

Galatada Bahtiyar hanında 4 ün
cü katta kain merkezi idaresinde 
fevkalade surette akti içtimaa da
vet olunur. 

1 - Ziraat Bankasile aktolunan 
muka~elerin tasdiki . 

2 - Bu mukavelelerde muayyen 
ipoteklerin icras•na müsade itası . 

Esas mukavelenamcsinin 52 i"1ci 
maddesine tevfikan laakal Elli 
hisseye malik olup işbu içtimada 
bilasale veya bilvekfile hazır bulun
mağı arzu eden hissedaran Ticaret 
kanununun 371 fo.ci ve esas muka
velıenamesinin 57 iınci maddeleri mü 
eebi.nce malik oldukları senedatı iç 
tima gününden laakal bir hafta ev
vel Galatada Şirketin merkezi ida
resine teV<li eylemeleri Lizım gelir. 
Hiısseda.randan her biri hissedaran 
heyeti wnuıniycsine dahil diğer bir 

zatı tevkil edebilir. 
Hisse senadatmm tevdi olundu

ğıına dair müeıısesatı maliye tara· 

fmdan muta vesikalar içtimaı umu 
mide hazır buhı.nmak üzre mevdu 
h.i"9C senedatı makamı"da kabul o

lunur. 

Sultan Ahmet Üçüncü Sulh Hu
kuk Hakimliğin.den: Esat Beyin 
Müddeaaleyh İstanbu.tda Küçükpa
zarda Yoğu.rtçu sokağın.da 24 Nu
maralı hanede Hacı Ahmet Ef. a
leyhine dört kıt"a sentle 240 lira ve 
açıktan 20 liraki cem'a<ı 260 lira a
lacak davası ikame etmiş icra mah
ı..,melrine tayin edilen günde mah
kemeye gelmeyen Müddeaaleyhin 
maba.lli ikametgahı meçhul daveti
ye varakasına yazılan meşru.attan 

anlaşılmakla 15 gün müddetle ila
nen tebliğat ifasına karar verile
rek mahkeme 29-12-931 tarihine mü 
sadif Salı gii<lü saat 14 te talik edil 
miş olmakla yevmü mezkQrde bizdilirse o kadın için yafamak 

artık cehennem azabıdır .. Onü 
ne gelen hemcinsleri: 

-------------1 zat veya tarafından bir vekili kamı

- Ha!. Şu hani filin erkel • 
ğe varmak istedi idi de reddo
lunmuştu ... diye çekiştirir du
rurlar ••. 

Latife bertaraf! Bu bekar
lık vergisi hem çok girift hem 
de haksızlığı mucip olacağa 
benziyor. Umuyoruz ki; tek
lifi kanuniyi yapan zat ta Nas
ra ttin Hocanın: 

- Kar helvasını ben icat et 
tim amma ben de beğenmedim. 
Dediğigibi bekarlık vergisi hak 
kında aynı sözleri söylesin ... 

Nede olsa dünkü gazeteler
de hir kadının dostuna kızıp 
aövdüğünü okuduktan sonra 
bekarlığıma tekrar hamdü sena 
ettim .. 

Bu işin sonu neye varacak 
biliyor musunuz? Vergi sebe-

İrtihal 
Eskişehir meb'usu müderris 

Yusuf Ziya Beyin kayınval
desi Cebecibaıı zade Salih Be
yin kerimesi Fatma Hanıme
fendi Büyükadada İrtihali darı 
beka etmittir. 

Cenazesi bugün Büyükada
dan getirilerek Merkezefendi
deki makberei mahsusasma def 
nedilecektir. Mevla ramet ey
leye. 

MÜESSİF BİR VEFAT 
Tüccardan Kılıç Zade Ziya Be

yin pederi Ali Bey vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat on buçukta 
Saraçhane Başında Kemer Sokağın
daki hanesinden kaldırılarak Eyüp 
Sultandaki makberi mahsusuna def
nedilecektir. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 106 
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BA~I OÖNÜKLER1 

lbrahim NECMi 

- Kimsiniz"! 
- Ahmet Nebil. 
- Bonjur Nebil Bey. Bura 

da Neriman Cemşit konuşu· 
yor. 

- Bonjur Hanımefendi. 
- R~it Bey yok mu? 

- Bir dakika. Bakayım Ha 

. . . . 
- Bilmem. Nerede aratma 

lı acaba? 

- Bugün çok metgulüm. 
Mühim bir iki mesele var, müm 
kün değil. 

ni göndermediği takdir~ muhake
menin ı:ıyahen rüyet olunacağı ila
nen tebliğ olunur . 

İstanbul İkinci if!As memurlu
ğunıdan: Müflis Gala1;ada Voyvoda 
caddesinde 118 No mağazada şap

kacı Mihal efendi a!a.caklrlari.le akt 
etmiş olduğu konkordato mahkeme
ce ta9dik ve ifüis kararı ref edil
miş oLduğu il.in olunur . , 

İstanbul İkinci İflas memurlu
gun.dan: Müflis Fındıklıda cami 
karşmnda III mağazada Hanriko 
Levi efendinin tasfiye edilecek bir 
malı olmadığından mahkemece tas
fiyenin tatiline karar verilmiş ol
duğu icra ve İflas kanununun 212 
inci maddesi hükmüne tevfikan i
ı,·ın olunur . 

gitsin? 
- Öyle ya! Kadın kafası 

iıte .. 
Reşit Bey, biran durdu. 

Zihni çok meşgul olduğu ha
linden belliydi. Düşüne düşü
ne odayı dolaıtı. Sonra kendi 
si telefonu açarak bir numara 
aradı: 

- Allo! Ferit Necdet Bey? 

- Bonjur, Ferit 
Bey, Ben, Reşit .. 

Necdet 

- Yazıcı Zade Nazmi Bey 
nımefendi. - Akşama? Bilmem. Vak- den bir haber aldınız mı? 

Ahmet Nebil aleti bıraka· 
rak Reşit Beye döndü. Y avaf· 
ça: 

- Neriman CeD14it Hanım 
zatıalinizi soruyor. 

Dedi. Reşit Bey telefonu al 
dı: 

Bonjur, Neriman Ha-
nım. 

Ben yoktum. Gelmiş. 
Ahmet Nebil Beyle görüşmüş. 

- Sonra biı· daha görme· .. 
•· ı • • - .., , .r 

tim olursa ... 

- Peki. Telefonlaşırız. 0-
rövvar. 

Reıit Bey, yüzünü buruıtu 
rarak, telefonu kapattı: 

- Atıf Cemşit Beyi sonra 
tekrar gördünüz mü Nebil 
Bey? 

- Hayır, efendim. 
- Bir daha evine gitme-

miş. Neriman Hanım da me
rak etmiş. 

- Boşanma davası yapa. 
n 1 1 • •• 

- Yok, hayır. Merak ettim 
de.. Mersi, afedersiniz. 

Reşit Bey telefonu kapadı. 
Kendi kendine söyler gibi: 

- Çok şey yanlış mı aca
ba? 

Diye söylenerek odadan çık 
tı. 

Yalnız kalan Ahmet Nebil, 
bir geniş nefes alarak yerine 
oturdu. iki elleri başı arasın
da yine düşünmeğe başladı. 
Bir gecen-in içinde bütün ma-., . . . 

Limanııruza muvasalatı beklenen 
VİENNA vapuru 13 Kanuaıevvcl 

Pazar (İtalya ve Yunanistan) dan. 
ASİRİA vapuru 15 Kanunuevvel 

Salı (İtalya ve Yunanistan}dan. 
Limanımızdan hareket edecek 

vapurlar: 
DİANA vapuru 13 Kanunuevvel 

Pazar (İzmir, Midilli, Kwıd.ia Han
ya, Kalamata, Katalrulo, Venedik, 
Trieste, Fiume ve Triestıe) ye. 
ASİRİA vapuru 16 Kanunıuevvcl 

çal"}3mlıa (Bu.rgaz, Varna, ve Kös
tence) ye. 
VİENNA vapuru 17 Kanunu.evvel 
Çarşamba aabalı tam 10 da (Lloyd 
Ekspres) olarak (Pire, B.rendizi, 
Venedik ve Tri este) ye. 

(COSULİCH LİNE) kumpanya 1 

sının lüks vapurlarına aktarma edi~ 
!erek şimali ve cenubi Amerika li- , 
manlarına gitmek için tenzilatlı 1 
doİi;ru bilet verilir. 

Her nevi tafsilat için Galatada 
Mumhane (Lloyd Triestino) ser 
acentesine Telefon Beyoğlu 487ıl 

veya Galatasaraymda sabık Selanik ı 
bonmarşesi binasındaki yazıhanele

rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya- 1 

but Sirkecide Kırzade hanındaki ya , 
zıhanesine müracaat edilmesi. Te· 
lefon İstanbul 235. 

Laster Silhermann ve Şü. 
DOYÇE LEV ANT Linye 
Haınburg, Brem, Anvers, İstanbııl 
ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers 
ve Roterda.m"ıdan limammıza mu-

vasalatı beklenen vaıpurlar 
DERlNDJE vapuru limanımızda 
GALİLEA vapııru 16 Kllnunuevve· 
le doğru 

MlLOS vapu.ru 21. K.evvelde doğ 
ru 
Burgaz, V ama, Köst<Once, Kata.ı ve 
İbrail için limanımızdan ~kıet 

edecek vapurlar 
DERİNDJE Vaij>Uru limannnıula 

Yakında Hamburg, Brem, Anvenı 
ve Roterdam limanları için 1:ıareı..,t 

edec<ık vapurlar 
NİCEA limanımızda. 

GALİLEA V"i'ı.ı.ru 16-18 K. evvel 
de tahmilde . 

MOREA vapuro 22. 24 K. ev
ve lıde tahmi ide. 

ALİMNİA vapuru 26-28 K. evvel 
de -tahmil.de. 

Yakmda Tekirdağ ve Bandırma
dan Dünkerk ve Hambu.rg ô9in ba
relret edecek vapurlar: 
GALİLEA v~uru 21-22 K. ev

velde tahmilde. 

Fula tafsilat için Galatada Ova
kimyan hanında La.ster Silbeımann 
ve Şürekfuıı vapur ace.ı:ta!tğma mü
racaat. Telefon: Beyoğlu 641-674. 

NAZARİ DİKKATE 

Müessisi bulunduğum (İııtanlıul 
Türk Koleji) metkebinin civarın
da bu nam ile açılmış olan (Talebe 
ıpansionu) ile şahsen alakadar bu
lurunadığımı muhterem gazetenize 
derç buyurmanızı rica ederim. 

Muallim Şerif 

ZAYİ - Dün akşam Kadıköy, Al
tı Yol ağıza ile Kızıl Toprak ara
sında Kemençemin yayını düşür

düın. Bulan Altı Yol ağızın<la Çal
ğıcı Murat Ustaya getirdiği takdir
de memnun ediLccetkir. Kemal Ni
yazi. 

Bir gün evvel ümit ve neı'e 
içinde dünya, yerinden oynat
mağa mukadder zannettiği o
muzları, timdi kurşun yemiş 
kut kanadı gibi düşmüttü. Ken 
di vücudünü bile kaldıramıyor 
du. 

. . . . . . . . . . . . 
Kapının açılışı bile delikan 

lıyr dalgınlığıhdan kurtarama
dı. Paytak bacakları üzerin
den şişman vücudünü sürükli
yerek içeriye giren Nimet Ha· 
mm, hayretle Ahmet Nebile 
baktı. Seslendi: 

- Nebil Bey! 
Delikanlı uykudan uyandı

rılmıt gibi sarsıldı. Batını kal 
dırdı. 

- A! Siz misiniz, Nimet 
Hanımefendi? 

- Ya! Benim, yavrum, be 
nim. 

- Afedersiniz. Bir şey dü
şünüyordum da.. Buyurun. O
turmaz mısınız? 

Nimet Hanım, tiıman vücu 
dünü bir koltuğa gömerek de
rin bir: 

- Oooohh! 

Tavil Zade Vapurları 
İZMIR POST ASI 
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Pazartesi ak- ............................................... .. 

şarnı on yedide Sirkeciden ha- il ' Pek büyük bir şöhrete malik olan 3 artist 
reketle Gelibolu, Çanakkale, WİLLİAM HAİNES - JOAN CRAWFORD ve KARL DAN 

İzmire azimet ve Çanaılckaleye A S R J S f N E M A D A 
uğırayarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve 1 B Ü K S Ô R L E R K 1 R A L 1 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza- ·ı 
de biraderler. Telefon: İst. 
221Q 1 

'ilminde bütün dehayı san'atkiranelerlni. göstermektedir. Halk 
!arı mevsimin en şayanı alaka o.lan bu eseroe görmeye koşıyor. 

Bugün saat 16,30 ta ve suvarede meşhur İspanyol mugannisi URİ 
Rİ ile eksantrik canbazlar JESSY AND HA VEL. 

SADIK ZADE 
B!raderler vapurları 

Karadeniz postası 

BU AKŞAM 

.rlAJIK. SİNEMASIND 

Dunılu ~nar 
BÜYÜK GALA OLARAK 2 MUAZZAM FİLİM BİRDEN 

B E K A R 

vapuru 13 Kanunevvel 

Pazar 

tamamen fransızça sözlü olan bu mükemmel eser Pariste Gaumont 
lace'ta büvük muvaffakiyetler kazanmıştır. Mümeesilesi: Büyük T"" 

yıldızı RADİFE BEHAR HANIM. 
İlaveten: meşhur fran.sız opereti 

akşam saat 17 de Sirkeci 
HERKES KENDİ BAHTINA 

RENEE HERİ BEL ve JEAN GABİN tarafından 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Sam~un, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye ' uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

Bk neş'e şaheseri olan 

ttitttttttt 
MAM'ZELLE NITOUCHE 

hafif operetini görünüz. 
RAİMU - J ANNİE MARESE - ALERME - ALİDA ROUFFE 

EDİTH MERA tarafından temsil edil.en bu kahkaha filmi 

SEYRISEF AIN 
Pek yakında Artistik ve Opera sinemalarında 

Merlr:ca acenta: Galata Köprll ba

ıı B. 2362. SDbe A. Sirkeci lılübür. 

dar ude ban ı. 2140. 

MELEK Sinemasında 

MÜNİR NURETTİN 

KONSERİ 
19 Kanunuevvel Cumarteai 

akşamı 

BU GÜN 

MELEK 
ve 

EL HAMRA 
sinemaları\-ıda 

AYVALİK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) 15 Kanunev
vel Salı 17 de Sirkeci Rıh
tımından lkalkar. 

13 Kanunevvel Pazar Ka
rıı!biğa Postası yapılmıya- j 
caktır. 

Pazar gününden itibaren 

biletler sinema gifesinde 

satılır. 

1 
İstanbul 

__ T_iy_a_tr_o,_S_i_ne_m_a __ j Sokaklarında 

MIMTiJ~I 
KARADENİZ I 

POST ASI 

Anadolu 
vapuru 14 K. evvel 

Pazartesi 
günü akşamı Sirkeciden 

Fransız Tiyatrosunda 
RAŞİT RİZA ve 

ARKADAŞLARI 

Bu akşam 

BEŞTE GELEN 
v oovil 3 ıperoe 

Nakleden: Kemal Ragıp. 
Fiatlar 40, 75, 100, 150. Lo

calaır 400, 500. Balkon ve par
ter talebeye 40 kuruştur. Ya
lkın.da DEMİRHANE MÜDÜ 
RÜ. 

ı•ı 

haroketle (Zonguldak, İne Şehzadebaşı- Millet Tiyatrosu 
bolu, Samsun, Ordu, Kire- j 14-12-931 ıpazartesi günü akşamı 
son, Trabzon, Sürmene ve zengin müsamere: 
Rizeye gıidecektir. l YAVRUNUN GECESİ 

Fazla tafsilat için Sir-
1
1 Türkiya KukJ.eti San'atkar Naşit 

keci Yelkenci hanındaki Bey ve temsil heyeti tarafından: 
acenteliğine müracaat. 1 y ABAN GÜLLERİ 

Tel 21515 

İ<ıtanbuJ Asliye mahkemesi birin 
d hukuk dairesinden: 21 Kanunu
evvel 927 tarihinde iflasına karar 
verilen Relta inşaat Anonim şi.rke
ti iflis masa~ının tedvirine k3.fi 
parasının fılo-' • .aın ha<ıebile mezkur 
masanın kapadılmasına 26-11-931 

tarihinde mahkanece karar veril
diği a.lakadaraıım malOmu olmak 
ıizre ilin olunu.r . 

Taklitli komedi 
3 ,perde 

~· (eski ceza mahkemesi) 
Vodvil bir perde 

Muhteşem incesaz heyeti 
Mülemuj ve Londradaki saz he- j 

yetlerile Burhan B. saz heyeti YA 
VRUNUN GECESİ 'ne müftehi
ren iştirak edeceklerdir. ---Üsküdar Hale Sinemasında 

Volfson Canbazhanesi 

met Nebil, tedirgin, üzgün, ı nesi!,, diye ayaklanma kapa-
bekliyordu. nırdı şöyle .. O zamanlar ben 

- Batımıza gelenleri bili- de daha gençtim. Adeta bazı 
yorsunuz, değil mi Nebil Bey? bazı "ayol, bu kızıma mı iltık, 

- Evet efendim. Atıf Cem yoksa bana mı?,, diye dütünür 
şit Bey.. düm bile.. Şimdi ise, hepimiz 

- Hay onu Atıf Cemşit- gözünden düttük. Yediğimiz 
!er gotürsün. Bunca seneden bir lokma bile gözünde dağ gi 
sonra kıskançlık damarları tut bi büyümeğe başladı. 
muş. O suratile, o halile kıs- Nimet Hanım durmayıp an 
kanmasına da bayılaınlar! Ne )atıyordu. Ahmet Nebil, kale
di<ye kıskanmağa hak buluyor, min sapını dişleri arasında eze 
bilmem ki! .. Sanki Nerimanım rek, sıkık sıkık dinliyordu. 
gibi elmas parçasına liyıkmıt Geveze kadın nihayet hika 
da.. yelerini bitirdi. Kuvveti olma-

Ahmet Nebilin hiç kulak dığmdan değil, mevzuu tüken 
sallıyacak hali yoktu. Bu ge- diğinden dolayı bir lahza dur
veze kadının maksadını anla- du, nefes aldı. Sonra: 
mak için zorla kendini tutu- - Neyse, Nebil Bey, afe
yor, ses çıkarmıyarak bekli- dersiniz, batımzı ağırttım. Sizi 
yordu. _ teklifsiz, samimi bir dost bildi 

Nimet Hanıma bir dinleyici ğim için dertlerimi döktüm. 
bulmak kafi gelmi9ti. Boyuna Vakıa Nerimanımı sonraları 
anlatıyordu: pek başladınız ama, yine dost 

- Bilsen, evladım, ilk za- luğunuz bakidir inşallah .. 
mantarı Nerimanımı ne yalvar - Sür~ y..)k, efendim. 
malarla aldı. Ne istersek yapa - Şimdi asıl •İzden rica e-
caktı. Hepimiz başınııı tnr:J- 1 deceğim şeye gelelim. 
dık. Şu ellerimi i',.,.!r: "Ah Ne - Buyurun, Hanımefen-
rımanırrıı .l'' •a getiren mu cif. 

türkçe sözlü ~ukcmı .el 
fiknini gOrüniiz. 

TEPE BAŞI 
TİYATROSUNDA 

Yarın akşam saat 21.30 da 

KEMANİ REŞAT 
KONSERİ 

Biletler gişede satılmaktadır. 

Dünyaının en meşhur ıpiyanisti 

BRAİLOVSKİ 
yarın şehrimize muavaselet e
decek ve önümüzdeki çarşamb:. 
günü 

FRANSIZ 
TİYATROSUNDA 

bir FESTİVAL CHOPİN 
verecektir . 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

desi Büyük Parmak kapu, 
Afrika hanına bitişik Apar
tıman No 21.- Tel: Bey
oğlu 2797. Saat: 14-18. 

cakmış. Eh, tabii biz de boş 
duracak değiliz. Sonra bu me 
selede Nerimanla beraber Re· 
şit Beyefendinin de ismi mah
kemeye venlecek olursa .. 

Nimet Hanım: 
- Reıit Beyefendi .. 
Derken, sesinde kıy metli 

bir mala sahip olanın gurur 
ve iftiharı çınlıyordu. 

Birden bire sözüne bir iatit 
rat yaptı: 

- Ah, Retit Beyefendi ne 
kibar, ne yüksek bir zat .. Yazıt. 
ki Nerimanıma öyle bir koca 
kısmet olmadı. 

Bulduk bulduk ta bu sıska, 
sinirli, bedhuy herifi bulduk. 
Yazık oldu yavrucağıma. Ama 
ne yaparsın, kaza, kader .. 

Ahmet Nebil, bahsi sadede 
çevirmek için: 

- Öyle •. Kısmet .. 
Dedi. Nimet Hanım coşmu~ 

- Ya Reşit Beyefendi gibi 
kibar, civanmert, yüksek bir 
zat.. yahut sizin gibi genç, 
İstikbali pllt'lak, sevimli bir de 
likanlı .. Nerimanıma böyle bir 



Nasıl Para Kazandınız? 

Mustafa Nezih Be) 
anlatıyor? 

1 ••••••• 

Maruf çay deposu sahibi diyor ki: 
" Başkasını taklit 

tme .. bırak, seni taklit etsinler! .. ,, 
Albayrak çay deposu sahibi 

Mustafa Nezih Beyin, uzun se 
ileler maarif müdüriyetlerinde 
llıektep muallimliklerinde bu-
lunmuş, bir zat olduğunu iti
lirdim. Çaycılığa nasıl batla
dığını öğrenmek meraklı ola
Caktı. Tahmis sokağındaki de 
Posunda kendisini ziyaret etti
ğim zaman, Mustafa Nezih 
Bey, telefonla konuşuyordu. 
Beni nezaketle kartıladı. Ya
bında yer gösterdi. Niçin gel
diğimi anlayınc~ zeki adam, 
<İerhal sualimle alakadar oldu. 
Ve beni hiç üzmeden anlatma 
iia başladı: 

- Mülkiye mektebinden 
llıezunum. 308 senesinde, Bur 
tada idadi mektebi muallimli
!flne tayin edildim. Bundan 
&onra sırasile idadi müdürlük
lerinde, maarif müdürlüklerin
de bulundum. 14 sene evvel 
A.nkarada maarif müdürü iken 
tekaüt edildim. 

Memuriyetten çekildiğim 
iün, bütün varım, birkaç yüz
flra borçtan ibaretti. Pederden 
kalan birkaç evi satarak ticare 
le batladım. Biz öteden beri, 
ailece çaya meraklıyızdll' .. Pe
der, Erzurum taraflarında bir
Çok seneler bulunduğu için, 
&abah akşam evde çay içilirdi. 
[)aba küçük yattan, bende ça
Ya kartı aşk derecesine varan 
bir iptila başlamıştı. Memuri
Yet aldığım yerlerde, bir tür
lü iyi çay bulup içemiyordum. 
'f ekaüt olduktan sonra, "aca
ba ne yapsam?,, diye dütünür
ken, aklıma çaycılık geldi: 
. - H ah, dedim, işte benim 
ıçin en münasip iş .. 

Ve derhal elimdeki küçük 
•ermaye ile Beyazıtta, tram
"ay durak yerinde bir dükkan 
açtım. Fakat işi birden bire 
Çaycılığa dökmekten korktu
iium için, dükkana pirinç, te
ker gibi bakkaliye eşyası da 
koydum. 

Üç beş ay kadar, bu yarı 
bakkallık, yarı çaycılık vaziye
tim devam etti. Git gide, çay 
lanma rağbet artıyordu. Çay
tılı ğa başladığım zaman, çay 
İstanbul piyasasında, açık satı 
lırdı. Çayı, kutu ve paketler 
İçinde, satmak fikrini ilk tat
bik eden ben oldum. Mütteri
lerin hepsi ile, ayrı ayrı müna 
kata ederek kendilerini kutu 
Çayına alııtırdım. 

Sonra, muhtelif çaylardan 
harman yaparak, her birini ay 
tı ayrı num .. ralar altında piya 
saya çıkarma~ ı <!üşündür.o Cu 
nı:maralı ha ınan ç:ıy'arı. der· 
hd umumi bir ra!;b t ı . -~har 
oldu. 

Çaylarımın n~~ascti karşı-

' 

sında, kuvvet!i rakiplerimi, 
şaşkınlık aldı. Onlar da kokulu 
Çayları harman yaparak kutu
lar içinde satmağa başladılar. 
Fakat atı alan Üsküdan geç
ti. l~e ilk sarılan ben oldu-

---~ 

ğum için, muvaffakıyet te bana 
müyesser oldu. 

Çaycılığa baıladıktan üç 
sene sonra, Bahçekapıdaki 
9ubeyi tesis ettim. BeYoğlun
da da bir şube açtımsa da mu
hit, müsait olmadığı için vaz
geçtim. Beyoğlu yerine lıtan
bulda Tahmis sokağında bir 
depo açtım. 

Dünyada, hiç bir ticaret ve 
san'at şubesi yoktur ki insan 
başarmak arzusile dört elle 
de sarıldığı halde muvaffak o
lamasın. 

Mesela, ben bugün çaycı
lık yapıyorum. Yarın, başka 
her hangi bir ticaret işinin de 
aynı suretle uhtesinden gelece 
ğime eminim. Kendimi methet 
mek gibi olmasın ama, elim
den hiç bir iş kurtulmaz. Vak 
tile o kadar kuvvetli idim ki, 
kimse sırtımı yere getireme
mişti. 

Bir aralık çiçekçiliğe merak 
sardım. Avrupadan kataloklar 
getirterek en nadide çiçekler 
yetiştirdim. Musiki de marş

lar tanzim edecek kadar ileri 
gittim. İzciler marşı, DRVlevi 
martı, Süleyman Nazif merhu 
mun bestesini yazdığı Plevne 
martı benimdir. Bir zamanlar 
da gümüş telle ceviz üzerine 

Mustafa Ne:ıilı Bey 

kakına it işlerdim. Buna bir 
aralık o kadar merak sardun 
ki gözlerim bozuldu. 

Ne iıe.. Neticede şunu anla 
dım: Ticaretten daha karlısı 
yok.. Hangi nevi olursa ol
sun ... 

Giriştiğim teşebbüslerde 
muvaffak olmamı biraz da yük 
sek tahsilime borçlu olduğu
mu unutmuyorum. Oğlum Şev 
ket Nezih de Ticaret mektebin 
den mezundur .. Şimdi ticaret 
hayatımda bana yardım edi
yor. 

Para kazanmak için, kimse 
nin yapmadığını yapmalı .. 
Başkasını taklit etme! Bırak, 
seni taklit etsinler! .. 

M. Salahaddin 

- Yahu paltoyu ne zaman alacağız?" 
- Evelce yaptığım kostüm parasını ne zaman verırsenız. 
- Y oook, ben o kadar bekliyemem. 

Serbestlik 
Hapİ&ane müdürü mahpuıu ça

ğırdı! 
- Bu gÜn ceza müddetiniz bitti. 
Artık serbeatıiniz. Gidebilirsiniz. 

Karınızda kapıda bekliyor. 
Mahpus kendi kendine söylendi: 
- Serbestlik bu ha! Vay anam 

\'ay? 

Niçin? 
- Niçin vaiz Mehmet Efendinin 

haremi camiye &'İdipte kocasını din
lemiyor? 

- Neden olacak? Bir saat kocası 
söylesin de, o sesini çıkarma.dan din
lesin, tahammül edebilir mi? 

''Sevmek öğrenmekle 
kabil olan şeydir,, 

•••••••• 
Geçenlerde vefat eden Lya de 

Putti'nin şayanı dikkat bir makalesi 

Lya de Putti 

Ajans telgraflarrnrn ölümünü ha j Aynı tekil altında bir delikanlı da 
ber v~rdiklerj veridkleri Macar meıeli Ramon Novarro'dan veya 
artisti Lya de Puttı"nin öldükten Douglas Fairbankı'tnn çok şeyler öğ 
sonra ismi tekrar ağızlarda dolaştı. reniyor. Bu aktörler (kıza ve deli. 
Halbuki Lya çoktandrr nisyane ka- kanlıya) nasıl öpmek lizım geldiğini 
11şmıştı. On sene evvel melo dram- ve yahut gözleri daha müaahhir :ı:ıl
larda gördüğümüz Lya, ancak gü· "!a~_için. nasıl bakmak lazım geldiği
ze//iğin kifayet ettlği bir zamanda nı o~etıy~rl~r. 
sinemaya gelmişti. Fakat onun is- Ege~ hız .. •nsanların saadeti için 
mini zatell iki şey ortadan kaldır- aıknı vucudu.ne, daha doğrusu aıkın 
mıştı ! Birincisi sesli film, iikincis muvaffakıyehne İnanıyorsak, ıine
sarışın artistlerin stüdyoları istila m~ın içtimai e~emmiyetini takdir 
edişi .. Firma müdürleri Garbo Sti- edıyoruz demektir. insanlara "korta 
lin'e ehemmiyet verdikleri zaman ?:'~pmak,, .•an'atında pek çok şeyler 
Lya de Puttı•ye bakan olmadı. ogreten bır Pola Negri veya Greta 

Uzun zamanlardan beri sinema- Garbo, gene aynı İnsanlara kazandık 
ya gidenler, ikinci derecede roller- larını sarfetmelerini söyleyen bir 
de ince ve siyah gözlü bir genç ka Bernard Shauw'dan daha ziyade bc
dmı hatırlarlar, Lya dePutti işte şeriyeti~ saadetine hizmet ediyorlar 
bu kadmdı ve o zamanlar sinemaya demektır 
daha yeni başlıyordu. Ondan sonra Bu mülihazayı daha ziyade yük
"Yanan toprak., , "Kıskançlık .. ve seltmek için bazıları derler ki: Atk 
"Varyete., filmlerini çevirdi. Lya'- tahsil ile öğrenilmez ve her mahl~k 
nın ismini tanrtan iştet bu son film ile beraber doğar. Halbuki ben sözün 
dir Bundan sonra kendisi Ameri- doğruluğuna kail değilir. Kimse mü
kaya gitti. Orada birçok filmler me keme! istidadı da olaa, tam bir ar
yanrnda "Son merhale,. ve "Şeyta- tist olarak doğmaz. Kimse antrcne
nm kederleri ,, filmlerini çevirdi. mania bir Rembrandt veya bir Mi. 
Fakat bu son film yapılan kuvvetli chel Ange olamanutfır. Halbuki bu 
raklam1ara rağmen tutmadı. Ame- her ikisi de o mevkie vasıl olmak için 
rikan gaz.ete/eri, bu yeni gelen al'- antreneman yapmıılardır, tecrübe 
tiste karşı çok haşin davrandı/ar. gönnüılerdir. 
Fenalık yapmaktaki mutat kabili- Aık ta öyle bir san'attir ki, do
yetleri ile bu gazeteler hikayeler ve tarken az çok ona iıtidadı olmalı
artistln hususi hayatrna ait rezalet dır. Baıka aan'atlarda olduğu gibi, 
ler icat ettiler ve Lya'yı halkın na- bu aan'atta da maharet ve teknik 
zarrnda küçük düşürmek için 1 sonradan öğrenilir. Onun içindir ki 
Cte aleyhine yürüdü. Şimdiye kadar j ilk defa biribirlerine tesadüf eden 
temsil ettiği "Me(um kadın,, rolle ı' bir genç kızla bir delikanlı, ıevİftik
rinden herkes bıkmıştı. Halk Y.eni Jerj zaman, aşk bahsinde her ıeyi 
bir kadın tipi istiyordu. Firma mü j bildilderini zannederler, fakat bir 
dirleri de !,ya de Putti'yi kurban 

1 

ıey bilmedilderini sonradan anlarlar. 
etmekte beis görmedil&T. Bunun Ü· Şu neticeye varırlar ki, hayatta tec
zerine artist Berlin'e geldi, bir film rübesiz hiç bir ilim ve san'at yok· 
çevirdi sonra Londra'ya gitti ve tek tur. Aık dahi! 
rarsahnede oynamak üzere Amerika 
ya döndü ve işte bu srrada Nevyork 
kiHniklerinden birinde kendisine 
yapılan ameliyatı müteakip öldü. 

Lya de Putti'nin eskiden yazıl
mış bir makalesini iktibas ediyo
ruz. Bu yazıyı okuyanlar artistin 
haleti ruhiyesini de pek iyi anla
yabilirler 

Her memleket İnsanlanrun sine
mada geçirdikleri zamana, kaybedil
miş nazarile bakmak doğru mudur? 
1 şte cok defa sorulan ve benim daima 
menfi cevap verdiğim bir sual! 

1 nsanlar vakitleı inin çoğunu ıinıe 
mada geçiriyorlar ve bu adet senC
den ıeneye Amerikada olduğu ka
dar, Avrupada da artıyor. Amerika
lı aileler haftada üç, dört, Avrupadn
kiler ise, haftada iki üç defa sinema 
ya ııidiyorlar. Dünyanın bütün <ehir 
terinde her sene yeni yeni sinemalar 
açılıyor. Çünkü h•Dun gittikçe mü
tezayit talebini tatmin etmek li.zım
dır. 

Çalışkan, fakat zamana güvenme 
yen halk, derinden ~elen bir arzu ile 
eğlenmek, daha do~usu zihni m-.. 
guliyetlerinden bir müddet azade kal 
mak istiyor. Bu eğlenceler içinde 
de ıinema, diğer eski ıekil eğlence. 
lerin fevfine çıkmıştır. Sinema cam
bazlıanelerden, müzik hollerden, ti
yatrodan, bilhaua tiyatrodan pek 
çok seyirci almıştrr. Bazıları bu va
ziyete acıyorlar ve halkın zevksizli
ğinden tikayeı ediyorlar. 

Bunlar sinemanın hatırada bir iz 
dahi bırakmadığını söylüyorlar. 
"halbuki tiyatro böyle deği!diı.,, di-
yorlar. ı 

Snenıanın en mühim hasleti, ~e
viımek san'atini ögretmel<tedir. Şu 
fikirdeym k b, kıza kortizanl:k yap
mak, eıki zamana nazaran, şimdi da- j 
ha çok inceleşmiştir ve ben bu i11co
lişi sinernttnın nüfuzun"' haml~divo
rum. ispanyada Grcnatalı bir kda, 
Amerikadn Ohyolu bir kız, sinema
nın a nr •kilde tes:rine tabidiı·I• · 

Onun içindir ki, bedbaht izdiv.ıç
ların çoğu genç yafta evlenenlerde 
görünür, Onlar biribirlerini tanıdık
larını ve aıkı hazmettiklerini zanne
derler ve günün birinde ac~ hakikat 
varlığını göıteriri. 

Erkeklerin kııdmları anlamakta 
aciz gösteritleri hep bundan ileri 
gelir, bilhassa bu kadın ıinema ar· 
ti.aiti olursa.. 

Kadınlar ne o kadar zalim, ne 0 
kadar müşaffak, ne de o kdr "janti 
değildirler. Hepıi de İnsan denile~ 
mahliikbrdar. Eğer siz ona karıı 70• 

lim veya müşaffak iseniz, o da si7 e 
aymm iade eder. 

Onun içindir ki, sinema, İnsanlara 
evveli bu esaslı noktayi öğretiyor. 
Çünkü İyi sevmesini ve mütekabilcn 
sevilmesini bilmek bir hünerdir. 

Yıldızların 
Otomobilleri 

Amerikan sinemacılığında 

1 
otomobilin rolü büyüktür. Oto I 
mobil film diyarında bir ser
vet alametidir. Hollyvood'da 
aşağı yukan herkes birbirleri
nin ne kadar kazandıklarını bi 
lirler. Yine öyle iken, hatta 
bazıları gelirleri ile hiç de m;< 
tenasip olmıyacak surette muh 
teşem otomobiller satın alır
lar. Çünkü Amerika'da blof 
hakimdir. Herkes vaziyetini 
düzeltmek için, blofa müracaat 
eder. Aşağıdan yukarıya doğ
ru çıkmak için herkesin takip 
ettiği hattı hareket bloftur, 
gösteriş tir. 

Binaenaleyh Hollyvood'da 
otomobil sahibi olmak bir ihti
yaçtır. 

Sonra Amerika'da krediye 
eşya vermek n:üteammim bir 
haldedi r. Onun için mutavas
sıt b ir adam, otomobil veya 
radyo almak için para biriktir 
mez, her şeyini krediye alır. 
Bu sebepten az kazançlı adam 
gayet muhteşem gorunur ve 
yüksek mevkilere daha kolay· 
lıkla girip çıkar ve yine bu su 
retle de kazancını arttıracak 
yollar bulur. 

Avrupalı bir ziyaretçi Ame 
rikan stüdyosuna .. girdiği za
man, genit garajlarda ve avlu
larda bekliyen her markadan 
birçok otomobilleri görünce 
hayret eder. 

Hollyvood' da tanınmış yıl
dızlar, eğer yarım düzina oto
mobilleri yoksa, kendilerini 
pek küçülmüş addederler. Baş 
kalan da az otomobilli artisti 
beğenmezler. Derhal itibarı 
kırılır, ve bu, işine de tesir e
der. Tanınmış artistler için 
bir tek otomobil sahibi olmak 
hicaptır. 

Bunun için tanınmış artist 
ler günün birinde kara sefale
te düşerler. Bir yıldız payesi
ni muhafaza için, öyle mecbu
ri masraflar vardır ki, bu yıl
dız bir kenara tasarruf edecek 
para ayıramaz. 

Bizim inanmadığımız ra
kamlarla para alan bu artistle 
rin haftalıkları artınca, mas
rafları da artar. Bu, Hollyvood 
da riyazi bir kanun haline gir
miıtir. 

Mary Duncan 
Sinemayı 
Bırakıyor mu? 

Maruf sinema artislerinden 
Mary Duncan da evlendi. Fa
kat gizlice .. Bir kaç ay evvel 
New Yorkun iş adamlarından 
birisi ile nikahları kıyıldı. De
veran eden şayialara göre, ko
cası ile beraber oturmak iste
yen Mary Duncan sinemayı 

terkedecek ve New Y orkta yer 
le,ecektir. 

lık Rusça 
Sesli film 

Yakında lıtanbulda ilk defa ola. 
t ak •esli bir Rus filmi gösterecek
tir. Hilen Pairs, Berlin, \'iyana ve 
Bodapeştc'de gösterilen bu film, 
genç Rus sahne vazılarından 29 ya ~ 

şınC:aEkk'in idaresinde yaprlmı~br. 

Tecrübe olarak yapılan bu film ilk 
h8'nle<le 

Meksikalı yıldız Lupe Velez'in son ersimlerinden biri 

Greta Garbo jimnastik yapıyor 

Esrarengiz Greta Garbo' da, Marlene araaında bütün sinema al.._ 
Hollyvood'daki diğer yddızlar gibi minin dikkatle takip ettiği bir maç 
jimnastiğe ba,ladı. Şimdi de Greta baılamıı gibidir. 
Garbo'nun niçin jimnastiğe heves I re~'~n İntihap ettiği ji~tik 
ettiği bir mesele oldu. insanın dostu P~~fo:aoru Joha_ns Ancleraon ıunınde 
düşmanı vardır Gretanın düşmanla- bındır. Muınaıleyh cenubi Kaliforn 

. . · ya darüliünununda atletiziın antire 
rı bu veaıle ıle de, olmadık efsaneler no· ··d .. ru ur. 
İcat ediyorlar ve lıveçli yıldızı göz- Od 1 eçli'd' ş· d' b 
d d.. .. • 1 1 Baz 1 a sv ır. ım ı uzateŞ aa en uşurmege ça ıııyor ar. ı a- d "G 1 • h di lar 

d Ma 1 • o· . b . ece re anın ocası,, yor • 
rı a r ene ıet~ıc .m ortaya çı- Resimde Greta Garbo'nun pydi 
kıtının Greta Garbo yu harekete g,._ ği kostüm Hollyvood ıporting kul" 
tirdiğini söylüyorlar. ŞimdiGreta ile bunun mayosudur. "· 

Her film çocuğa 
Gösterilebilir mi? 

f 
Solda ıtalyan artistlerinden Dria Pao/a ve Car/o l''ontana bir 
a.~k sahnesinde, sağda "Yanık Kalpler" filminde Marlene 

Dietrich. Bu her iki film çocuklara gösterilebilir mi? 
Bu mesele gün geçti.Kçe Av ğin üzerinde müessir olmakta

rupa ve Amerikada münakaşa- dır. Resimde çocuğun bazan 
la~a, mevzuclolbu.y

1
or. -~ineb~a ço- anlayamayacağı taraflar var-

cu .. ;.rır ~ı e ı ecegı ır yer d fi 
ını"d" ? C k k' 1 b"l"t ed ır.Çocuk bu tara arı kendi ka 

ır. o ımıe er ı a er ~ 

düt meıi'fi cevap veriyorlar. Bü faaına göre tefsir eder. Fakat 
tün terbiyeciler de bu fikirde- ses haşindir, resme kuvvet ve
dirler. rir, manasını tamamlar. Onun 

Fakat bir çok aile reisleri: için bir çok şehirlerde, mektep 
"O halde çocuklarımızı nereye !erin tatil günlerinde sırf ço
ırönderelim ?., diyorlar. cuklar için terbiyevi filmler 

Bu mesele halledilmiş değil- gösterilmektedir. Bu suretle 
dir. Bugün sinemada bazı film de çocuklarının terbiyelerile 
!er herkese gösterilebilecek kı- meşgul olan bir çok aile reis
ratta değildir. Bilbaesa sesli si !erinin endişeleri zail olmut-
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-
Vecihi B. Dün Anadolu seyaha-

1 - ' • - , . ' • • ._, • ... ' • ' • ' . ' - ~. , ~ - tini bir kon/ eransta anlattı 
l~tanhulda _mi.safir ~lunan kıy- , niyetin insanlara habtettiği bu kuv

metlı tayyarec~z Vecihi Bey dün vet trenleri teJata diifürmeye batla· 
alqaın Halk evmde saat 5 buçukta mııtır. Her sahada mevcudiyetini 
tayyareciliğe ait çok tayanı dikkat gösteren am milletimizin bu husuı
hir konf~rans v~rdi ... Ko~e~ansı k_'.'- ta ~a"! varlığını göstereceği hiç tüp 
labalık hır ııençlik kutlesı dınlemege he11zdır. Yalnız bizi tayyarecilikten 
gelmiıti Vecihi Bey konferan•mda. korkutan yanlı, bir kanaat vardır. 
ezcümle dedi ki: Hava kuyulan, hava lıoıluldan ! Bu 

Cenuptaki 
Kaçakçılığın 
Siyasi cephesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
içinde düşmanlar için en tabii 
bir casus teşkilatı yerine geçi
yor. Huduttaki Ermenilen bu 
itleri çok güzel idare etmesini 
biliyorlar. Bir taraftan kaçak 
ticaretile meşgul olurlarken, 
huduttaki vatandaşlanmız ara
sında hissiyatı tahrik edici pro
pagandalar yapmaktan da hali 
kalmıyorlar. Hasılı hasımları· 
mız meydanı boş bulmuşlar, 
istedikleri gibi at oynatıyorlar. 
Bunun mes'uliyeti yalnız onla
rn ait değildir. Bizim de kusur
larımız vardır: Meselenin e
hemmiyetini, fenalıklann dere
cesini timdiye kadar iyi anla
mamıfız. Bazı kanuni, an'anevi 
formüller yüzünden itlerle ya
kından alakadar olmamışız. 
Şimdi vaziyetin tashihi ve ıs· 
lahı mevzuu bahiııtir. Bence 
itin ehemmiyetli safhası bit· 
mittir. 

Cümhuriyet idareei; halline 
karar verdiği her meseleyi, ko
laylıkla kesip atabilir. Hasta
lığa çare diye derpiş edilen ted 
birler; timdiden hükmolunabi
lir ki, tesirlerini kolaylıkla ve 
az zamanda gösterecek. •• İdari, 
adli ve icap ederete askeri ma
hiyette olacak olan bu tedbir
lerle kaçak musibetinin önüne 
geçmek elbette müyeuer ola
cak •• Bu itte muvaffakıyyeti 
teshil edecek &millerin başın· 
da Fransa hiikUmeti olduğu
ou da hatırlatmalıyız. Ben, ne 
de olsa, bugünkü münasebet
siz vaziyette, resmi Fransanm 
mutlak bir karar ve tesiri ol
duğu fikrinde değilim. Resmi 
Fransanm yanında; resmi ve 
hususi çalıtan müstemlekeci 
ruhlu bazı Fransızlar var. Bun
lar, musallat olduktan yerlede 
hem Fransanm şerefini, hem 
de doatlannın menfaatlerini 
karartmaktan geri kalmıyor
lar. Hususi ve mahalli müessi
ratı da bunlara ilave etmek la
zımdır. Fransanm bizi en ziya
de gücendiren ha~i bu hu
dutlara can hasmımız olan ana· 
ıın iskan etmektir. Buna göz 
yummağı Fransadan beklemez 
dik. Eminiz ki, bu halin mem
leketimize verdiği zararları 
görecek olan Fransa, vaziyeti 
ıslah edecek tedbirleri almak
tan ıreri kalmıyacaktır. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Tasarruf haftası 
(Başı 1 inci sahifHe) 

ci ve üçüncü ııeleceklere cemiyet ta
rafından ikramiye verilecektir. Bu 
vitrinlere rr:y veren halk anamda da 
lı.ura çekilecek ve onlara da müruuip 
hediyeler verilecektir. Dün en güzel 
vitrinlere rey vermek için balkın İs· 
tical ettiği ııörülmdıtc idi. 

Geçen sene en çok rey kazanan 
ve intihap edil n vitrinlere ait diplo
ma ve medalyalar dün tevzi edilmit
tlr. 

Milli tasarruf Ye ikbsat cemiyeti
nin en yüklü ııünü aelecek cuma 
ıünüdür. O gün yapılacak yerli mal 
lar resmi geçidi için timdiden hazır. 
lamlmaktadır. 

Anka,a vitrin müsabakası 
ANKARA, 12 A.A. - Bu sene 

vitrin müsabakasına Ankaradan 19 
firma iıtirak etmiıtir. Geçen seneki 
titrin müsahakalanna iıtirak eden
lere verilecek diploma ve madalyalar 
14 kanunuevvel pazartesi sünü saat 
11 de Ankara ticaret oclaaı salonun
da B. M. Meclisi Reiai ve Milli lk
tısat ve Tasanııf Cemiyeti mai Ki
zım Paşa Hazretleri tarafından tn
zi edilecektir. 

Yüzde on tenzilat 
ANKARA, 12 A.A. - Tasarruf 

ve yerli malı haf taamın devanu müd 
detince Sanayi ve Maadin Banlı:uı 
Ankara satış ıuheai tarafından yüz
de 10 tenzilat yapılmııtır. 

Miting yapılacak 

ANKARA, 12 A.A. - Milli iktı
sat ve tasarruf cemiyeti tarafından 
önümüzdeki cuma ııünü mekteplerin 
ve eonaf teşkilibnın iıtiralôyle bü
yük bir mitinıı yapılacaktır. 

rş bankasının ı~tirttiği film 
ANKARA, 12 A.A. - Milli ik

tısat ve tasarruf cemiyetinin tertip 
ı:ttiği tasarruf ve yerli malı haftası 
saat 15,53 de Başvekil ismet Pa§B 
Hazretlerinin Halkevinde söyledik
leri bir nutuk ile açdmııtu-. Nutku 
müteakip iş Bankasuun tasarruf 
ınevzuuna dair getirttiği bir film ile 
beynelmilel Budapeşte sergisinde 
Tiirlr n•vv .................. !,. .ı:x, __ L! ,., 

,,_ ~· ... ~ ....... ~,, .~ .. . 

Abbas Hilmi Pş. ismet Paşa emsalsiz bir nutkuk İran etti 
(Başı 1 inci sahif"d") (Ba§ı 1 inci sahifede) 

di. Arif Paıa, asansörün önünde gö- dürü Vedat Nedim Bey mera-
ründü: · 

- Buyrun efendim, sizi P,. Hz. sım programını okudu. Biraz 
nin odalarına ııötüreyim. sonra İsmet Paşa salonu dol-

Beyaz lake bir kapı önünde dur- duranlann cotkun alkışları ara 
duk. küçük iki darbe ve içerden ırür aında sahnede göründü. Em

bir_ se;.'ntrel salsiz bir nutuk irat eden Baş· 
Sahık Hidiv; ayakta, befuı ve vekil uyanık bir halkın, uyanık 

mültefit bir çehre ile beni karşıladı. se-.işlerini ve takdirlerini arka 
Ancak hissedilen hafif ve sü:zel bir aından sürükledi. Çetin haki
türkçe ile: katlere isabetli tedbirlere, uy-

- Memnun oldum, Beyefendi.. gun telakkilere istinat eden 
Buyrunuz efendim dedi. 

Kolunu dayadığı masanın üstün- nutku sürekli alkışlar topladı. 
de büyük bir kutu salon ciğarası du- Bütün salondan tasvip ve tak-
ruyordu. Kutuyu önüme sürdü: dir sesleri yükseldi. 

- Bir ciğara almaz mısınız? İsmet Paşanın nutkunu mü-
Tqeklcür ederek bir ciğara yak- teakip Ticaret mektebi tarafın 

tımAbbas Hilmi Paşa, belli ki benim dan "yaşasın yerli malı, yaşa· 
bir ft'Y sormamı bekliyordu. Evvela sın tasarruf,. isimli küçük bir 
küçük bir mukaddime yapmağa lü- piyesin temsiline başlandı. Ta
zum ııördüm: lebeler temsilde muvaffakıyyet 

- Paıa Hz. dedim, hu seferki An· gösterdiler. İsmet Pata kız 
kara ziyaretiniz, her tarafta alaka 
uyandırdı. enstitüsünün "Kim haklı,. is-

Sabık Hidiv Hz. gülerek cevap minde piyesleri de güzel inti-
nrdi: balar bıraktı. 

- Alaka uyandırması için hiçbir ismet Pş.nın nutku 
sebep yok.. Ben, her zaman Ankara-
ya ciderim. Kendilerine çok derin ANKARA, 12 (A.A.) - Milli ta 
hürmet hiıleri beslediğim, Gazi Muı aarruf Ye yerli mallar hafta .. bugün 
tafa Kemal Hazretlerinin ziyaretlerin saat 15 te Baıvekil ismet Paşa Haz
de hulunmağa tetne idim. Diğer ta- retlerinin Halkevnide irat huyurduk
raftan muhterem Başvekil ismet Pı. lan mühim bir nutukla açılmışhr. 
Hz. ve diğer hükümet ricalile epeyce Konferans salonu tamamen clol
zamandan heri ıörüşmemiştim. An- muı, birçokları ayakta kalmıştı. Bü
kara seyahatmı sırf hu maksatla ihti yük Millet Mediıi Reisi Kizun P8§8 
yar ettim. Gazi Hz. Katibi umumi- Hazretleri, C. H. F. sı Katibi Umumi 
!erini istasyona kadar göndermek su- ıi Recep Bey, Vekiller, meb'uslar, 
retile hakkımda büvük iltifatla•-la matbuat mümessilleri, yüksek me
hulundular. Baıvekil ismet Pş. I\·. murlar ve birçok aileler hazır bulunu 
ile eıki dostum kıvmetli devlet recü yordu. 
lü Tevfik Rüştü Beyefendiden de ismet Paıa Hazretlerinin irat et-
ayni suretle muhabbet ve teveccüh tikleri nutuk ıudur: 
gördüm. Mı11i iktisat ve tasarruf mücade-

Bilhassa ismet Pş. Hz. nin ve lesinin ikinci senesini bitirdik, §İm
Tevfik Rüttü Beyefendinin refikala- di üçüncü ıenesie ba§hyoruz. Nadir 
n Hf. !er, çok nazikane misafirper- teıehbüıler vardir ki haiz olduklan 
verliklerile heni cidden minnettar ve müsbet mahiyeti ve zaman geçtikçe 
mahcup bıraktılar. bütün bir milletin alakaıile onun ıe
Gazi Hz. 11e T,abalas lıarbi nei devriyeleri bayram günleri gibi 

Sabık Hidiv Hz. ne burada bir umumi bir meserrete vaıile teıkil e
der. Bugün onlardan biridir. iki sene 

ıual sormak aklıma geldi: evvel tasarruf ve iktisat mücadeleoi 
- Gazi Hz. ile ilk defa nerede ve müşkül ıerait içnide ha§ladı. 

ne vesile ile ııöriittünüz P"§8m? Hannnfendiler, Beyfendiler: ha-
Abbas Hilmi Pı. gözlerini kapaya tırlarsmız, iki sene evvel 1929 ıeneoi 

rak eski hatu-alannı ihya ebnek is- nin bu sününde milli paranın kiyme
ter aihi bir lahza dütündükten son- ti üzerinde haaıl olan büyük tqev• 
ra anlattı: vÜ§ milletin umumi endiıesini ve me 

- Gayet iyi hatırlarım. Trablus rakını tahrik etmiıti.Milli pararunkıy 
harbi esnasında idi. lıkenderiyeye meli üzerinde alınan tedbir bugün 
çıkan Türk kumandanları araıınıda için bir mütearife kabilinden her 
Büyük Gazi de ırardı. Ken.Wini ıör- memleketin kabul etti;;; bir uıuldür. 
düğüm zaman --1--··tım ki (0) a• ...._ Fakat, o sün bilhassa milli paranın 
hiç kimseye benzemiyen bir adam- kıymetini tutmak için milli tedhirle
dır. re çok ehemmiyet veriyorduk. Biz 

Şimdi aradan 20 sene ıeçtiği hal milli paranın kıymetini tutmak için 
de Gazi ııene o Gazidir. Ayni enerji, mali tedbirlerden ziyade iki mühim 
ayni kuvvet, aym hayat ve iman do- imile istinat ettik. Bunlardan hirin-
lu zeki.... ciıi' milletin itimadı, ikincisi iktısadi 
Mısır tahtından feragat muvazenedir. 
Abbaa Hilmi Pqaya Mııır tahtın- Milletin itimadım ruhi muvazene 

dan kat'i surette feragatı etrafında imili olarak aldık. lktısadi muvaze
evvelce yapılan neıriyahn doğru o- neyi memleketin istihsal ve iıtihlaki 
lup olmadığım sordum: noktai nuarmdan mütalea ettik. 

- Evet, cevabını verdi, tamamen Milletin emniyetine istinat eden miJ. 
doğrudur, Mısu- tahtı ile aramda hiç li para iki ıene zarfında kıymetini 
bir münasebet kalmamııtır. Esasen muhafaza etti. Ve ehemmiyetini da
bu daha ziyade ailevi bir mesele idi. ha çok tebarüz ettirdi. işte iki sene 
Mısır hükümdarı Fuat I Hz. benim sonra, huırün, ııörüyoraunuz ki, dev. 
amcamdır. Kendilerile kat'i surette rilmez zannolunan dağlar temeline 
anlaştık. kadar sarıilmiş ve Türk para11 sap.. 

Sınai teşebbiisat sağlam Türk vatandatlanrun elinde 
hulunnyor, (Şiddetli alkıılar). 

- Türkiyede yeniden bazı 11nai Türk parasını saklamaktan ise 
te;ıebbüılerde bulunınak niyetinde •····---.. ····---·----
miıniz P§- Hz. Ed• 1 d 

- Hayır. Hiç bir ite giriımek ni- lrDe SU 3 tlO a 
yetinde değilim. Şimdilik istirahat 
ediyorum. Bursa kaplıcalamun ima- (Ba!jl 1 inci sahile<!") 
n için teşkil edilen tirketin idare lamet vapuru da karaya oturmuftur. 
meclisinden de, biliyorsunuz, çekil- Selamet vapurunun kurtarıldığına 
mis bulunuyorum. lıin bqmda kal- dair son dakikada limana malıimat 
mak mümkün obnadıkça hu kabil te- gelınİ.fe de derecei sıhhati anlatıla
tebbüılerden bir netice çıkacağına mamıttır. 
kail değilim. Maamafih, Türkiye be- Edirne su 11e ka, altında/ 
nim kendi memleketimdir, Mısır ve 
Türkiyeyi ayru vatanın akııammdan Son ııünlerde Balkanlara da ya-
sayanm. Zamanı ıelince müsmir ve ğan fazla yağmurlardan Meriç nehi
meınl k ri tatmıt ve Edime ile Uzun köprü 

e et için hayırlı olabilecek iı- araımclaki erazi kimilen su altında 
lere para sarfetmekten çekinmem. kalmııtır. 
Ankaradaki değişiklikle, Edirneden verilen malUınata gö-

Abbas Hilıni Pt- hundan sonra r- Ür ~;;., vAiYan yaimurlardan vila 
Ank.ıırarun havasından Ye ııördüğü , yet dahilindeki nehirler dün gece ta§ 
yeni ıunran eserlerinden bahsederek I '''"• ı... • .:.k.uıe~e sular sokakları dol
demittir ki: durmll§tur. Kirİ§hane ve civan tema-

- Ankaranın havaamı hu yaiıfh men ıu altındadır. 
mevsimde bu kadar sağlam bulacağı 1 Nehirlerin ta§acaltau hiaseden 
mı tahmin etmezdim. Doğrusu çok 1 polis idareıi evvelce tedbirler almıt
rahat ettim. Bilhassa Ankarapa)aı tı. Su basmadan evvel bir çok evler 
kuıunuz otel. Sonra ben ııönniyeli tahliye edilnıiıtir. Bunun için gece 
ıehirde çok muazzam mimari abide- olmasına rağmen İnsanca zayiat yok 
!eri Yiicuele gelmiı. Cumhuriyet hü- tur. Sular dün sabah saat yediye ka
kümetinin feyizli mesaisini bu vesile dar mütemadiyen yükıelmiıtir. Son-
ile ele takdirle yadederim. ra yavq yavaı çekilmeğe batlaınıt-

Surige k,allığı tır. . . 
S · tahtı Edımeye kar tipi halinde ya~-
urıye na namzetliği · 0 ·· I · d ., DiZ mıttır. Her taraf bembeyazdır. 

toy enıyoı: u PBJam. Su altında kalan evlerin adedi 

bili
- .K;&t'ıyeıı aslı olmaclıfıııı yaza. 400 dir. Hayvan zayiatının miktan 
rsımz. ma1· d "ild' 
Abbaa Hilmi Pı. yı ralıataız etti- Sumularegl kıtrir ;k · keti" ., ·· ka 

•· d dl -'dilek • ee ftr onune _ 
~- c~ ko a.yı. .. r en, ııddetle dar gelmiştir. Şirket makineler vası-
sozumu esti: ·ı ı d-' kt · _ Bil&ki ben • • • • . taaı e su arı .,.etme . edır.. . 
elen dolayı ~ dileri:. heklettitim- Sular caddelerde ııddetlı bır su-

E t "fu ilah p rette akmıı, fakat yavaı yavaı çe-
- · ~ ag ru ll§Bm... kilmi<tİr. 

.. Bem kapıya kadar ııeçinnek gı"hi Edirne ile Karaağaç ara11nclaki 
yukoe~ b~ tev~ eseri ~_?ıteren Al> tren yolu bozulmuıtur. 
bas Hilıni Pı. ya teşekkür ederek Hudut boyundaki kulele d 
çıkarken sormak batınına geldi: kerlerimiz Yunan aıkerlerilerı:...,.:;: 

- Patam lıtanhulda çok kalacalı: su ile muhat hulunmaktadu-. 
mmruz? A . 

- Birkaç sün daha kalacağım. 51• 11rupa ve Edırne 
cak i~?"!ere alr!rk ol~uğum için kıı postası gelmedi 
mevsımını ekıenya ıımali Afrika Bu •ebepten tren seferleri de in.-
me~rk:tlerinden h~ri.nde ııeçİnnek lotaa u!:ramışlır. Dün ıehrimize Av
!'~~dir. Bu .•"!:e ıçın henüz kat'i rup,. ekspresi ve Edime postaları 

köıede bucakta buldukları ecnebi 
dövizlerini bankaya yatırını, olanla
rın hepsi çok acı sukutu hayallere 
uğradılar. Ümit ediyoruz ki, bu tarz 
da milli paranın loymetini takdir et
memi§ olanlar, aldıklan derslerden 
ati için mütenebbih olmuşlardır. Hu
lisa emniyet funi'i filen kendisini 
ııöıtermi,tir, kıymetini İspat etmit
tir. 

Sabit olmu.~tur ki, bugtln bir 
Türk içirı en saglam hiç sarsılmaz 
ve asla endişe edilmiyecek olan pa
ra, Türk parasıdrr. (Şiddetli alkış
lar) 

Vatandaş Türk parasına olan hu 
itin'ladını tecrübeye müstenit ve mil
li, vatani hissiy8bnm emrettiği vazi .. 
fe olamk muhafaza ediyor. Bu asil 
ruhi imili muhafazaya saik olan nok 
ta tudur: Milli parayı tutmak için 
B. M. Meclisi ve onun hükumetleri 
her tedbiri almağa azmebniılerdir. 
Dahilde ve hariçte bilhassa sabit ol
muştur ki, hu azim ve karar milli pa
rayı zuhur edebilecek her ihtimale 
kartı emin vaziyette bulunduran bat· 
lıca imildir . 

Her memleket kendi para11ru tut
mak için ne derece tedbir alacak, han 
gi kıymette tutmağa çalışacak? aca
ba parasını mahıus mu düşürüyor? 
Muayyen bir noktaya yarmak için 
mi ufak tefek temevvücata müsama
ğa etmiıtir. Bunlann hududunu bil
nıeğa ne imkin vardır ne de buna 
karışmağa salahiyetimiz. 

Fakat, Türk için muhakkak olan 
vaziyet kendi paraııdır. Paraıının 
kıymetinde, o kıymeti muhafaza için 
alacağı tedbirlerin tekil ve cindinde 
Türk içintereddüde mahal yoktur. 

Türk parası icin bütün vatandaş· 
lar, herseyi dü~ürıebilirler ve vatan
clatlarm bütün kudretlerini temsil e
den Büvük Millet Meclisi, her tedbi
ri alabilir. Vatandaşın bu huıuıta 
kat'i bir karar sahibi olmaıı lazım. 
dır. 

Size ve huzurunuzda bu millete 
kartı tekrar söylüyorum; Türk pa
rasını muhafaza icin alınan tedbirle
rin İ•aheti sabitti;, Alınan tedbirler 
ve kararlar kat'idir. 

Bu tedbirler kifayet etmezse bebe 
mehal Büyük Millet Meclisinin lnı
rarı dahilinde daha isabetli tedbirler 
al11UT. Onun için, Hanımefendiler ve 
Beyefendiler; iki •enelik acı tecrü
belerdn sonra anlatıldı ki, paramız 
bütün memleket ~annın en sağ
lamıdır. Ve ati ~ kıymetinden en
diteye asla mahal ~oktur. (Alkıtlar) 

Tasarruf ~İçin Türk parası 
olarak bir kaç o bir tarafa 
atabilen vatandat.'arın akıllarını telı
rik ederim. Milli paranın kıymetini 
muhafaza etmek için bizim esas tut
tuğumuz diğer yol, inilletin umumi 
hayatındaki açığı kapamaktır. 

Ne kadar kazanıyor..., azami o 
kadar sarfebnek. .. hu düsturdur. Bü
tün milli hayatta bunu tatbik ettir
mek için çalıııyoruz. Bu noktai na
zardan resmi ve hususi birçok ted0 

birler ahnmı§hr. Alınan resmi ted
birler umumi hayatın serbestiıini 
müteessir etmiyecek hudut dahilin
dedir. 

Hususi alınan tedbirler ise sureti 
umumiyede bilhassa bize bu toplan
ma veıilesini hazırlayan milli ik
tı1Bt ve tasarruf cemiyeti gibi birçok 
teıvik ve irtat vasıtalarile, millete 
hepimiz ne kadar kazanıyorsak aza. 
mi o kadar sarfetmek lüzumunu tel
kine çalıtmaktır. 

Geçen senelerde hu huıuıta müs
pet çalıtıldı. Fakat, dünya buhranı, 
diyatlanın dütüklüğü ile tezahur e
den buhran tabii yollardan milletin 
istihsal ve istihlf\k muvazenesini, da
ha doğru tabirle satış ve alış muva
zeneıini tutmağa imkfın bırakmadı. 
Onun için nihayet muvazeneyi mad
di ve riyazi ~ir &ur:o:tt<! tesis etmek 
için müdahaleye mecbur olduk. 

Son defa ittihaz ettiğimiz tedbi
rin mahiyetini hu tarzda müşahede 
etmek lazımdır. ldhalatm tahdidi ü
zerinde aldığımız vaziyete temas e
deceğim. Almabilecek umumi ted
birlerle, teşvik vasıtalarile barice sat 
tığımız malın fi atı kadar satın almak 
neticesini elde edemeyince bu sefer 
hükumet kuvvetlerile idhalat mikta
rını tahdit edrk muvazneyi nyazi bir 
surette tesis etmeğe le§ebhüs ettik. 
Bn husu•ta en evvel tetebbüs alanlar 
dan değiliz. Bütün memleketler hu 
endişeleri ızhar ettiler ve peyderpey 
tdbir alamağa ba,ladılar. 

Hari~te alman tedbirlerin beyne!. 
milel mübadele alemin<le Türkiyenin 
mevcndiyetini müdafnA gaıruk olma
sı tabii idi, Onun icin hu tedbiri al
dık. Bu tedbir, iılh;.ıat ve ihracat 
muvazenesini müdahale ile ll'nzİm 
etmek tedbiri, ikhsadi ve mali ha
yatımızda P.k•ülameller yanacaktır. 
lkbsadi hayahmızdaki akoülameller, 
s~rbestçe ve ucuz fiatla almak iıte
diğimiz birtakım "fyadan ya mah
rum kalacağız, yahut mahdut miktar 
da alacağız. 

Mali havatta uğradığımız müıkü
lat devlet bütçesi ve idarei hususiye 
gibi umumi müessesat bütçelerinde 
varidatın azalması auretinde tezahur 
edec<ktir. Nitekim tezaloür etmekte
dir. 

Alınan tedbirlerin müspet ta
ralma heyeti celilenizin nazarı dik
katini celbederim. Çok büyük tedbir
lerin mü•kül safha11na tema. etıne
den evvel, o tedbirlerle vanlması la
zım olan neticeyi vazıh, berrak ola
rak ~örmek lazımdır. Bu görülme
dikçe, evvela müıkülat tarafına ba
kıldıkça İn•anm mukavemeti ve elde 
edecek aemerelcrin ehemmiveti a~ 

ı.aa 

tirecek kadar bol bol satabilmek İm· 
kanı olıaydı, teşvik ile memleketin 
iıtihsali.tı ve satıılan, ne kadar mal 
girerse cirsin, ona tcfavvuk edecek 
dereceyi bulsaydı, bütün hu tedbirle
re lüzum kalmazdı. Nazari olarak 
böyle bir akıl vermek elbette mürec 
cahtır. Çalıımalı, çok kazanmalı, çok 
satmalı, o kadar çok satmalı ki, mem 
lekete ne kadar mal girerse girsin 
hepsine hu vasıta ile karşı koymalı. 
Ne güzel şey amma, dünya üzerinde 
böyle bir memleket kalmadı. Hiç 
kimse hesaıız, satabileceğine güvene 
rek, hesapsız aabn almak mevkünde 
değildir. Binaenaleyh böyle bir vazi
yet karşısında herşeyden evvel ken
di mevcudiyetimizi muhafaza için 

"'- insanlar çok uzak asırlar ev- çok saçma bir fikirdir. Hava kuyuJa. 
ve) bile ha,•ada uçan kutlan görerek rı, bava boıluklan diye bir §ey yok· 
~·'?"işler ve uçmak için yükı•k bir tur. Bu yalanı fransızlar uydurmuı· 
I§byakla çırpınmıtlardır. Çok temiz tur, Gazetecilerimizin 'bunu tashih 
kannruzın eseri olarak biz Türkler etmeleri lilzımdır. Tayyare dü~mez, 
dahi uçmak hevesinden geri durma- yalnız kazaya uğrar. Tayyarenin ka
mış, bundan yedi bin sene evvel uç- nalları bir İnsanın ayakl:ın gibidir. 
mak teşebbüsünde bulunanlarımız Havasına istinat etmiyen bir miJ . 
olmuttur. let şimdiden sonra yaıamıyacaktır. 

Artık tayyarecilik insanların en Biz Türkler de ,rlmdiden sonra kendi 
birinci ihtiyaçları sıraıına geçıniıtir. Öz çelik kanatlarnnıza istinat etme
Medeni milletler havacılıktan azami liyiz.0 

nisbette istifade etmektedir. Mede- Konferans alloılar arasında bitti. 

tedbir almak mecburiyetindeyiz. . · k ti i k h · 
Hanımefen<liler Beyefendiler· bu tıyenlerın uvve er pe e emmı· 

t db. ) · " t' ta afi k' i yetsizdir ve çok zayıftır. Bunnnla e ır erın muspe r arım ema.. . . - d h 
1. d"kk ti ·· k ı· d An k 1 beraber memleket ıçın bu ka ar a-ı ı a e gorme azım ır. ca . . 
bu tedbirler sayesindedir ki, memle- yati olan ve bu kadar leyızlı olan 
ketin muyazenesini iktısadi muvaze tedbirlerin aleyhtarları da vardır. 
nesini ıun'i tedbiri~ muvakkaten dü Bunu da burada bir defa mütalea 
zelecek bir halden çıkarmak ve hu etmeliyiz. Milli paranın ve memJe
müdahale ve tahdit devrinde alma- ket iktısadi muvazenesinin kendi 
~k t~dbirl~rle daimi uzun.vadeli i.- menfaatı yüzünden taraftarı olma
tikbali !ezy~~ e~ecek neticelere er- yanların birinci safında kaçakçılar 
mek mumkundur. .. gelir. Kaçakçılar, milli paranın kuv 

Malna~ımı _açık _soyleme~e çalııı· vetine kasteden/erdir. Mali ve ik
yo':."m. Eller ıdhalatın ~dıt. o~un· tısadi muvazeneyi istemeyenlerdir. 
~u!l" devırlerdı; memleketin 11tihsa- K k 1 bir defa devlet bütçesi-
lını artıracak, hiç olmazsa muhtaç ol .aça ç~ ar .. k .. d 1 t h 
duğu maddelerden birçoğunun dahil m tabrıp ederler. Çun u ev e a
de tedarikini mümkün kılacak ıed- zinesine ait olan bir şey devlet .ba
hirler alabilirsek, 0 zaman ati ıçın zinesine. gire~ek para, o'!ları'? ka
memleketin ikbsadi hayatını daimi nuna mügayır harek.,tlerıle bır da 
biı- muvazeneye bağlamış. oluruz ve ha o ha'Zİneye giremez. Bunu tesi
ilerde bu tedbirlerden hergün biraz rini bütiin vatan hisseder. 
daha kurtulmuş oluruz. Muhtelif tahminlere göre her se-

~ğer idh!'latın t"!'d!t. olu_nduğu ne 20-25 milyon lira her nevi ka
d~vırlerde ,Yı?'~eld~rımızı, bılhassa çakçılar yüzünden devlet hazinesi
gıyec<"klerımızı ru.nce. m~ht~ç olmı- ne giremiyor. Bunun yarısı doğru 
yacak kadar veya harıce ıhtıyacnru- h · · k k ı 

altacak k d d h'ld d .k olsa devlet azınesıne aça çı ar 
zı az a ar a ı ente arı e- .. - . . ·ı 1" 
d k 1 k 'ki" eml yuzunderı vıremıyen 10 mı yon ıra, ece o uraa ı ucıene sonra m e . . " . . 
ketin vaziyeti ikbsad· vaziyeti da- gırmış olsa almak mecburıyetınde 
bili inkitafı v~ iktıaad~ muvaze~esi, buhınduğumuz çetin bir te!1bir~ /O. 
birçok tedbirlere ih•;yaç brrakmıya- zum ~almazdı . . Dev~et butçesınde 
cak bir kuvvet ve resanet peyda et- 10 mılyonluk bır açıga m"ydan ver
miı olacaktır. memek için snn zamanlarda baş 

Milli tasarruf cemiyetinin ve bü
tün aklı olanların, bütün teşebbüs 
sahiplerinin buııün vatanda telkin 
etme!re çalıttıkları noktai nazar hu· 
dur. Hepimiz bileceğiz ki, idhalitm 
tahdidi, hükümetin müdahaleli sure
tile vücude getirilen muvazene fev
kalade zamanlara mahsus, nihayet 
muvakkat tedbirlerdir. Bu fevkala
de zam1nlarda ati İçin daima istifade 
edilecek netiçeler almak lazımdır .Bu 
yolda sarfettiğimiz gayret, semere 
Yerirse ikbsadi muvazenesinin teme 
li ıağlam bir devlet oluruz. 

Vatanda istihsale ehemmi
yet vereceğiz. Harice mümkün 
olduğu kadar az para verece
ğiz gibi mülahaza ve teşvikle.. 
re, ciddi olarak itimat edebi
lirsek, o zaman atide yalnız 
kendi teşebbüslerimizle kendi
mizi kurtarabilecek, mübtaç ol 
duğumuz şeylerin dahilde teda 
rik olunduğunu görerek iktısa 
di bayatı müvazeneye raptede
ceğiz. Görüyorsunuz ki, arka
daşlar; geçirdiğimiz müşkilat, 
tedbirini bilmek sayesinde ik
tiham olunabiliyor. 

Alınan tedbirler, yalnız müt 
kilata mukabele eden müdafaa 
tedbirleri değildir. Atiyi müs
bet esaslara vardıracak feyizli 
müsbet neticeler ve tedbirler
dir. Bunlardan istifade edebi
lirı.ck bir daha böyle tedbirlere 
maruz kalmıyacağız. Çünkü 
ihtiyacımızın bir çoğunu ken
dimiz tedarik edebilecek kadar 
iklısaden yükselmiş olacağız. 
Bilhassa hey' eti celilenizin na
zarı dikkatini celbederim. O za 
man ithalatımızın biraz tahdi
di ve resmi dairelerin bütçele
rindeki mütkilatı kartılayacak 
tedbirler tali bir dereceye ine
cektir. 

Mülahazatın, milli para, mil 
li iktısat hususunda aldığızım 
tedbirlerm ve takip ettiğimiz 
battı hareketin umumi hatla· 
nru göstermeğe matuftur. 

ithalatın tahdidi suretile aldığı
mız tedbirler üzerine memleketin 
her tarafına t"mas ettiğim vatan
daşların ciddi endi§elerine şahit ol
dum. Bu endişe tedbirin feyizli ol
duğu kanaatile beraber melekette 
ihtikar ve süiisıimalata mahal ve
receği "ndişesidir. Her rastgeldi
gim arkadaşrm, her kes bili istisna 
resmi salahiyeti olsun olmasın ba
na bu endişeleri cesaretle ve müba
lağa ile söylediler. Bu endişeler ilk 
günlerd" çoktu. Bugün de azalmış 
değildir. Fakat, heyeti c"1il"Y" şu
nu arzetmek isterim ki alınan ted
birin' • isabetinde herkes ittifak e
diyor. Alınan tedbirlerin nasıl süi 
istimallue mahal vereceğini herke
sin bilmesi süi isıimalciliği yıldır
mak için başlı başına bir kuvvettir. 

Bu umumi endi.'if: şunu gösteri
yor ki, sili istimaller, ihtik8rlar, 
oyuncular ve hilekarlar yetişecek 
kadar endişe husule g"lecek ve bu
na teşebbüs edenlere kaqı tedbir 
almak için herkes gördüğünü, aklı
nın verdiğini biribirine söyliyecek . . 
bu cıhl't o lenalrlrl:ırt1 ~r<'ı J.. 

vurduğumuz çareleri, tekmil maaş, 
ücret ve yevmiyelerd"n yüzde bir
kısmını kesmek mecburiyetinde 
kaldığımızı hatırlarsınız. Görüyor
sunuz ki kaçakçılar, d"vlet hazine
sine .,ı uzatmakla namuslu vatan
daşların maişet/erine daha evvel el 
uzatmış oluyorlar. Harice sattığı
mızla hariçten aldıKımız. muvazene 
peyda "tsin mülahazasile birçok 
tedbirlere tev.,ssül ediyoruz. Bir
çok mevadın ithaline mOdahaleedi
yoruz. Eğer bu hariçten gireuk 
mallar devletin resmi kanalların
dan girmeyip te kaçakçılar marife
tile diğer bir yerd"n girf'Cek olursa 
bütün aldığımız tedbirler boştur. 
Dem"k ki kaçakçı, kaçak mal ala
rak ne kadar kazanıyorsa ucuz mal 
v"riyor mülahazasile onun cebine 
giren nekadar para varsa hepsi dev
letin hazinesinden, bütçesinden ça
lınmış oluyor. Şüphesiz ki kaçakçı
ların bu fena hareketlerinde kendi
lerini tesvik eden amil ,evvelemir
de menlaatl.,ridir. Fakat, gündelik 
menfaatleridir ve bütün memleke· 
tin zararınadır. Yarın bizzat ken
dilerinin de menfaatleri muhtel o
lacaktır. Para düs.,rse, memlek."t 
fakir kalırsa kacakçı malını dahi sa
tacak piyasa bulamaz. 

Hanımefendiler, Beyefendiler; 
ııörüyorsunuz ki, bugün bütün dün
yada varlık mücadelesi halinde teza
hur eden ikbsadi mücadelede vatan
d"§ olarak baılıca kartnruzda bulu
nan mani kaçakçılardır. Kaçak;ıla
nn bir memlekete yapacağı fenalı
ğı hiç kimse yapamaz. Hariçten hiç 
bir dü§man bugünkü ıerait içinde 
memleket dahilinde kaçakçılığı orga 
nize eden, terviç eden, tatbik eden 
adam kadar memlekete fenalık yapa 
maz. Daha., var; kaçakçı memlekete 
hariçten istilayı kolaylaıtıran vasıta
dır. Hudutlann karı111nda bütün tet 
kilatile kaçak mallar, kanunlara ve 
müıellah kuvvetlere rağmen mem
leket dahiline sokmağa çalıfllD adam 
lar hariçtekilerle beraber memleke
ti yıkmak istiyenlerdir. Aklınızın er
diği her yerde sokakta evde mektep 
te ve her köıede kaçakçılar, memle
ketin dahilde mevcudiyetini kıran 
ve hariçte istila tasallutuna bilerek 
Iıilmiyerek vasta olan adadır ve al
datıcı adamlardır. Baimıcaksmız, 
anlatacakımız ıöyliyecekıiniz, bula
bildiğiniz yerde yakrısmdan tutup 
devlet kuvvetine teslim edeceksiniz. 
Yahut YllJlllrnlk hakkından vazgeçe
ceksiniz. Çünkü hep.imizin aklının 
erebileceği kadar vazih bir surette 
tehlikeleri söylemeğe hepimiz mec
buruz. ikinci olarak ta bu mücadele
de karşnnızda çıkacak olanlar muhte 
kirlerdir. Muhtekir, hu devreden bil
hassa ıu suretle istifade eder; güm. 
rük koyarak birçok mevadı pahalı. 
laıtınmtız. Niçin? hazineye varidat 
gelsin diye değil, dahilde yetiımesini 
arzu ettiğimiz o maddeyi hariçten 
gelmesin ve rekabetin teıirile dahil
de tedarik edilmez olma11n diye, da
hilde yetits.in diye. Meseli bir ku
maşın dahilde 50 kuruıa çıkma11 i
çin eğer hariçten çok ııetirilen o ma
la 35 kurut gümrük koyuyarsak ha
riçten gelen, hu suretle 80 kuru§B 
mal olacaksa bizde imal edilen 75 ku 
nt§B kadar çıkacaktır. Muhtekirin 
bu ıuretle en ufak bir tedbirden o 
ırün, için istifade etmeğe çalıtacağı 
tabüdir. 

Heyeti celilenizin v ı., İmizin 
malômudur ki, bu gibi tetbirlerin,bu 
_!L• • 0 .. • 1 • 

vardır. Dahilde bir talom istihsali
tın teıvik olunacağı zamanlarda za. 
ruri olan birçok maddeleri kullan
mak zaruretindeyia. Bunlann hepıı 
doğru; Fakat, cemiyetin ıuuru böyle 
bir takını adamların hatta hareketle
rinin memlekete fenalık olduğunu 
bilmeleri, onların cesaretlerini çok 
azaltır. 

Hanımefendiler, Beyefendiler; ar
zettiğim mülihazat, hükumetin ta
kip ettiği iıtikametleri, zihniyetleri 
de ifade ebnektedir. Demek ki, biz 
milli iktısadi milli parayı ve milli ik
tıaadm muvazenesini muhafaza et. 
mek için umumi itimadı muhafaza 
etmeyi birinci derecede buluyoruz. 
Umumi itimadın sağlam olduğunu 
ııösteren esbap ~oktur. Birincisi 
mazide ııeçirilen tecrübelerdir. On· 
dan sonra gerek milli parımm kıy. 
metini ve gerek milli iktuadın mu
vazenesini muhafaza etmek için, B. 
M. Meclisinin her tedbiri almağa kat 
iyyen karar vennİJ olmasının her
kesce malôm hulwımıuı, daha sonn 
bilhassa bütün ınemlelı:etin nazarı 
dikkatini celhetmek istediğimiz nok 
ta, ilrtııadi muvazenoıde memleketin 
istihsalini ve kendi ihtiyaçlarından 
temin edebileceklerini tedarik etmek 
hususunda gayretini l"fvik etmek
tir. Milli ilmsat ve tasarruf cemiye
tinin hu yolda elde ettiği semerleri 
ve cemiyetinin men.isin her vesile i
le artırmağa ve tetrik etmeğe çalıt· 
mak bizim İçin bir vecibedir. Böyle 
umumi bir varlık mücadeleıinde var~ 
lık faaliyetinde Yatandatlardan yan· 
lıı yola sapllll! olan, batta kaçakçı
lar ve ondn IODr muhtekirlerde, mil
li bir it sihi, hepimiz mücadele et
meliyiz. HükUmet hu tehlikeleri ve 
milli 'uurun ve umumi vicdanın mah 
küm ettiği hu hareketleri tiddetle ta 
kip için her tedbiri alacaktır. Fakat, 
bu milli tedbirleri almak cemiyetin 
vicdanında o tedbirin lüzumu baklan 
da kat'i bir kanaat mevcut olmakla 
mümkündür. Bu kanaatı yaratmak 
için hepimiz bütün meınlekette telki
nat yapacağız. Ondan sonra hu dev
rede hilha11a tetkilit ile iıtigal ede
ceğiz. Hükfunet ve vatandaşlar mil· 
li iktıaadi tetkilatlandınnak için mü
temadiyen teşebbüs almağa başlıya
cağız. Gerek istihsal ve gerek istih
lak için milli iktısadi teşkilitlandır. 
mak yolunda göstereceğimiz muvaf
fakıyetle müıkülatı yenmeğe çalııa
cağız. 

iki senelik tecriibelerden sonra 
blgün müspet huzur, emniyet ve is
tikbali temin hislerile ve bütün mem
leketin alakası ile böyle büyük mera 
s.im yaşayoruz. Gelecek sene bugün 
daha ferah olacağız. Daha geniı ola
cağız. Dünyanın buaünkü ıeraiti i· 
çinde bütün müıküllere galebe çal
mıı bir milletolarak biz yalnız kala
cağız. Bizim istikbalimiz haıkaların
kinden daha emin olacaktır. (Şiddet. 
li alkışlar). 

Biz ilerleyen bir milletiz, inki§af 
eden bir milletiz. Veıaiti inkişafı do
lup tatmış artık yapacak İti kalma
mış olan bir millet değiliz. Mütema
diyen yeni vesait yaratacak ve müte
madiyen ilerliyecek olan bir milletiz. 
(Şiddetli alkıtlar) 

Yolumuzda her manii bertaraf e. 
clecek ve behemehal ilerlyeceğiz. 
(Şiddetli alkıtlar)". 

Gazi Hz.nin cevapları 
ANKARA, 12. A.A.- Milli ikti

sat ve Tasarruf Cemiyeti umumi kii 
tibi Rahmi Bey, 15 gün "vvel hal
k.evinde, cemiyetin davetj üzeri~ 
yapılan toplantıda halkın kararla
rını v" arzularını telgrafla Reisi
cümhur Hazretlerine arzetmiştir: 

Reisicümhur Hazretleri de buna 
ltı'deki c"vapla mlJkabele buyur
muşlardır: 

M WI iktısat ve tasarruf c"miyeti 
umumJ ldtibi lzmir meb'usu Rahmi 

B"yf.,ndiye: 

Milli iktısat ve tasarruf umiye
tinin daveti üzeriDe Ankarada Hal
kevinde toplanan muhterem halkın 
i(ar buyurulan kararlarını memnu
niyetle öğrendim. Büyük Mı'lleti
mizin, her vatani işte gösterdiği 
şuurlu hissiyatın bu yeni tezahurll 
beni pek mütehassis etti. Devletç" 
6ted"n b"ri tatbik edilegelmekte o
lan tedbirl.,r, bu uyanık halkımızın 
daima harikalar yaratan büyük az
mi sayesinde buglinkü güçlüğü de 
kolaylıkla yeneceğimize itimadım 
tamdır. Türk kuvvet ve zekasının 
yenmediği ve yenemediği müşkil 

yoktur. Cemiyetinizin gayeye ma
tuf mesai ve laa/iy.,tini taJcdır ve 
takip etmekteyim. 
Şahsım hakkında ızhar buyuru. 

lan iisilane duvğulara derin te ek-

I 

1 
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DUnkU keşidede kazanan numaralar 
No. 

1.6 
4Z 

118 
116 
212 
243 
319 
345 
3S8 

406 
484 
491 
544 
su 
513 

589 
6Sl 
704 
705 
7Zl 

741 

800 
868 

1102 
181 
360 
364 
373 
sos 
673 
812 
8l2 

?059 
60 

100 
167 
l77 
241 
249 
319 
364 
348 
508 
570 

628 
632 
6t!I 
7SS 

796 
816 
91.6 

L. No. 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
10 
70 

1000 
70 

70 1 
70 
70 1 

701 
70 

1 

70 1 
125 

1 

70 
1000 

1 

125 1 

125 1 

70 1 
125 

70 

70 
70 
;o 
70 

125 
70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 

1000 
70 
70 ' 
70 

1 

70 1 
1000 

70 
70 

200 
200 

70 

125 
70 
70 

3078 
108 
JSS 

206 

443 
604 
922 

4001 
18 
91 

205 
418 
420 
442 
464 
619 

656 
740 
842 

5066 
160 
295 
307 
358 

410 

596 
664 
748 
83~ 

884 
977 

6006 
66 
86 

137 
173 
234 
447 

542 

864 
933 
944 

7055 
147 
170 
172 

296 
315 
41R 
568 
611 

L. No. 
125 648 

70 670 
70 8164 

200 173 
70 256 
70 265 
70 521 

125 529 
70 616 

125 784 
200 861 

70 894 
70 905 

125 1 913 
125 979 

70 9223 

1000 1 245 
70 293 

' 70 323 
70 355 
70 375 

125 480 
10 563 
70 803 
70 ' 843 

70 923 
12s 942 . 

70 10009 

70 97 
70 IOR 

125 121 
70 190 

70 218 
125 340 

70 365 
10 440 

70 63~ 

200 697 
125 791 

70 845 
70 872 
70 933 

125 965 
125 981 

70 988 
70 11143 
70 186 
10 189 

125 303 
70 345 

200 413 

L. I No. 
1000 509 

70 j 531 

~~ ı· ~~: 
70 572 

70 788 
70 791 

125 870 

70 905 
125 942 

70 12062 
70 103 
70 264 
70 279 

125 289 
125 306 

70 436 
125 48Z 

70 483 
200 486 

70 ~7 

125 801 
70 846 
70 ' 8S8 
70 

1 
862 

1000 931 

70 958 
70 974 
70 13000 

1000 1 63 
70 1 133 

10 1 202 
70 1 255 

125 1 277 
70 <:81 
70 293 

125 303 
70 1 SU! 

1000 578 
' 70 1 579 

70 1 642 

701 672 
70 672 

1000 804 
70 1 

999 
1 

125 1 14163 
70 186 
70 198 
70 229 
70 

1 
241 

70 278 

Bu müşkül zamanlarda paramzı abes hediyelerle sraf 
etm~yiniz, Dostlannıza tercihen, mevcudiyeti ve istimali 
bergüo ıarfettikleri kuvveti hafifletecek, evler:ni ğüzel-

leştirecek ~eyler takdim ediniz. 

Bu Hediyeleri 
T esisab Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

S .A ,T 1 E 
Size Beyoğlu, Beyaz!t, Kadık6y, Üsküdar ve Büyil"ada'dak" 

5 ma§azasında veresiye verecektir 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ü'n.yon hanında kain 
ÜNYON S1GôRTASINA yaptrrmrz. 

Türkiycde bilafasıla icrayı muamele etmekte olar 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002. 

L. ! No. 
70 

1 
332 

70 386 
70 473 
70 508 
70 686 

70 725 
125 787 
70 812 
n 817 
70 842 
70 872 

200 1 920 
ıoco 963 
125 965 

70 15064 
1000 235 

70 240 
125 265 

70 321 
10 333 
70 402 

125 415 

70 432 
70 495 
10 592 
70 615 
70 619 
10 625 

125 750 
1000 778 
125 762 

125 J 8H 
lO()IJ 956 

1 
70 962 
70 979 
70 16080 
70 111 

201 475 
70 509 
70 575 
70 801 
70 881 
70 917 
70 936 

70 1 17010 
125 121 

70 128 
70 296 
70 324 
70 375 

125 1 404 

I 

L. 1 No. 
125 1 481 

' 70 1 551 

70 1 706 
70 1 736 
70 1 752 
70 760 

70' 823 
1000 1 871 

701 888 
200 893 

200 : 924 
125 18041 

70 1 59 
200 
125 
125 

10001 
70 

1 
70 

70 
1 

70 
70 

125 
1 
1 

1000 1 
70 

200 
70 

125 

l~~ 1 

63 
129 
256 
277 
413 
442 
465 
469 
508 
559 
773 
789 
871 

894 
932 
966 
968 

125 19041 
"J 51 

125 
1 

83 
1000 

70 
1 

70 
1 

125 
200 

70 1 
125 

1000 
70 

125 
70 

1000 
125 

70 

104 
142 
158 
260 
282 
436 
449 
496 
602 
761 
769 
806 
827 
948 

70 998 
70 20064 
70 77 • 

125 179 

L. 1 No. 
70 262 

70 336 
70 347 
70 621 
70 686 

125 784 
70 934 

125 991 
125 992 
125 21067 

125 1 156 
125 250 

70 550 
125 681 
125 775 
70 832 
70 929 
70 984 

2000 22063 
70 350 
70 424 
70 487 

200 556 
70 560 
70 685 
70 709 
70 875 

12'.5 I 822 
70 912 

200 1 991 

70 123032 
70 121 
70 243 

125 275 
200 421 

70 449 
70 1 424 

1000 1 sos 
70 1 506 

70 1 618 
70 724 

70 ' 740 
1000 ı 745 

70 1 832 
70 1 893 

125 1 927 
70 24004 

125 : 17 
125 1 41 
125 68 
10 1n 

L., No. 
1000 462 

70 ' 521 
70 538 

125 554 
125 573 
125 676 

70 819 
125 860 
200 890 

1000 989 

70 1 25156 
70 • 167 
70 194 
70 226 

125 350 
125 565 

70 719 
70 768 

200 870 
125 872 

70 951 

125 
1 

981 

125 1 987 
70 1 26054 
70 1 70 

70 1 500 
70 583 

1000 ı 683 
200 745 

70 1 976 
70 1 27082 
70 1 166 
70 1 280 

70 1 341 
70 403 

70 1 439 

70 1 4SS 
70 591 

200 1 593 
200 1 675 

70 713 
70 l 935 

125 975 
1000 ıso64 

70 120 
70 127 
70 183 
70 244 
70 ~37 

70 585 
70 658 

L. ,No. 
125 700 
70 715 

12s I 743 

10 1 813 
70 865 

70 129080 
125 ı· 265 

1000 282 
10 ' 296 

1000 302 
70 367 

125 619 
125 660 

70 726 
5000 931 

10 30136 
70 137 
70 286 

125 293 
200 377 
125 382 

70 391 
125 446 
10 463 

125 609 
3000 621 

70 1 753 
70 1 757 
70 1 822 
70 1 844 

125 ' 909 
70 31055 

1000 1 61 
70 101 

200 
3000 

2~~1 
10 1 

200 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

276 
290 
316 
317 
386 
441 . 

547 
619 
630 
655 
687 

63~ 

70 1 812 
70 868 

70 ı 906 
32092 

231 

tıJl'!f Füsun Hanımefendinin~ 

ıL!_ Yab~d?.·g~ı?.u1~?.d.. ·~ 

L. I No. 
70 459 

70 474 
70 665 
70 760 

70 761 
125 810 

70 1 856 
10 ' 901 

7C : 957 
2()1) 1 970 

701 982 
70 33004 

70 1 37 

10 1 ıı5 
10 1 1se 
70 1 173 
70 229 

125 ı 314 

701 325 
70 393 

125 1 403 
70 431 
70 50 4 

125 1 788 

70 'ı 34059 
200 106 

10 1 126 
125 183 

70 1 286 
1 

70 364 
70 470 

1000 4!)8 

1000 1 582 
1 

70 742 
70 869 
70 888 
70 902 
70 951 
10 35036 

125 209 

70 1 220 
70 222 

10 510 
125 521 
70 590 

125 659 
70 695 

1000 703 
70 704 
70 722 

1000 736 

L. 1 No. 
70 1147 

70 872 
70 996 

1000 36046 
2000 47 
125 

70 
125 
ı2s 

70 
70 

125 1 
70 
70 
70 
70 

70 1 
70 1 
70 

70 

95 
ll4 
162 
182 
20S 
409 
510 
583 
561 
67S 
728 
747 
751 
828 
911 

125 !>13 
70 !i'2 

200 1 ~s·ı 

125 1 3· ::'.ı 

70 ' 71 
70 «7 

200 3.i~ 

70 349 
70 

70 
125 1 

1 

471 
638 
648 

200 1 3807() 

70 1 12 
125 1 106 

' 125 1 147 
125 1 302 

70 1 315 

70 1 357 

364 125 1 
70 430 
70 564 
70 565 
70 578 
70 617 
70 800 
70 39234 
70 300 

125 1 405 

1000 1 608 
70 1 733 
70 ' 837 

L. No. 
70 40051 

1000 81 
125 

70 
200 

70 
70 

200 1 

12.5 1 
1000 

70 
125 I 

1000 t 

70 
125 
125 

178 
208 
235 
248 
312 
599 
633 
680 
694 
721 
801 
822 
850 
976 

70 ' 999 
70 1 41007 
70 12 
70 

1000 
70 
70 
70 • 
70 

8000 1 
1 

7(J 1 
"O 

1000 
200 

125 

76 
141 
235 
246 

362 
398 
428 

649 
656 
672 
702 

734 
1000 1 754 

70 ' 938 
70 42014 
70 228 

1000 428 
125 470 

70 1 591 
70 1 665 

1000 1 723 

70 1 797 
70 1 823 
70 829 

70 43085 
70 1 157 
70 174 

125 199 
1000 338 
5000 365 

70 367 
383 

L. No. 
125 506 

70 518 
70 575 

70 612 
125 674 
125 710 

70 ' 729 

125 1 844 
200 870 

125 , 4-WG7 
125 94 

125 1 122 
70 151 

1000 242 
125 :!it) 

70 439 
200 476 

3000 651 
70 893 
70 903 
70 912 
70 932 
70 993 
70 45014 

125 40 

70 136 
50000 175 

70 
1000 

70 
70 1 

70 ı 
70 

125 1 
125 

70 1 

70 1 
70 
70 

231 
273 
374 
386 

585 
ns 
809 
816 
899 
939 
959 
988 

70 990 
70 46053 
70 55 
70 81 
70 86 
70 94 

2000 305 
70 361 

125 394 
1000 538 

70 745 
1000 

L. 1 No. 
70 761 

200 769 
70 847 
70 955 
70 995 
70 47001 

200 34 
70 59 

200 
70 
70 

125 1 
70 
70 

70 

10 
125 

70 
125 
125 

17 
128 
:i43 
305 
316 
398 
462 
567 
642 
699 
&32 
836 

ıa 909 
70 48023 
70 112 

ı: 1 ~:~ 
70 1 175 
70 ' 202 

70 1 222 
70 1 311 
70 ' :;34 

1 
125 1 639 
125 645 

70 684 
70 743 

1000 754 

125 812 

70 1 fs4(İ 

70 1 915 
200 885 

70 918 

70 1 998 
125 1 49 )09 

70 1 46 
70 325 

1000 1 330 

1000 1 516 
lOOo 551 
200 835 

10 9?1 
70 987 

Büyük Bir Fırsat 
Mallarının metanet, nefaset ve ucuz'uğile şöhret ka:ı:anan 

Yerli Mallar Pazarı 

L. 
1000 

70 
125 

70 
70 
70 
70 
70 

!000 
70 
70 

125 
70 
70 

125 
125 

70 

70 
70 

125 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

125 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
ıooo 

70 
1000 

70 
70 

70 
70 
10 

125 

Yalnız tasarruf haftasına !f'Üniwıfir 01m•k Mühim tenzilat yapmıştır 
uzere ıatlannda • -...... ~~~~Mlil Plaklarında çıkmışhr. 

Kostümlükler, paltoluklar, zarif kadın ve erkek kunduralan, bavul ve her türlii seyahat 
enaııı, B A T T A N 1 Y E L E R, h~r nevi tuhafiye, hazır elbiseler vesaire .. . 

lstanbul Bahçekaoı • Beyocllu lstiklil caddes· ~• 
Istanbul Deni~ Levazunı Satınalma 

, Komisyonundan:-

! Kilo 
2150 Makama; Pazarlıkla münakasası 14 Ka. evvel 931 pazar-

ı tesi günü 6aat 11 te. ı 
725 Şehriye; Pazarlrkla münakasası 14 Ka. evvel 931 Pazar- , 
tesi günü saat 11 te. . 

1275 Reçel Pazarlıkla münakasası 14 Ka. evvel 931 pazartesi j 
günü saat 13 te. İ 

1275 Beyaz Peynir; Pazarlıkla münakasası 14 K. evvel 931 Pa
zartesi günü saat 14 te. 

Marmara Üssü Bahri ve Müsta-lıkcm Me,·ki e fradının yuka
nda cins ve miktarı yazılı ramazaniyelik erza!cı hizalarındaki il 
giin ve saatte pazarlrkla münakasaları icra olunacağından şart
namesini görmek içi her gün ve vermek istiyenle; in münakasa 

· gün ve 6aatinde Kasınrpaşada Deniz Levaznnı Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. 

Arzu edenler İmıitte Marmara Üssü Bahri K. Levazım Mü
diriyetinden de şartnamesini tedarik edebilirler. ( 4252) 

It:tilıaclı l\-'1il 
TÜRK SlGORT A Ş1RKET1 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında L Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu - 2003 

Pıatı~et~umum.ye, iştehaııızlık ve 
büyük faidc ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALl 
HULASASI 
kullanınız. Her eczanede sablır. 

. . ,~·-~ . ; . ~.. . ..... 

Tasarruf haftası • f • • 

sızın ıçın bir başlangıç olsun: 

ı ~m. ~-

Siz de Bir Kumbara Alınız ... 
BAKTERJYOLOG 

Dr. IHSAN SAMI 
Bakteriyolojj Laboratuvarı 

Umum kan tahlilStı. Frengi nok
tai nazarından (W asııcnnan teamü
lü kan küreyvatı sayılması, tifo ve 
sıtma teşhisi, idrar, balgam, caraha
ti, kazurat ve au talilatı, Ültra milı: 
roskopu, hususi aşılar ittihazı. Ka
nın üre mikdannın tahlili ve ka 
nm sedimaitation slir'ati, Divanyo 
lu, Sultan l'w'abmut türbesi 189. Te
lefon 20931. 

') - - ..... . ., 

Jandarma Satın Alma 
Komisyonu Riyasetinden: 

(2000) çift siyah çizme kapalı zarfla alınacaktır. Münakasa 
23-12-931 çarşamba günüdür. Taliplerin şartname alınak üzere 
her gün, münakasaya iştirak için de tem.Uıatlarile beraber 
muayyen günde saat on beşten on alttya kadar Gedikpaşadaki 
Komisyonımıuza müracaatları. (4173) 

ASIPIN - KENAN lstanbul P. T. T. Başmiidüriyetinden 
Komprime· 

leri 

GRİP, 
NEZLE, 
BAŞ ve 
DİŞ 
ACRll..A
RININ 

en 
birinci 

ilicıdır. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zilhrevt haatalılı:lar tcda

vihaneııi. Karaköy, büyük mahallebi 

15-12-931 tarihinden itibaren İstanbul - Bükreş arasında Bul
garistan taııikile telefon konuşmalarına başlanacaktıc. Alı· 
nacak ücret beher üç dak~kalık mükaleme için iki yüz altını~ 
altı buçuk kuruştur. (4394). 

Jandarma Satın Alma 
komisyonu riyasetinden: 

Mevcut kusurlu (2067) taknn okışlrtc elbisenin isliihr ve (324) 
c: ket ile (274) pantalonun noksanının ikmali ile (423) takını 
biçilmiş elbisenin imali pazarlığa çıkarılmıştır. Taliplerin nok
sanları de1'boyda gördükten sonra 16-12-931 çarşamba günü 
saat ondan on biore kadar Gedikpaşadaki Komisyonumuza mi.ı· 
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BAKERLTD ' • 
tııtiklil cedde&i 

306 - 308 
En mü§külıpe

eentlui bile 
memnun edecek 
ıurettıe en mü
kemmel ve mün 
tahaıp İngiliz 

kumaşlarından 

tık ve zarif 

Ismarla· 
ma Kos· 
tümler 

derhal ya,pılır 

FiyatlaT gaye• 
mütedildir. 

Soir De Paris 
ltrıyat ve pudr&11 

Meıhur Paris ltrıyat• 
çısı ve 

CERDRES DE ROSE 
ROUGE MANDARİN 

fard pastellerinin mucidi 

Bourjoi• 

nın son ibdaıdır. 

\,, ______ ,...,, 
Yeni ·rakvimler 

ll!uhtıralı, duvar, cep 
takvimlerinin her türlüsü 
Tü?k Neq•h·at Yurdunda. 

.:S uncü Kolordu 
u·nıarı 

Dolmahahçe hayvan hasta

nesinde müteşdtil hayvan sa-

tın alına ·k.omisyonu tarafından 

Pazar- Salı - Perşembe günleri 

saat 9 dan itibaren müsait fiat 

la yerli binek ve na:kliye koşum 

hayvanı miibayaasına başlan

mrştır. Satın alınacak binekle-

rin 5 ile 8 yaşında ve asgari 

1,43 irtifaında ve nakliye 1ro-
şumların keza 5 ila 8yaşmda ve 

asgari 1,37 irtifaında olmaları 

ve hayvanların bilcümle hasta 

lıklardan ve k;usurlardan ari 
bulunmaları lazımdır. Diğer 

fatla malfımat komisyona mü-

racaatla öğrenilebilir. 

Bu şeıraitte satılıık hayvanı 

olanların meııkfır günlerde hay 

vanlarile birlikte Dolmabahçe 

hayvan hastahanesine müra

caatları. (616) (4179) 

Çatalca müstahkem mev

kiinin ihtiyacı olan un kapalı 

zarfla münakasaya kıonmuştıll" 

İhalesi 2-1-932 cumarteııi gü· 
nü saat 15 te Komisyonumuz

da yapılacaktır. Taliplerin şart 

namesini almak üzere her gün 

ve münakasaya iştirak edecek 

!erin de temınat ve teklifna-

melerile vakti muayyende kıo

misyonumuza müracaatları. 

(638) (4386) 

1 
Askeri fabrika· 

lar ilanları 

İstanbul Bakırköy Barut fab
rikasında mevcut: 

Altmış dokuz ton kad~ Şili 
kuherçilesi. 

Kırk dokuz ton kadar Oleom 

Otuz ton kadar Avrupa pa-

muğu. 

Kapalı zarf suretile bilınüza 

yede satılacaktır. Taliplerin 

müzayede günü olan 11-1-932 

--

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

100 1918 

100 1314 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CİNS VE 

NEV'lLE MEVKi V~ 
MÜŞTEMILA Ti 

1553 Erenköyündc sahrayı.cedit mahallesinde 
Göztepe yeni sokakda et*i 13, 14 mükerrer 

. 14 vıe yeni 16, 18, 20 numaralı yirmi numara 
lısı yüz sekiz ar'Şın arsa üzerinde yanın ka
tı kargir diğerleri ahpp olmak üzere ıiki ıbu ı 

çıik b.tta bq oda bir eola bir merdivuı altı 
bir ev altı bir kömürlük haricen bir antre 
bir balkon ve on aıekiz mxnaralıa yüz on .._ \ 
ım araa üzerinde ahpp bir ~ katta bet 
oda bir sofa bir tııiimürlük bir mutfak ve ı011 
altı numaralısı yinni be§ llllm arsa üzerinde 
bir katta bir oda bir dönüm beş yilz eUi yedi 

, vşın bahçeyi ve üç kuyu havi iki köşkün ta
. mamı. BeıJıi<:i: Hanını 

1919 Üs'küdarda Salacık mahallesinde İskele cad-
) desinde eski ve yeni 14 numaralı yüz yetmiş 
arşın arsa üzerinde ahşap iıki katta dört oda 
bir oda mahalli (odanın birinde yük ve do
lap vardır) Bir sofa bir toprak avlu bir kuyu 
bir kömürlük ve iki yüz kll'k iki arşın bahçe
yi havi biır hanenin tamamı: Hatice Re-

fia Hanım 
3111 Fatih (Fethiye) Katip muslahattin mahal

lesinde Fethiye caddesinde eski 38 ve yeni 
30 nımıaralı yüz yiımi beş arşın arsa üzerin
de zemin katı kaııgir diğerleri ahşap olmak 
üzere iki buçuk katta beş oda ioki sofa bir 
bodrum: bir kuyu ıbir ev altı bir çimento an
tre ve yirmi ..-şın arsa üzerinde :k3..l'gir bir 
mutfak ve kıı1k iıki arşın bahçeyi havi tamire 
mühtaç bir hanenin tamamı: Fatma Na-

zire Hanım 
60 66:3 3725 Y enibahçede Softasinan mahallesinde eski 

I dedeopaşa ve yeni Lalezar sakağında eski 17 
mükerrer ve yeni 7 nımıaralı kmk yedi arşın 
arsa üzerinde kargtr- iki ıkatta üç oda remini 
topra:k ev altı güsülhane bir 6ahanlrk ve 
krrk dokuz arşın bahçeyi ve baıhçede bir lku
yuyu havi bir hanenin tamamı: İsmail Hak

ıkı B. Fitnat Zeliha Hanım 
80 2600 5926 Bakırköy Topkapı hancı Bayrampaşa cad-

1des.inde eski ve yeni 12 numaralı yüz yirmi 
arşın arsa üzerinde iki katta altı oda, iki sofa 
bir balkon, bir çatı, altı, çini döşeli antre, di
ğeır l:ıir antre ,yirmi beş arşm üzerinde ah
şap bir mutfak, ve otuz beş arşın arsa üze 
rinde ahır ve araıbalrk, ve bir dönüm bin dört 
yüz yirmi arşın bahçeyi ve bahçede iki ıkuyu 
ve laklı havuııu havi bir köşkün tamamı: 

Halil Bey Hanife ve Saime Hanımlar 
800 5060 4993 Bayazıtta Bayazıt mahallesinde Yahniıka

pan sokağında es'ki 9 ve yeni 8 numaralı yüz 
kll'k arşın arsa üzerinde yarım katı kargir di 
ğerleri ahşap olmak üzere üç katta sekiz o
da ilı:isi çatı odasıdır. Bir sofa bir bodrum 
bir kömürlük bir çini antıre bir çini taşlı:k bir 
mutfaık bin- şahniş ıbir sarnıç bir balkon ve 
elli beş arşın bahçeyi havi bir 'hanenin ta 
mamı: Süleyman Sami Bey 

2300 15,1~ l>'t80 Beşilı:taşta eski Şişli ve yeni Meşrutiyet ma
' balle5inde eski Büyükdereharesi ve yeni 
Metıtap sokağmda eski 127 mükerrer ve ye-
ni 21 munaralı <ilki yüz arşın arsa üzerinde 
maabodrum kargir üç buçuk katta üzeri tah 
ta kaplı üç daireden !baret olup bodrumda 
çini koridor taşlık çamaşırlık bir çini döşeli 
oda üç kömürlük bir merdiven altı elyevm 
mağaza olarak kmllantlan bir oda birinci.kat 
ta mermer antre bir numaralı daire beş oda 
bir mutfak ibir banyo odası bir kiler bir sofa 
daireyi ikinci katta dört oda bir sofa bir 
mutfak bir banyo ve odanın biri içinde ufak 
camakanlı diğec ıbir odayı havi iki numaralı 
dairei üçüncü katta beş oda (odala.nn iıkisi 
billeşdirilmiştir), odanın biri içinde ufak di
ğer oda bir sofa ·bir mutfaık banyo ufak ikiler 
elektrilı: Terkos havagazı tertibatı ve ikinci 
katta bir şahnış ibir balkon üçüncü 'katta bir 
balkon vardır. Birinci kattan bodruma inen 
merdiven ahşap diğerleri mlizan~ktir.) ve 
yetmiş beş arşın bahçeyi havi bir apartnna
nın tamamı: Güzide Harum 

180 4253 6773 Kabataşda ömeravni m;.:hallesinde Kaıraabalı 
sokağında eski 46 ve yeni 56, 58 numaralı 
iki yetmiş beş arşın arsa üzerinde üç kısım
daı:1 ~baret dokuz oda (biri küçüktür) iki fJ:>
fa ıkı mutfak bir hamam bi;- koridor üç odun 
rok ve on altı arşın arsa üzerinde bir oda ve 
dört yüz altmış dokuz arşın bahçeyi ve bah
çede laklıhavuz havi bir çatı altında ~ki ha
nenin tamamı: Mehmet Akif B. bilesale ve 
Şerife Celalettin namına bilvelale ve bilasa-

saat 14 de Merkezde satın al-

1 
. le Nezahat Gülfem Hanım 

ma :cm1syonuna müracaatla- 2712 9225 7 078 Galatada Bereketzade mahallesinde Zura-
rı. (4362) 

MiLLiYET MATBAASI 

fa sokağında eski 35, 37, 39 ve yeni 35, 37 
numaralı otuz beş numaralısı iki yüz arşın 
irsa üzerinde kargir üç katta on iki oda iki 

antre iki ufak sofa iki mutfak mahalli iki 
methal bir kiler bir merdiven altı .bir dara
çayı otw yedi numaralısı kargir daıhili ah
ııap ÜÇ katta biri aııma oda6ı olmak üzere 
yedi oda bir daraça üç eaıhanlıık iki taşlık o 
dun ve kömürlük mahalli ve .on beş arşm ay 
.[ığı havi sen eden bir ve mahallen iıki hane
nin tamamı: M. Elenık.o 

2738 12240 7144 Beyıoğlunda Küçü'k Pangaltr mahallesinde 
eski betzi ve yeni ba.cımihak sokağmda es
ki 5 mUken"er ve yeni 5 nwnaa-alı yüz ılmk 

nr.o Kader Gişesinin Talili Müşteri eri -1111ıı1 
Beşinci Keş~:iede 15,000 liralık büyük ikramiyeyi kazanan 24110 

nümerolu nısıf biletinin sahipleri Gömrük muhafaza memuru Ragip 
Bey ve be§ arkadaşı 

Ve 50.000 liralık m büyük ikramiyeyi kazanan 41649 nümerolu 
biletinin eahibi Balatta, Kavaflar Caddesinde Kavaf Abdullah efendi 
ikramiyelerini beınan lstanbulda, Eminönüııde Valide hanı ittisalinde 

4 nümerolu. 

KADER (VENTURA) GİŞESiNDEN 
almışlardır. -ı•------ı11 

sekiz arşm arsa üzcırinde zemin ve çatı 'kıa- 1726 Nümerolu 27 Eylfil 1930 tarihli Kanunun tatbiki 
tile dört katta on oda (odanın biri taş ve bi- dolayiıile vaki olan İhtiyat Evrakı Nakliye ve Döviz 
ri çatı odastdır.) üç sofa bir mermer antre bir Giri§ ve Çıkıılan 
ıkiler bir mutfak bir ıhıamam bir şahniş bir lO l K 
balkon bir samrç ve yetmiş altı arşın bahçe- ci an 1931 tarihindeki vaziyet 
yi havi bir hanenin tamanu. Bedriye Aziz H. 1 - Döviz Giri§ ve Çıkııları 

182 866 7312 Rumeli Hıisarmda. MoUafeneri mahallesin- 3-1 inci Kan.1931 tarihinde mevcut.evvdki bakıye Fr.44.393.31W 

de Bostan sokağmda eski ı ve yeni ı~ı nu Tahsil edilen yahut hafta zaırlmda tah-
maralı yüz arşın araa üzerinde ebşap bir kat sil edilecek olan Dövizler Fr. 7 .595.000 

ta dört oda bir bridcr iki methal bir mut- Fark Fır. 7 .5!1:>.()()(ı 

fak mahaUi • İki. kıs:mı olMak kullanılma:k- 10 - linci Kin- 1931 tarihinde Osn.nlı Ban_ 
tadır. Aynca bir oda biır kezinti mahalli ve kası yedindeki Dövizler yekGnu F.r. 51.988.300 
mutfak maıhalli ve yedi yüz .otuz iki arşın 2 - İhtiyat Evrakı Naktiye Girit ve Çıkı,Ian 
bahçeyi havi eski bir hanenin tamamı: Çıkan Evrakı Na:ktiyenin 3 - linci Kan.1931 

Mehmet Emin Bey tarihindeki ba!ayesi T.L.3.678.880,01 

440 1915 7313 Rumeli Hisarmda Mollafeneri mahallesinde Hafta zarfında çıkan Evrakı Naktiye T.L.629.798,07 
Bostan sokağında eski 3 ve yeni 2 numaralr Fark T.L.629.798,07 
doksan sekiz arşm arsa üzerinde bir buçuık Çıkan İhtiyat Evrakı Naktiyenin 10 - linci Kan. 
katı kargir bir katı ahşap olmak üzere iki , 1931 tarihindeki yekfinu T.L.4.308.678,08 

buçuk katta beş oda iki sofa bir ta~lık ve. OSMANLI BANKASI 
yirmi ·beş arşın aırsa üzerinde bir mutfaık ve ------------------------! 
bin i:ki yüz elli dokuz arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı :Mehmet Emin Ef.Saffet H. 

1500 9880 7380 Erenköyünd e Kaztepede Mehmetefendi 
mahallesinde İhlamur sokağında eski 3, 3-
ve yeni 23,23, numaralı altı yüz arşın arsa ü
zerinde zemin kat kırmIZI çini taşlrk üstün
de dört oda biır kömürlük bir kurnalı ha
mam: Birinci kat sahanlık dört oda biır saLon 
çatı katı dört oda (sandık odasıdır) odaların 
, üçü döşemeleri dökülmüştür. ve yüz yirmi 
arşın arsa üzerinde harap ahır ve mutfak ve 
üç dönüm yedi yüz seksen arşın bahçeyi ha
vi bir köşkün tamamı: (Bir balkon ve bir 
kuyu) ve iki havuz vaırdır). Fatma Mediha 

H. Mehmet Suat Bey 
1270 10116 7513 Kuzgunoukta Kuzguncuk mahallesinde eski 

ve yeni Nakkaş sokağında eski 10, ve yeni 18 
numaralı iki yüz doksan arşın arsa üzerinde 
zemin •katı kargir diğerleri ahşap olmak üze 
re üç katta ZJemin katta l:ıir oda bir yemek 
odası hamam ve odası ve bir taşlık bir kiler 
birinci katta dört oda ~ki sofa bir salon ikin
ci katta birinci katın aynı olup çatıda bir sa 

BORSA VE OSMANLI BANKASI KOMİSERLİGİNDEN: 

1726 Nümerolu 27 Eylfil 1930 tarihli Kanunun tatbiki 
dolayisile vaki olan İhtiyat Evrakı Naktiye ve Döviz 

Giriş ve Çıkışları 
10 - 1 inci Kanun 1931 tarihindeki vaziyo 

1 - Döviz Giriş ve Çıkışları 
3-1 inci K3.n.1931 tarihinde mevcut evvelki bakıye Fr.44.393.300 
Tahsil edilen yahut hafta zarfında tah-

sil edilecek .olan Dövizler Fr. 7.595.000 
Fark Fr. 7.595.000 
ıo - linci Kan. 1931 tarihinde Osmanlı Ban. 

kası yedindeki Dövizler yeokfinu Ft. 51.988.300 

2 - İhtiyat Evrakı N atkiye Giriş ve Çıkışları 
ÇLkan Evrakı Naktiyenin 3 - linci Kan.1931 

tarihindeki baikıyesi T.L.3.678.880,0l 
Hafta zarfında çtkan Evrakı Naktiye T.L.629.798,07 
Fark T.L.629.798,07 
Çikan İhtiyat Evradcı Naktiyeııin 10 - tinci KM. 

1931 tarihindeki yekfinu T.L.4.308.678,08 
Yukarıdaki rakkaınlar konsorsiyom kaydma muvafrktır. 

27 Eylfıl 930 tarihlıi ve 1726 nümerolu kanuna tevfikan keyfiyet 
Maliye Vekaleti namına tebliğ ve ilan olunur. 

lon iki sofa bir küçüık oda ve yüz yirmi arsın ---------------------

arsa üzerinde ahır ve mutfak ve bin dokuz Hudut ve Sahiller Sıhhat 
yüz yirmi dört arşın bahçeyi ve bir kuyuyu 

--
tatlı suyun rubu hissesile hanenin tamamı: Umum Müdürlüg" Ünden: 

Vehibe Hanım (iki methali vardır). 
2933 6450 7519 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Al

tun bakkal sokağında eski 19 ve yeni 23 nu
maralr seksen beş aırşın aı-sa üzerinde kargir 
dört katta yedi oda ilki sofa kiler iki çrkma 
mermer antre bir taşlık bir mutfak çatı altı 

ve daraça bir sanuç ve beş arşın aydınlığı 

havi bir hanenin tamamı: M.Elenko 
600 5630 7872 Arnavutköyünde birincicadde sokağında 

100, Mükerrer 100, 106,, 104, 102 ve·yeni 104, 
106, 108, 110?2 numaralı yüz dört arşın arsa 

Ankara motörünün tamiri aleni münakasa suretile 28 Ka. ev
vel 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtte ihale edi

lecektir. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün Galata· 
da Karamustafa Paşa sokağında İstanbul limanı sahil stlrlıiye 

merkezi levazm:ı memurluğuna ve münakasaya iştirak için mez· 

kfır meıııkezıde müteşekkil mübayaa ~emisyonuna müracaatları 

ilan olunur. (4340} 

Pertevniyal Vakfından: 
üzerinde ahşap beş katta sekiz oda üç sofa Sene mlWdetı. 
bir mutfak tbir taşlık bir tulunbalı ıkutyu bir Şişlide lzzetpaşa sokağında Valde apartmanmın 8 No. dairesi ı 
daraça altında üç dükıkanı (biri tahta ile bö- Aksaray.da Nalıncı sokağında 14 No. hane 1 

lünmüştür) ve kırk üç arşın arsa üzerinde bir- Köprübaşrntla Val<le hanı tahtında 3 No. mağaza 3 
Köprübaşmda Vakle hımı tahtında 8 No. mağaza 3 

dükkaru havi bir hanenin tamamı:F:ilisann H Kö.prübaşında Valııle hanı tahtın.da 9 No. ec:zane 3 
450 3882 7893 Beşik:ruıta T~vikiyede Hacieminefendi ma- 1 K<~ıır~şmda Valde hanı tahtında 6/1 No. odalar 3 

hallesınde esin 6, 6, ve yeni 44, 46-1 44, 46, K~pr~başmda Valde hanı tahtında Helvacı So. 26 No ar"diy;' 1 
31 maklfıp numaralı ıbeş yüz doksan yedi ar- Koprubaşında Valde hanı tahtın.da Helvacı Sokak 28 No. a.röUıe 
şın arsa üzerinde arka dıvan kısmen yıkıl- K~p~başmda Valde hanı tahtında derununda 2 No. oda ' 3 . . ı Koprubaşın.da Valde hanı tahtında derununda 7 N oda mış sakafsız natamam bır garajın tamamı· K" ··1ıa -~- V u_ 

0
· 1 .. . • opru şı....,.. a...., hanı tahtmıda deTunu.ndıa il No .yazılıa.noe 1 

.. .. . _ SuleJ1?1an Sı.idı B. Köprübaşmda Valde hanı -tahtın.da derununda 13-14 No. yazhıan. 1 
230 3081 7899 ~adıkoyund.e Sınanaga mahallesınde Sinana Köprübaşmda Vakle hanı tahtında derununda 17-16 No. yazıhane 3 

ga yoku~~ sokağ.ında eski 4 ve yeni 4, 6 nu- Balada .muharrer emlak yinni gün müddetle aleni müzayedeye lr.onu.J.. 
maralı yuz yetmış arşm· arsa üzeııinde ahşap muştur. Hızalarında gösterilen müddetler.le isticar etmek ieti ettler mü· 
iki buçuk katta beş oda bir sofa bir taşlık zayede günü olarak tayin kılınan K. Saninin 2 ei cumarte&i ~il mat on 
bir çrkma ve kırık arşın arsa üze.rinde bir nuıt altıya ~.adar. İstan~l Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal vakfım veya İda· 
fak ve dört yüz dört aırşın bahçeyi havi bir re En.cumenıne muracaat etmeleri. ( 4382). 

hanenin tamamı: Ayşe Vahide Hanım 
1000 9800 6144 Ağayokuşunda Yakupağa mahallesinde Val 

decamişecif sokağında ve harita 1267 
numarnlı mevıkiinıde eski 12 numaralı ilci yüz 
seksen arşın arsa üzerine kargir iki katta do 
kuz oda (biri çatı odasııdır). iki sofa bir bal
kon bir bodrum ilki taşll'k bir kuyu ve yetmiş 
arşın bahçeyi havi iıki bölüklü bir hanenin 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

12-19 Kanunuevvel Tasarruf haftasında yerli maUan üzerin 
de tenzilat yaparak satış yapmak istiyen zevat ve müessesata 
bu müddete münhasır olmak üzere tenzilatlı satış vesikası ve-
rilmekte olduğu i13.rı olunur .(4385) 

tamamı: Bahaıettin Bey ve Şerife Hatice ha- 1-::----------------------
nım. (Hane yeni olup Kemalpaşa caddesin- Liseler mübayaat komı'syonundan.· 
de Valdemektebi karşısında). 

Yukarıda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emlaık: 

51 gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hi

zalannda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ede

rek birinci ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle müzayedeye 
vazedilıniş ve 20 Ka. sani 932 tarihine müsadif çarşamba günü 

Komisyonumuza merbut mekteplerle mülhak pansiyon tale 

helerinin elbiselik kumaşlarile imaliyeleri 5-1-932 tarihine mü

sadif salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf =
lile münakasaya konulmuştur. Taliplerin '(nümunelerile: yer· 
li) komisyona müracaatları. (4384) 

saat on dörtten itibaren müzayedeye mübaşeret ol Wlarak saat ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=s:!!!! 

on beş buçukta muhammen kıymetini geçtiği takdirde kat'i 
kararlarının çekilmesi mü~arrer bulunmuş olduğundan talip 
olanların mezkı1r günde saat on beş buçuğa kadar Sandık ida
ı;esine müracaat eylemeleıri ve saat beş buçuktan sonra vuku bu 

Iacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake ev
velce talip olanların kat'i karan esnasında hazır bulurunadı:ttla
n veya başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki talrplerin 
müzayededen çedtilmiş addolunacakları lüzumu ilan olunur. 


