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6 ncı sene, No. 2099 ---
mJSHA Si S KURUŞTU!t 

Sahip ve 8aşmuharrirl 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

TASARRUF 1Meclis reisinin riyasetinde ismet Paşa 
Mitli lktısat ve Tasarruf Ce-

r~~?:E ve vekillerin iştirakile bir içtima yapıldı 
manasını anlamaya çalııaca- ----------------------- ..... -----------------------

f:~e~P~=:~:dak~~=i Kaçakçılık ha kındaki ra·por hazırlandı. Kaçakçıları m.uhakeme 
~ı!:!ınei~~a:d:u:~~~~~a~aı:;. · için istiklal mahkemel ~hdasına .lüzum oö·rü~medi., 
yük bir vuzuhla anlatmıf ~e
ğildir 

İsıpet Paşa bize paramızın 
kıymetini korumak için alınan 
tedbirleri habrlattı. Ve bu ted 
birler sayesinde, yıkılmaz bireı· 
dağ zannedilen paralar l!:ıymet
lerini kaybettikleri halde,kendi 
paramızın iki seneden beri kıy
ınetini muhafaza ettiğini söyle
di. Gümrük tahdidatı hakkında 
son alınan tahdidatın manası 
da paramızın Kıymetini muha
faza gayesine matuf olduğunu 
bildirdi. Ve bu uğurda hükume 
tin her tedbiri alınağa hazır ol

~açakçılıkla mücadele için 22 İlk 
maddelik bir . program hazırlandı Tahsil 

• 
Dün meclis bütçe encümeni salonunda ismet Pş. nın 
iştirakile yapılan içtima geç vakte kadar devam etti 

duğunu temin etti. 
HükUmet İsmet Paıanm et

raflı surette izah ettiği tedbir
lerle milli iktısadımızı koru·
rnak için uhdesine terettüp e
den vazifeyi yapını§ bulunu
:Yor. Ancak bu tedbirlerin mü
essir olabilmesi için vatanıdaş
larm da uhdelerine terettüp e
dea vazifeyi yapmaları lazım
dır. Bu vazife de milli sermaye 
teraküm edebilmek için tasar
ruf etmek ve para sarfederken t 
de miHi iktısadımızı koruya
cak şekilde sarfetmeğe itina et 
ınektir. 

lçtimaa bugün de devam edilecektir. Dünkü içtimada programın 
a< l yevi alakadar eden kısmı görüşülmüştür. 

Komisyon bu raporunda kaçak idari tedbirler 
) çılıkla mÜcJldele için 22 madde idari tedbirlere gelince her 
\ lik bir mücadele programl tes- vekalet üstüne terettüp eden 

bit etmiştir. Bu raporun tetkiki vazifeyi ehemmiyetle ifa ede
ve kat'i mücadele programı- cektir. Bugünkü içtimada mü
nın tanzimi için bugün öğleden cadele programının adliyeyi a
sonra Millet Meclisi bütçe encü lakadar eden kısmı üzerindeki 
meni içtima salonunda mühim müzakerat nihayete ermiştir. 
bir içtima akdolunmuştur. Geç J t'k!ôl hk l , 
vakte kadar devamı eden bu iç- 5 1 ma eme erı 
timaa Mediıs Reisi Kazım Paşa Kaçakçıları muhakeme için 
riyaset etmiş, Başvekil ismet İstiklal mahkemeleri ihdasına 
Paşa ve vekiller de içtimada ha lüzum görülmemittir. HükU
zır bulunmuşlardır. İçtima salo met gibi komisyon azaları da 
nunun küçüklüğü dolayısile mü n~rmal adalet cihazı ve fakat 
zakeratı takip arzusunda olan mevzuatı tadil suretile gayeye 
birçok meb'uslar salonun kapı· varılabileceği kanaatini izhar 
ları önünde ve iskemlelerine etmişlerdir. Kaçakçıların mu
çıkmak suretile bu arzularına hakemeleri mevkuf olarak icra 
nail olabilmişlerdir. Koridor olunacak ve sen mıuhakeme u

Yozgat meb'usu 
yeni bir tek

lifte daha bulundu 

Sül•gman Sırrı Bey 

Et narhı şubatta 
tatbik edilecek •• 

Dün Muhiddin Beyin riyasetinde 
büyük bir içtima yapıldı .. 

Muhiddin B. gazetemize vaziyeti izah ediyor 
Dün Belediyede Vali ve Belediye l 

reisi Muhiddin Beyin riyasetinde 
kaymakamlar, müfettişler ve baytar- ı 
lann iştirakile et meselesi hakkında 
görüşülmek Üzere bir içtima yapıl
mıttır. Komisyonun evvelce verdiği 
narh kararının sureti tatbiki etrafın. 
da bazı mukarJ-.,rat ittihaz edilmİ§· 
tir, 

Et komisyonu mazbatasını hazır 
lamaktadır. Bugün yarın daimi encü 
mene verecek ve daimi encümen de 
ete azami fiatı tesbit edecektir. 

Dünkü İçtimadan sonra Vali ve 
Belediye reisi Muhiddin B. bir mu
harririrnize et meselesi hakkında §U 

izahatı venniıtir: 
- Komisyon yaptığı içtimalarda 

et fiatlerinde ihtikar mevzuu bahis 
olmadığı kanaatına varmıştır. 

Etin celepten alınması, tüccar ve 
perakende fiatler üzerinde istatiotik 
lere İstinaden tetkikat yapılmııtır. 
Neticede anlaşılmıştır ki lstanbulda 
istihlak edilen etin yüzde 80 i kara
man ve 11ğırdır. Binaenaleyh komis
yon en ziyade bu iki cins eti bİlhas-

l 

hıncahınç dolmuştu. 

Milli sermayeyi vücude geti 
ren büyük teşebbüslerden ziya 
de küçük tasarruftur. Ve milli 
sermayenin ne büyük bir mede 
niyet ve hars amili' olduğu na
zarı itibara alınacak olursa, kü 
çük tasarrufun, mPlletlerin ha
yatındaki şümul ve ehemmiye-
ti anlaşılır. Fransanın mali imci Raporun heyeti umumiyeııi 

ANKARA, 13 (Telefonl~) ""nazarı dikkata alnuştır. Ve netice-
- Yozgat meb'usu Süleyman de de yalnız karamana ve sığıra a- bir kısım arkadaılar da ihtikar mev
Sım B. dün ME:Clise iptidai tah zami fiat tes6iti ınuvafık tıörülmüş- :ıuu bahaolmadığına nazaran narh reti, Fransız milletinin tasarru · Aldığım mali'ımıata göre ko-

fu itiyat etmiş olmasındadır. misyonun hazırladığı raporun 
Bu itiyat Fransayı birçok müh heyeti umumiıyesi muvafık mü 

tür. °Maıİınafih et !ıavayıcı zaruriye- konmasına da lüzum olmadığını söy 
sil hakkında bir kanun teklifi den olduğu için her nevi et belediye- Iediler." 
tevdi etmiştir. Bu teklifinde nin daimi ve sıkı kııntrolu altında bu Daimi encümen narh şeklini ya-

lik vartalardan kurtarmış ve talea edilmiştir. :Ancak mücade 
Av.rupanm en nüfuzlu bir dev- le programının bazı maddeleri 
leti vaziyetine koymuştur. üzerinde alakadarvekiller itiraz 

ilk tedrisat kanunumuzda bazı lundurulmaaı tabiidir. Kıvırcık ve 1 kında kararlaştıracaktır. Fakat ka
tadilat icrasını istemektedir.Bu dağhç mikta,n ise azdtı<. - Kıı.ramana · rar umumi meclis tarafından tasdik 
meyanda kanuna ilavesini iste- ve sığıra narh korunası komisyonda edileceği için tatbiki ıubata kalacak. 

ekseriyet karariledir. Komisyonda tır. 
Tasarruf haftasının manası ve mütalealannı serdetmişler-

bir haftalık perhiz gibi hafta i- dir. Başvekil İsmet Paşa da mu 
diği bir maddede ezcümle şu !=========================== 
kayitler mevcuttur: 

çinde az para sarfetmek ve bu ayyen meselelerde noktai naza 
tıu takip eden hafta zarfında da ıını izah etmiştir. Vaktin ge-
arttırılan parayı sarfetmek de- cikmesine binaen içtima yanna 
inek değildir. Tasarruf haftası, talik edilmiştir. Yarınki İçtima 
tasarruf terbiyesinin tamimine Ja mücadele programı l ·t'i şek 
"Ve tasarruf itiyadmın hasıl ol- lini alacaktır. 
ınasına çalışmak için ilan edil- Cenup hududu 
ıııiştir. Dar zamanlarda nasıl Cenup hududu üzerinde alı-
tasarruf yapılabileceği sorula- nacak kat'i tedbirlerin şekil ve 
bilir. Hemen söyleyelim ki ta- mahiyeti yarın müzakere ve tes 
•arruf geniş zamanlardan ziya bit edilecektir. Kaçakçılıkla mü 
de dar zamanlarda hasıl olan 1 cadelenin iki esaslı hedefi bulu 
bir itiyatbr. Ve Amerikada is- nacakbr. Biri hudutlarda mü· 

Dünkü içtimaa riyaset eden 
Meclis reisi Kazım Pş. Hz. 

tatistikler göstermiştir ki iktı· k 1 d sellah kaça çı ığa, diğeri e sulleri tatbik olunacaktır. Ya-
ıadi buhran arttıkça, bankalar d 1 
d _ _ _ gümrük i are erindeki medeni rmki içtima sabah onda ba•la-

a küçük tasarruf şeklindeki • 
d kd d lçtl·mada noktaı' nazaı·ını kaçakçılı~a matuftur. Alınacak yacak ve içtiımaa öğleden sonra lnev uatın mi arı a artını•- edb' ı · b' kı • J t ır erın ır smı mevcut ka Meclis heyeti umumiyesinin iç 

tır. 1915 senesinde Amerikada izah eden BaşfJekil smet Pş vanin ve nizamların tadilini is- timaını müteakıp, devam olu-
16 milyon küçük tasarruf hesa 1 
b ANKARA, 13 (Telefon) - ti zam ettiğinden bu tadilabn nacaktır. Yarın tetkiki ikmale 
ı vardır. Ve mevduatın mikda K k 1 k 1 k k · d h I aça çı ı mese esini tet i e- ıcrasına er a tevessül oluna· dilecek olan mücadele esasları 

rı da 8 milyar dolardı. 1930 se- ... den Halk Fırkası maliye tetkik ~aktır, Alakadar vekiller müşte salı günü fırka grupunda müza nesinde hesapların mikdarı 52 k • ' · -
omısyoooı mesaisini ikmal et- reken kanun layihalarını hazır kere edilecek ve bilahara Mil-

'nilyonu tecavüz etti ve mevdu b h miş ve· ir rapor_ azırlamıştır. layacaklardır. !et Meclisine intikal edecektir. 
l da 28 milyara baliğ oldu. İs- ••,,, ,, , ,, , , , ,,, ,, , ,,,,_. .. ,,., ,, , , ,, , , , , ...................................... ....,..., "'' "',,, ............. ",,," 

tatistiklere göre iktısadi vazi- Ko·tı· mu.amela"' tı dur-· :Yet darlaştıkça, küçük tasarruf 
ta çoğalıyor. Ve bunu tabii gör 

inek lazımdır. Çünkü halk da- d - ld A k 
lıa ihtiyatlı oluyor. . uru u n araya Vatandaşa terettüp eden i- · . J . 
kinci vazife para sarfederken · - •• d •ıd• 

Halil Begin 
Teklifi 
Piyasada müsait bir 

f esir yaptı .. 

"Her sene ilk mektep mü
dür ve muavinleri tarafından 
mektebin açılmasım müteakip 
tedrisat başlamazdan evvel 
mektebin bulunduğu mahalle 
ve köyde tahsilde bulunan ço· 
cuk velilerine münasip vasıta 
ile keyfiyet ilan ve tefhim edi
lir. 

Tedrisat başladıktan sonra 
mektebe devam etmi;yen çocuk 
velilesine 24 saat zarfında ço· 
cuklannı mektebe göndermele
ri ihtarname ile bildirilir. Has
talık, aile efradından birinin 
vefatı çocuk velisinin hinnete 

mul:ıt~ç olacak ~~~~ hasta• 1 
lığı kar ve sel gıbı mantalar ne- 1 

vinden mazeretlere müstenit 
1 

olmıyarak bu müddet bittikten 
sonra çocuğu mektebe gönder
meyen veli hakkında ahkamı 
cezaiye tatbik olunmak üzere 
lazım gelen takibat yapılır. 

Teklifin diığer maddeleri ce-· 
zanm ne suretle tesbit edilece-
ğine dairdir. 

llıilli iktısadiyatımızı koruya- me·mur gon erı ı .• 
ı::ak tekilde sarfetmeğe itina et
Jtıektir, demiştik. Filhakika bu, • --· Bu seferki teklifin kabili
birinci vazife kadar ve hatta on iki numaralı kararnanıe gümrük- yeti tatbikiyesi görü iiyor 
dan da daha ehemmiyetlidir. 

1 
Müstakil lzınir mcb'usu Ha

Ve bunun.manası §udur: Bir eş erde yeni bil" Vaziyet ihdas etti.. lil Bey bundan bir m'i<!cl - t ev-! 
:Ya satın alırken Türk malını 1 • b' 

Gümrüklerde dün muamele J0 an listesi haricinde bırakmak- ve yaptıgı ır 

T ınaztepe ve 
Zafer! 
fki yeni muhribimiz 
10 güne kadar geliyor 

ecnebi e§yasına tercih etmek. I kısım eşyanın İtalyan inşaatı bahriye tez
i gahlarmda inşa edilen ve son 

günlerde tecrübeleri yaptırıl

makta bulunan Zafer ve Tınaz-

Eğer bu vazifeyi ifa edebil- 2 numaralı kararnamenin tebli tadır. Ha buki gelecek ve müte men'i idhali tek 
iniş olsaydık, belki de hükUmet ğile yeni bir şekle girmiştir.Ye akıpdday1 Ia~da idhal olunac~ ~u lifinden sonra 
gümrük tahdidatı hakkındaki ni kararname mevaddı İptidai- ma (~ erın b;~a~nah~felden) şım yeni bir teklif 
tedbirlere müracaat etmeği lü- ye ve bir çok mevaddı kontenı- evamr ~ ıncı sa ı e e : daha yaptı. Ha-
~umlu bile görmezdi. Şimdi ta-h !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 lil· Bey içine ge· tepe muhriplerimiz çok yakın-
didat bize bunu bir dereceye sat addetmelidir. Ve kimbilir !erdir. Napolyon'un tatbik et- ne şekeri de da limanımıza geleceklerdir. 
kadar mecburi olarak yaptırı- ı belki de geçici olan bu vaziyet- mek istedi·ği sistem kontinan. ' koyduğu birçok Aldığımız malumata göre Tı-
l'or. Bu, bir taraftan sanayi er- ten azallli istifade etmelidir. tal denilen abluka, bazı Avru- eşyanın idhali- 1 naztepe muhribimiz kanunusa-
habı için ecnebi malı kadar ve Normal 'zamanlarda bu kolay pa milletlerine ilk iktısadi inki- nin men'ini iste ni onda ve Zafer muhribimiz de 
hatta' nd d d h k 1 1 d F k f f t · · k d' H ı·ı hALiL B "' Y o an a a a ucuz ve o ay yapı amaz ı. a at ta- şa ırsa ını vermıştı. me te ır. a ı ~ kanunusani sonunda limaıumı-
daha sağlam eşya İmaline ça- rihte hazan beynelmilel vazİ· Biz de her halde doğru yol B. in bu teklifi piyasada müsait I ki d' B 'k' h · 
lı•m • f t 'h t . t' D' t' b .. . ld • .. . de .. .. B k' b' k'ld k 1 M" za ge ece er ır. u ı ı mu rı-• aga ırsa ı zar e mış ır. ı ye ın una musaıt o ugu za- uzerın yuruyoruz ve a~ve ı ır şe ı e arşı anmıştır. us J ·b. . . . "b 

1 
. 

iier taraftan da millet efradını mani ar olmuştur. Ve bu fırsat- lin dediği gibi "yolumuzda her takil İzmir meb'usu bu defaki ımızın 1~ şaat ve tec~ e e~
da Türk eşyasını satın almağa lardan istifade etmeği bilen manii bertaraf edecek .ve ilerli- men'i idhal teklifinde hakika- de hazır bulunan bahnye zabıt 
ö1lıştıracaktır. Gerek müstahsil milletler• bir hamılede iktısadi yeceğiz." ten idhalinin men'i kabil olan lerimizden bir kısmı dün şehri-
-Ve gerek müstehlik bunu bfr .fn· vaziyetlerini kuvvetlendirmiş- Ahmet ŞÜKRÜ eşyayı intihap etmiştir. mize avdet etmişlerdir. 

Tasarruf haftası bütün 
hızı ile devam ediyor! 
Her tarafta canlı bir faaliyet var; 

memurlara yeni bir tamim yapıldı 
Vitrin müsabakesına hazırlık .. 

Yerli malı ile tezyin edilt:n 
bir 11itrin o.aha 

da teoavıde tasarruf hakkında 
bir konferans verilmiştir. Milli 
İktısat ve Tasarruf Cemiyeti 
mümessili Daniş Bey dün vali 
muavini Fazlı Beyi ziyaretle 
İzahat vermiştir. Tasarruf haf. 
tası münasebetile mekteplerde 
verilecek müsamere ve konfe
ranlara bugün batlanacakbr. 
Çarşamba günü saat üçte Halk 
evinde Lanımlara bir konferans 
verilecek, rn•~be akşamı Ga 
iatasaray lisesinde kız ameli 
hayat mektebı talebesi tarafın
dan bir müsamere verilecektir. 
C. H. F. İstanbul teŞkilatı da 

1 

bu hafta zarfında vasi şekilde 
faaliyette bulunacaktır. Fırka 

1 nahiye merkezleri ve ocakların 
(Devamı 5 inci sahifede) 

1 
Tasarruf ve yerli mallar haf 

Vatandaşın 
Kalesi 
Tasarruftur 

tasının dün ikinci günü idi·. 
Haftanın ilk günü sırf yer

li mallarından tertip edilen vit 
rinlere dün de bir çokları ilti
hak etmiştir. Hatta ötedenı beri 
ecnebi parasile iş yapan ecnebi 
malı satan bir kaç büyük ma
ğaza bile yerli mallarından vit 
rin tertip etmişlerdi. 

Tasarruf müddetince radyo
da verilecek olan konferansla
rın ikincisi dün akşam verilmiş 
tir. Dün Gülhanede muallim 
Dr. Abdülkadir Bey tarafından 

İktısadi 
Vazifelerimiz 
B. M. Meclisi reisi 
Kazım Pş. Hz. nin 
nutkunu 5 inci sahife . 
mizde okuyunuz. 
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Tariht ve Sivasi Tefrika: 25 

Birinci Millet Meclisi 
HA!RüCl ıi=llA~EIRILIER i~~ _ ~ --ı-
Bir teklif 1 /ngilterenin [Alman ·~ DAK.•~ 

Yazanı Edirne Meb'u•u 
M. Şeref Daha.. Borçları Kabinesi lnhisarların tevhidi 

Müdafaai hukuk grupu 
teşkil ediliyor., 

Mecliste öyle bir vaziyet hadis olmuştu ki 
bu grupun teşkili zaruri olmuştu 

Halbuki, zavallı Ali Saip, 
ölümü elile tutarak, ortada ya 
rattığı ve yafattığı milli ruhun 
şahlanan Türk mefkuresinin 
önünde ardında durmadan, 
dinlenmeden koşuyordu. Bu 
homurtu Kılıç Ali Beyin ma
zun addedilmesi hakkındaki 
müzakerede bütün bütün COf· 

tu. 

Gazi Ayıntap, Maraş mü
dafaaları Türk tarihinin Ma
haç, Bizans, Çaldıran, Merci 
Dabık seferlerini gölgede bı
rnkacak şehametlerle, kahra
mı:.nlıklarla dolu idi. 

Yıkılan, harap olan, taru
mar enkazı tozlu topraklı gök 
lere çıkan, evlerin düşman top 
!arı altında artık mahvolduğu 
sanılıyorken yangın alevlerin
den, tozlardan daha evvel o vi
raneler ortasından bir Türk 
bayrağı yükseliyor gök yüzü
ne fırlayor ve karşısındaki düş 
man topunun mefkure ateşi 
karşısındaki aczini ispat edi
yordu. işte bu yıkılan yurtla
rın ortasında Kılıç Ali Bey 
( Gıı.ziayıntap) mert göğsile 
Gaziayıntaplılarla beraber yük 
seliyor, yükseliyor yükseliyor· 
du. 

Bu arkadaşa vazife veren 
Mustafa Kemal Paşa idi. Ve 
mecliste bu mezuniyete karşı 
koymak istiyen harpte bunu 
bilmiyenler değildi. Şark vi
layetlerinin daima ne maksat
la ayrılık gösteren meb'u~ları 
hep bu gürültülerin başında 
bulunuyorlardı. 

Bu sebepledir ki mecliste 
timdi yavat yavat meydana 
gelen ayrılığa bir çare bulmak 
lazımdı. Radikal bir tedbire 
ihtiyaç vardı. 

Mustafa Kemal Pata baş
ladığı büyük iti tesadüfe bıra 
kamazdı. Bütün devlet ve 
memleket meclis demekti. 
Mecliste bu ruhi halet, bu sa
kat zihniyet her gün biraz da

fikir ve mütaleasını alırken 
sevimli ve nafiz nazarları istik 
bale ait bu nafi ve hayırlı işi 
görüyordu. 

Nihayet (Müdafayi hukuk 
gurupuna) dahil rüfekanın ilk 
toplanışında intihap ile idare 
heyeti seçilmişti. 

Ebedi ve daimi reis Musta 
fa Kemal Paşa Hazetleri idi. 

Birinci reis vekilliğine Şe
ref (Edirne) Necati (Saru
han) ve azalığa Kılıç Ali (Ga
ziaymtap) Mahmut Esat (İz
mir) Şevket (Sinop) Mazhar 
(İstanbul) Nuri (Bursa) gibi 
arkadaşlar ayrılmıştı. 

"Hakimiyeti Milliye,, nin 
basıldığı matbaanın bir odasın 
da, bir tavan arasında toplanıl 
dı. Mahmut Bey (Şimdi Siirt 
meb'usu) Büyük reis tarafın
dan gurupun İrtibat işlerine 
memur edilmişti. Şimdi lzmir 
meb'usu Vasıf Beyin karde~i 

1 
Esat Bey de katip olarak alın 
mıştı. 

Müdafai hukuk ·gurupunun 
teşekkülü feyizli bir iş olmuş 
tu. Şimdi meclise sevki lazım 
gelen itler daha evvel gurup 
ta çok serbest bir münakaşa 
ile müzakere ediliyordu. 

Gurupun içtima yeri de o 
zaman Darülmuallimin olan 
timdiki Maarif vekaleti bina
sının bulunduğu salon idi. 

Buraaı tahta döşemeli, 
bir yerdi. O kadar gürültülü 
ve hararetli müzakerelere sah
ne oluyordu ki çok defa reis 
vekilleri, müzakereyi idare ve 
tanzim için sıkıntı çekiyorlar· 
dı. 

Bu gurupun tetekkülü öte 
tarafta nahot bir tesir bırak
mıftı. Lakin mecliı müzakere 
lerinde daha aalim, daha dü
rüst, daha yerinde çalışmayı 
meydana getirmişti. llk hü
cum Ali Şükrü Bey (Trabzon) 
tarafından vaki oldu. 

ha pir kazanabiliyordu. Hayır Dütmanların mezalimi taş
lı it yaptığına kani olabilen kın bir hale gelmişti. lzmitin 
temiz ve saf insanlar da buna tahliyesinde irtikap edilen me 
uyabilirlerdi. zalimi kürsüden gözü yaşlı ıöy 

Mustafa Kemal Pata en zi- liyen, ağlıyarak anlatan Sır
yade terakkinin kolay olama- rı Bey (İzmit) yanık yürekle 
dığını bilen bir insandı ve kuv derdini ar !alırken meclis COt· 
vetli had hissile de tekamü- muştu. Haklı bir milli gaza
lün seyrini sezer ve takip eder bın feveranı her arkadaşı ye
di. Bu sebeple en ciddi ve doğ rinden aıçratmıştı. Umumi 
ru tedbire müracaatla hareke- müzakere kabul edildi. Bu me 
te geçti. zalimi cihan efkarı umumiye-

Borçlar a-ümüş para 
ile verilmeli imiş 
VAŞiNGTON, ı3 A.A. - Ayan 

mecliıi maliye encümeni reis M. 

Amerikanın hususi 
vaziyet 

karşısında vaziyeti 
Smott, ecnebi borçlarının piyasa fi. LONDRA, ı3 A.A. - Cite ma· 
atı Üzerinden 1rümÜ§ para ile tediye hafili, Amerikıt'nın en iyi müıterisi 
edilmesi hakkında pazartesi günü olan ve bugün borcunu dolar olarak 
bir kanun liyihası tevzi etmek tasav tesviye etmek için İngiliz lirası al
vurunda bulunduğunu M. Hoover'e tın ile bafaba, olduğu zamanda tedi
bildinniıtir. ye edeceği 32 milyon 800,000 lira 

Bu garip teklifin kabul edileceği yerine şimdi 48 milyon ıoo bin lira 
zannedilmemektedir. Bu teklif, in- yani ıs milyon 300,000 lira fazla te
tihabatta muvaffakiyet temini i~in <!iye etmek mecburiyetinde bulunan 
ortaya atılmıttrr. Zira M. Smott'un lnf!İllere'nin bu hususi vaziyeti mu
temıil etmekte olduğu Utah hükU· ( vacehesinde Amerika maliye nazırı
meti en ziyade gümüş istihsal eden nın pek teveccühkarane bir vaziyet 
memlekef'ti.r. almış olmasından dolayı memnuni
T amirat bedellcr:nin tenkisi Yet izhar eylemektedir. 

LONDRA, ı3 A.A. _ Mali ma- Her ne kadar M. Mellon, M. Ho-
hafil, nazn·Jarın idhalcit rusumu me- over tara~ından yapılan vesayanın 
selesini u~uli bir surette tetkik et- borçların ılgası manasını tazammun 
mek arzusunda bulunmalarını ve ve bunu istilzam etmediğini söyle
Fransa'nın harp borcları için de ay- meği ihmal etm_e~iş ~lmakl~ . bera
ni veçhile hareket edılmek şartile ber, bur~da lnırılız mukell7fının da: 
tamirat bedelleri erkamının yeniden vasını mudafaa <;den. Amerıkan hazı
tetkikini k~bu] ebnek sureti le ~ihan ne nazırının vazıyetın vuk .ıatın tev
iktısadiyatınm kalkınmasına yardım fit etmiş olduğu y~ni fen~yetleri h~
etmek arzu•unu izhar eylemesini J •a';>a ""!~ak .•uretıle yemden .. t>tk -~ 1 
pek müsait bir surette telakki eyle- edılmesının nısfete muvafık duşecegı 1 
mektedir. ::n~talc.a~nıc!a bulunma9'ı bir falihayır 

J .1 Al Mdolunmaktadır. 
ngı tere, man.qayı ·-----

taklit etmeli 
LONDRA, ı3 A.A. - Reynolds 

gazetesi, Almanya'da vaziyetin veba 
meti dolayısile l'IV'li ve siyasi mn..hcı.
filin borclar ve tamirat meseleleri 
vakit kaybedilmeksizin halledilmedi
ği takdirde şiddetli tedbirlerin ka
bul cdilme•İni tasavvur etmekte ol
duğunu yazmaktadır. ldhalatı ten
kis ve id.halit emtiası fiatlerini cid
di surette kontrol etmek için gıdai 
maddelerin ni•bet dahilinde tevzii 
teklif olunmaktadır. 

lngiltere' de dövizin dahili kıyme 
tinin temevvücüne mini olmak ve 
iktısadi faaliyeti felce uğratmakta 
olan fazla miktarda banknot ihracı 
tehlikesine bir nihayet vermek için 
zaruri olan tedbirleri almak mecbu
riyetindedir. 

Moratoryumdan sonra 
LONDRA, ı3 A.A. - M. Mellon 

un beyanatı hakkında mütaleatta bu
lunan Sunday Timea gazetesi, bu be
yanatın zannolunduğundan fazla 
manalan ihtiva etmekte olduğunu 
yazmaktadır. Bu beyanat, münbası
rıın beynelmilel ve Amerikan maliye 
leri meıelesine müteallilt olmakla be 
raber bir takını siyui mülahazaları 
ihtiva etm<ktedir. M. Mellon, tedi
yata tekrar ba,Ianıldıiı zaman bun
lann eskilerinden ne daha munta
zam ve ne de daha fazla olnuyacağı
nı M. Hoover'den daha iyi anlamıı
tır. 

İngiltere, moratoriuma İ§tirak et
mek suretile milyonlarca lira kaybet 
mittir. lngiltere, bu suretle borçlu
larından Amerika'ya medyun oldu
ğu para için yapacağı tediyattan 
fazla birıey istemiyeceiini natık o
lan ağustos ı922 tarihli Balfour no
tasının prenıipini muhafaza edeme. 
mek iztirarında kalabilirdi. 

Sovyet Rusya 
Ve komşu!arı 
VARŞOVA, ı3 A.A. - Tallin,

den bildirildiğine göre Estouia siyasi 
mahafili, Sovyetlerle bir ademi teca- .

1 
vüz misak.t İr.İn müzakeratta bulun· 
mak imkanı.;ı derpiş eylemektedir. 

Sovyet hükWrıetinin buna, muvaf
fakat etmiş olduğu söylenmektedir. 
Müzakerata, M. Potck tarafından 
geçen ağuıtoı ayında Sovyet harici~ 
ye komiserliğine tevdi edilmis olan 
Leh · S,ovyet rojesinin esas · teşkil 
edeceği aöylniyor. 1 

Diğer taraftan Sovyet . Rusya 
ile F enlandiya arasında buna mümaw 
sil müzakerata giri,ilmit olduğu is
tihbar kılınmıştır . 

La Haye adalet divanı 
LA HA YE, 13 (A.A.) -

Beynelmilel daimi adalet diva
nı, bir celse aktederek, bazı me 
seleleri kısaca müzakere ve hal 
!edecek bir heyet vücude getir 
miştir. Divan, bu heyetin reisli 
ğine M. Adatci'yi tayin elmit
tir. Aza, M. Guerrero, M C&il 
Hurst, M. Rostworowski ve 
munzam az, da M. Anzilotti
dir. 

M. Zaleskinin Londra 
seyahati 

LONDRA, 13 (A.A.) 
Leh Hariciye nazırı, Londra
dan müfarekat ederken müka
lemeleri netayicinden memnun 
olduğunu ıöylemiştir. 

• 

---
M. Brüning istifa 
ederse ne olacak? 
P ARiS, ı3 A.A. - ~Hitler'i ri

yasete getirmek suretile talihini tec
rübeye k.iyam mı edecek?" ünvanlı 
başmakalesinde Petit Parisien gaze
tesi, M. Brüning'in telsizle neşredil
miş olan nutku hakkmda tefsiratta 
bulunmakta ve bu nutuktan bir ta
kım caliJ,i dikkat ve dakik neticeler 
çıkarmaktadır. Bu gazete, M. Brü
ning'io- tabiyesi muvaffak olduğu 
takdirde Hitler'i kanunu esasiye mu
vafık ı,ir surette hükumeti idare et
mek gibi ağır bir meşakkatten kur
taracağını yazmaktadır, fakat bunu 
iyi bir neticeye isal etmek için bir
çok maniaları izale etmek lizımdrr. 
ve bu tabiyeyi bozmak için rakipleri-

Meclis azalarının büyük bir ekse
riyeti buna taraftar 

ANKARA, 13 (Telefonla) - inhisar idarelerinin tevhidi 
mevzuu bahistir. Millet Mecli&i azalarının büyük bir ekserıyeti 
buna taraftardır. Maliye Vekili Bey de bu tevhit arzusundaki 
muhassenatı takdir ederek böylebir tevhide prensip olarak muha 
lif değildir. Anlaşıldığına göre bu temayülatm derecesini iyi gö
ren hükiimet bu husustaki tetkikat ve hazırlıklarını tesri edecek 
ve bir an evvel tatbikı cihetine gidecektir. t 

Koliposlal muamelatı hakkında 
geni talimat veriliyor 

nin mareşal Hindenbourı'un reisi- ('f 1 f nl ) K · l · k ı· 
cumhuı·luğunun iki sene için temdit ANKARA, 13 e e o a - onten1an usu iintin O ı 
edilmesi hususunu ileri sürmeleri de postal muamelatına da teşmili üzerine İstanbul idhalat gümrii· 
mümkündür. ğü müdür muavini Nureddin B. Ankara'ya geldi. Umum müdür· 

Bu gazete, M. Brüning'in irat et- lükten bazı talimat alıp dönecektir. 
miş olduğ'.' nutkun ehemmiye~ ve Gümrükler umum müdürlüğü bütçe tahsisat vize defterle .. i-
bu nutku ırat etmekle gostermıt ol- · · k · d f 1 · b k d 
d • t' · k" t · h hak ne benzer şekılde yenı onten1an e ter erı astırma ta ır. ugu şecaa ı ın :ır e menın em . . ... • . hk" f 
sız hem c!e siyaset• eayrimuvafık 0 • 

1 İkıncı kanun başından ıtıbaren kararname a amının orma· 
lacağını kaydctm<ktcdir. J liteye ait tatbikatı bu defterlere kaydedilecek ve gümrüklerde 

Mumaileyhin mülhem olduğu si- muamelat bu defter sayesinde kolay ve seri bir şekilde kontrol 
yasetin Rhin eyaletinin tahliyesi va d' I kf 
M. Stre9'mann'ın vefatı ferdasındaki e 1 ece ır • 
efal ve tezahüratı ilham etmemiş ol
nıasına teeıııısüf etmek Jhım e-elir, zi
ra bu takdirde Almanya ne siyaoeten 
ve n l'! ..-le ınali noktni nazardan şim
diki buhınduğu vaziyette olmıya
caktı . 

Aceb~ vatandaşları M. Brüning'. 
İn sözlerini dinleyec~kler mi? Alman 
ya, istikbalinin Nazis'lerin demago
jisini takip etmekte olmadığını ace~ 
ha anhyacak mı? 

Bu cihet tem.İn edilmek istenili
yor. Fakat bu Ancak bir temenniden 
ibarettir. Bundan ııııonra Petit Pari
sien, Brünin~ kabinesi düşecek olur
sa ne olacak? Sualini İı·at etmekte
dir. 

Evveli\, Nazis'lerin imperatorluk 
intihabatı icrasından yani mezkür 
fırk~ müntahiplerinin hakiki miktan 
anlaşılmadan evvel iktidar mevküne 
gelmeleri meselesi mevzuu bahsola
caktır. 

Bu takdirde Nasyonalistler, mu
hafazakarlar ve katolikler, Nazis'le
rin erkam ile sabit olmıyan faikiyet• 
lerini tannnıyacaklar ve binaenaleyh 
Nazis'lerin tefevvuku Jartile bir sağ 
cenah koalisyonu vücude getirilmesi 
zarureti hasıl olacaktır. Fakat bu 
koalisyona katolikler de iftirak ede
cekler veyahut bitaraf kalmalannı 
temin etmek icap edecektir. 

Halbuki böyle bir kombinezon, 
Hitler'in hiç te İşine yaramaz. 

Fransa - Belçika 
PARIS, 13 (A.A.) - Fran

sa ile Belçika arasında cereyan 
edecek olan mühim ticari mü
zakerata pazartesi günü M. 
Rollin'in riyaseti altında batla 
nacaktır. 

Ankara tacirleı-inin istedikleri 
ANKARA, 13 (Telefonla) -Ankara Ticaret Odasına men· 

sup tacirlerden mürekkep bir komisyon toplanarak Ankara piya 
sasmı alakadar eden bazı me~eleleri görüşmüşlerdir. 

Neticede kontenjan listesinden Anka\'a'ya 'hisse ayrılması i· 
çin lazım >!elen makamlarla temasa geçilmesi ve yeni yaptırıl· 
mış olan marşandiz istasyonundaki binanın muvakkaten güm· 
rük depo ve antreposu olmak üzere istimalinin temini karar 
altına alınmıştır. 

Edirne' de fırtına sükunet buldu 
EDiRNE, 13 A.A. - Havada sükunet var. Günet ziyası altında be· 

yazlara bürünen memleket, temiz ve tam bir kış manzarası veriyor. Şehrin 
Ayşeltadın, Mihal köprü ve Göl mahallelerile meşhur Saray içi kimilen 
su içinde. Termometre yükseldiği için ani eriyecek karların büyük zayiata 
sebep olacağından korkuluyor. 

Teftiıte bulunan Vali Emin Bey tuğyan hasebiyle Uzunköprüde kaldı. 
Tren münakalatı elan münkatidir. Yol ve köprülerde sakatlık vardır. 

Zeynel Besim B. hakkJndaki karar 
tasdik edildi 

IZMIR, ı3 A.A. - Geçen sene hükumetin şahsiyeti maneviyesini t,,b· 
kir cürmünden dolayı Hizm ·:azetesi Baş muharriri Zeynel Besim v• 
sabık mes'ul müdürü Bedri l:leyler hakkında verilen birer ayhk mahkômi· 
yet kararı temyiz mahkemesince tasdik edilmiıtir .. 

Suriye rejisinin davasını reddedildi 
ADANA, 13 A.A. - Suriye Rejisinin Türk inhisar tütünleri Jirketi 

aleyhine açtığı markaları taklit davası Beyrut muhtelit mahkemesince red•. 
dedilmiştir. Mahkeme masarifi muhakemenin davacı tirketten alınmasın• 
karar venniıtir. 

Japonya' dan altın çıkmıyacak · 
TOKYO, 13 A.A. - Kabine tebeddülü münasebetile Japon· 

ya albn ihrıocatı üzerine tekrar ambargo vazedecektir. 

Sunday Times gazetesi, batınaka
lesinde M. Hoover'in beyannamesi
nin cihan buhranı hakkında bariz bir 
mütaleayı ihtiva etmemekte olduğu
nu yazmaktadır. Moratoriumun teş
mili teklifi, müphemdir. Amerika 
reisicumhuru, Arnerika'nın cihamn 
sair kısnnlarmdan müstakil olarak 
kendi müıkülatmı yenebileceği ka
naatini izharda devam eylemekte
dir. 

lçtiµıai tehlike nere-
Mısır meb'usan meclisi açılıyor 

KAHiRE, ı~ A.A. - Mısır meb'usan meclisi bu ayın ı7 sinde topla· 
nacaktır. 

Paris ressamları 
Ve buhran 

Avrupa'da 
Harp mı olacak? den geliyor? 

si önünde protesto ederek bu 
Ortada icrayi ve teşrii kuv- mezalimin şakaatini anlatan 

veti haiz bir meclis vardı. Hariciye vekili Yusuf Kemal 
Bu düzeltilmek lazımdı. Bey kürsüden yaptığı teşebbüs 

lnzıbat altına girmiyen her 

M. Hoo'ller'in beyanatı 
VAŞiNGTON, 13 A.A. -

M. Hoover, matbuat mümessil 
lerini davet etmiştir. Müşarü
nileyh, matbuat mümessillerin 
den iktısadi siyaset programı
nın harfiyen tatbiki lehinde ge 
rek memleketi ve gerek kongre 
yi teşvik etmelerini talep eyle 
mittir. 

Arasıra taklipkar temayüİlerle arazını 
gösteren içtimai hastalık, M. 

Paris artistleri resim 
verip şarap alıyorlar! 

P ARiS, ı3 A.A. - Hali hazır
daki iılerde hüküm •Ünnekte olan 
buhranın naınemul olduğu kadar ga
rip neticeleri görülmüttür. Nitekim 
bazı Paris artistleri trampe devrine 
rucu etmeğe bqlamıılardır. 

V ARŞOV A, 12 A.A. - il· 
lustrawany Caurjer Codzienn)' 
Londra'daki hususi muhabiri· 

nin bir mektubunu neşretmek· 
tedir. 

!eri anlatmıtlı. 
hürriyetin sonu anartidir. Bu 

' ıebeple hürriyetlerin layetena· Bu sırada kürsüye gelen 

Cihan vaziyetinin 
Anahtarı 

hi cevelan ettiği meclisi inzıbat Ali Şükrü Bey (Trabzon) İğ· 
altına almak lazımdı. Artık ri büğrü yollardan, dili dola
vakti de gebnişti. Şimdiye ka tarak bu taıkınlığa lüzum ol
dar Müdafaai huhuk cemiyet- madığmı söylemek istedi ve 
!erinin heyeti tabliyesile ve hatta lstanbulda çıkan bir in. 
onun koyduğu umdeleri Miıakı giliz gazetesinde bizim Garp 
Milli ile mezcederek elde bir düşmanı ve sulhtan kaçan bir 

1 d ml'llet oldug"umuzu yazmaları- Bir gazete a'lahtarın Al-sağ am it programı a var- d l • 
nın sebebi de hep bu taşkınlı- manga a o dugunu gazıyar 

dı.. g"ımız oldug"unu söylemek İste LONDRA, ı3 A.A. - Cihan va. 
Buna t•Lj olan arkadatla- · t' h kkı da "t ı t ef · 

'"" T di·, öteden Necati Bey (Saru- zıye 1 a n mu a ea ve t il· 
rı bir sıra ve saygıya koymak ratta bulunan Observer gazetesi, ci-
iktiza etti. han) atıldı: han vaziyetinin anahtan Almanya'-

Büyük Şefin yüksek mezi- - O gazetede, sen de gel- da olduğunu yazmal<tadır. Başvekil, 
1 d ? zaruri olan tedbirleri ittihaz etmeğe 

yetlerinden birisi de dinle· mez 0 ay ın • • kabiliyeti olduğunu göstermiıtir. Fa 
mek ve müıavere etmek kudre iş kötül...,iyordu. Gurup kat Hindenbourg olmadıkça vaziyet 
tidir. Bu karakter kendilerin- derhal kend~i gösterdi. Ve müşküldür. 
de o kadar layengirdir ki her müzakereyi iyi bir Son kararnameler, Almanya'nm 
işte, memleket ve devlete ait mecraya elindeki imkanlann hududunu gös-

koydular. termektedir. M. Hoover, Fransa gibi 
her İşte asla aksi görülmüş, Protestoların tebliğine Ha- başka başka sebeplerden dolayı, borç 
işitilmiş değildir. ri 'ye vekaletini memur etmiş larla tamirat bedelleri arasındaki it-

Müşavereleri açık hitap ile 1 c~. ş· d' h lef t d h 1 tisal ve merbutiyet prensipini müda-
karşılamak onun ruhi ve fikri er 1

' .•m 1 ~u a I e Ga a faa etmek ister görünmektedir. Fa. 
başka bır teknık a mıştı. U· kat Amerika fırkalarının muhalefeti 

ihtiyııcıdır. rupa dahil olmıyanlar birden 1 dolayısile ~ncak moratoriumun bir 
Bunun için Müdafaai hu- şaşırmıştılar. sene temdidi ümit olunabilir. 

kuka mensup rüfekasile mü- (Devamı var) Almanya'nın inbidamı ihtimalinin 
zakerelerine başladı. Adım a- herhalde önüne geçilmek icap eder. 
dım iş düzeliyordu. Artık mec Fran&a'ya Alıruınya ile salim ve doa-

Vatandae:t tane iktısadi müna!\ebetJer tesis et-
liste bir ekseriyet fırkasına ~ mek için gayet mükemmel bir fırsat 
liizum bulunduğu tahakkuk et Beş para yersen zuhur etmi,tir . 
mişti. 1 Tabii servetleri sayesinde Ameri-

Büyük Şef arkadaşları be- 10 para biriktir.. ka, diğer devletlerden daha müsta-
şer, onar davetle bu işin esas- 1 kildir. Ve meoele de yalnız maddi a-

d Milli ve şahsi ser- millerin te•İrinden azade kalamaz. !arını müzakereye başla ı. Bu Talihin her türlü nimetine mazhar 
işte o kadar akil ve tedbirli 1 '.ret böyle olur.. olan Amerikan milleti, bileğini altın 
hareket ediyordu ki herkesin '---------------1 bir ustura ile kesmittir. 

Venizelosa göre, ıstıraptan doğmaktadır 
ATINA, ıo (Muhabiri mahsusu- ı 

muzdan) - lktısadi buhran ile uğ· 
raşmak, ona kartı koymak burada u
mumun, -hüküinetin de, milletin de
meıgaleıini teıldl ediyor. Hükiımet 
çalıtıyor, müesıesat çalıtıyor, efrat 
çalıfıyor. Geçenki mektubumda yerli 
istihsalatı koruma cemiyeti namile ye 
ni teıekkül eden bir cemiyetten baJı. 
setmittim. Bu cemiyetin gayesini te
min için, bilhusa matbuat, çok ıis
tematik propagandalar yapıyor. Ga
zeteler bu it için sütunla.r tahsis edi
yorlar ve bu sütunlarda her gün bir 
Yunan sanayi müessesesinin mamul&. 
tını, en ince teferrüatına varıncaya 
kadar,bertafsil anlatıyorlar, yerli ma 
lın ucuzluğunu, nefasetini, metaneti 
ni hesapla ve kitapla isbata çalıııyor 
lar ve nihyet yerli mala gösterilecek 
rağbetin aynı zamanda, devrin en bü 
yük mücadelesini teıkil eden iktıııa
di cephede- milli ve vatani bir vazife 
olduğunu canlı ve heyecanlı ifadeler 
le umumun vicdan muhakemesine ar 
zediyorlar. Diğer taraftan bu alaka 
yalnız gazetelerin irtatlanna, telkin
lerine münhasır kalmıyor. Filiyat sa
hasında da mütemadiyen çalııdıyor. 
iki gün evvel (Patriotikon ldrima) 
yani (vatani mÜeHese) namındaki 
teıekkülün bir içtimaı olmuş ve bu 
içtimada Baıvekil M. Venizelosun 
irat ettiği uzun bir nutuktan sonra 
hemen bir saat zarfında iki buçuçk 
milyon drahmi (bizim para ile altmıı 
beı bin lira) iane toplanmııtır. Bu 
ianeye M. Venizelos SO bin ve Ma
dam Venizelos ıoobin drahmi ile itti 
rak eylemitlerdir. Cemiyetin maksa
dı fıkara halk tabakalanndaki ıztıra
bı, hele bu kara kış günlerinde ve 
hıristiyanlar için büyük ehemmiyeti 

olan Miladı Isa ve sene batı yortula 
nnda, mümkün olduğu kadar tehvin 
etmektir. M. Venizelos nutkunda yal 
ruz zenginlere veya kazancından ta
sarruf yapıp ta az veya çok bir mik
dar para biriktirenlere değil, ancak 
nafakasını kazanabilenlere de bitap 
etmit ve bunların da boğazından ke 
serek aç kalan, ekmeğini kazanama
yan insanlara ve bu insanlann çocuk 
larına yardım etmek bir insaniyet, 
bir vatandatlık, bir milliyet vazifesi 
olduktan ba}Wı bir içtimai müdafaa 
silah ve tedbiri de olduğunu ehemmi 
yetle kaydetmiştir. M. Venizeloaa gö 
re, komünizm veya baıka namlar 
altında temayüllerle tezahür eden iç
timai tehlike arazının tedavisi ancak 
böyle teaanütlerle kabildir. Gene M. 
V enizelosa nazaran bir ev sahibi e... 
vini, bir tüccar malını, 'bir vapurcu 
vapurunu, hasılı herhangi kıymetli 
bir maddeye sahip olan her insan o
nu bir sigorta ıirketine sigorta etti
riyor ve buna mukabil bir sigorta pa 
rası veriyor. içtimai nizamın sigorta 
11 da muztarip insanlara yapılacak 

muavenettir. Çünkü dünyada ıu ve
ya bu nam altında içtimai vaziyetleri 
tahribe çalııacak tezahürat ıztırap.. 
tan ve ıztırardan dofacaktır. M. Ve
nizelosun nutku içtimada hazır bu
lunanlar tarafından tiddetle alkıılan 
mııtır. 

ı9 kanunuevvelde Paris tebri gü. 
zel ıan'atlar müdürü Versailleı par
kında bir resim ve heykeltraı sergi
si açacaktır ki biç olmazsa orijinal 
olması itibarile nazarı dikkati celme 
pyandır. Hepıi de maruf olan res
sam ve heykeltrat yüzlerce artist, 
sanat eserlerini elbise, ıarap, fono
graf, yiyecek, içecek. llh.. gibi teyler 
le trampe edeceklerdir. 

Esasen bu serginin mazide bir 
misali vardır. 10 sene evvel artitaler 
yine böyle bir buhran geçirmekteler 
ken bir ressam Montparnasse tacir
lerine müracaat ederek onlara elbise 
ve yiyecek içecek mukabilinde tablo
larmı vermek teklifnde bulunmuştu. 

lı o zaman tam bir muvaffakiyete 
nail olmuı olacak ki mumaileyh, bu 
sene daha vasi bir mikyas dahilinde 
aym iıe &'iriımekte ve yüzlerce ar
kadatı da bu sergiyi meydana çıkar
mak için kendisine iltihak eylemek· 
tedir. 

San'at eserleri &atın almak istiyen 
kimseler, sergiye gelecekler fakat pa 
ra ile tediyatta bulunmıyacaklardır. 

• • • Mesela bir (Nature Morte) u göste-
Atina belediyesi de, yortularda fı. ren bir tablo, bir av hayvanı ile ve 

karaya yemek dağıtmak için belediye pyet nefis ve mebzul yiyecek ve i
bütçesinden 10 milyon drahmi aarfi. çecek!e bezenıniı olan bir sofrayı 
le h!r. aıb~e. tesisine mü!aade !<'il- temıil eden bir resim de herhangi 
mesıru Dahıliye Nezaretınden 11te-I bir loka bo ol il 
mittir. ntarun n an e trampe e-

. Fehmi dilecektir. 

Muhabir, "Avrupa'da harp 

mi olacak?" ünvanlı makalesiıı 
de vaziyetin bir iki hafta veya 

bir ay sonra Avnıpa'nm harbe 

doğru mu, ıulhe doğru mu git 
mekte olduğunun anlaşılması· 

na müsaade bahşolacak suret· 
te tahavvül etmekte olduğunu 

yazmaktadır. 

Bu meseleyi lngiltere ile 

Fransa arasında husule gele--•. k 
itilaf veya zuhur edecek ihtiıiif 
halledecektir. 

Almanya, tamirata müteal· 
lik mali mükellefiyetlerden sı)' 
rılmak istemektedir. 

ispanya-Afrika 
Tüneli 

MADRIT, 13 A.A. - Münakalal 
nazınnın bir kararnamesi, Cebelita" 
rık ile Tuncaya yalan bir nokta ar•· 
ımda tahtelbahir bir tünel inıası pr<' 
jesi hakkında tetkikat icrasına me
mur bir komisyon teşkilini natıktır· 
Münakalat nazırının riyaseti altındı 
bulunacak olan bu komisyon, tekni· 
siyenlerden batka bahriye, harbi>" 
ve bava itleri ne28retleri mümessil: 
lerini ve mühendis M. Jenevois'ı iht' 
va edecektir. Mumaileyh, bütün h•· 
yatını bu tünel projesine hasretmit• 
tir . 

Kararname, komisyonun tetki~ 
masrafı olarak 25,000 pepçetalık tıiı' 
kredi açmaktadır. 



eul!nebi limanlara da sefer 
• 

"onomı 

ürk vapurculuğunun 
inkişafı için .. 

ıurcularımız ecnebi limanlara 
fer yapmaya hazırlanıyorlar 

k vapurculuğu yeni bir meti tarafından isticar edilmek 
geçiriyor Ecnebi liman tedir. 

trk limanlarına bağlıyan Diğer taraftan büyük arma
rin temamile Türk vapur törlerden biri de uzak seferler 
inhisar devri uzak değil- için hazırlanmaktadır. 

rk limanları beyninde ka 
bukkının Türk vapurları· 

.ikalinden sonra d 0 niz tica 
lomuz seribir i ·işafa maz 
ıldu Arad n pek az bir za 
geç iği halde Türk vapur
htiyacı tamamen karşılaya 
mer al yi çoktan geçmiş
Şimdi vapurcuların gözü ha 
.eferdedir. 

Bur.a mükabil Türk liman· 
le ecnebi limanları arasında 
er yapan ecnebi kumpanya
• fazla İş bulamadıklarından 
ısrafı gittikçe kısmak mecbu 
•etinde kalmışlardır. Bu kum 
ınyalar son çareyi Türkiye se 
Tlerini tevhitte bulmuşlardır. 
ene başından itibaren bu va.
ur kumpanyaları Türkiye a-
ente teşkilatını birleştirmek
edirler. 

Seyrisefainin hariç postalarda 
i muvaffakıyeti diğer milli va 
ur fırmalarını da hariç sefer

ler yapmağa sevketmiştir. Bu 
itte ilk teşebbüsü Kalkavan 
ıadeler yapmıştır. 

Ecnebi vapur kumpanyala
rınrn navlunları arttırmaları
İzmir ihracat tacirlerini - milli 
Vapurcularla anlatmağa aev
ketmittir Kalkavan zadeler bu 
nun üzerine tescbbüsata giriş· 
ınişler ve İhracat ofisine müra
caatla bu teşebbüsün kuvveden 
fiile çıkması için tavassutunu 
İ&temişlerdir. Ofis bu teşebbü
~ ı İzmir Ticaret odasına bildir 
ıniştir. Esasen bu kumpanya
nın vapurları iki senedenberi 
uzak seferleT için Sovyet hükii 

Terkosun satın 
Ahnması 
Harp zamanındaki borçla
rın satılma ile alakası yok 

Nafıa vekili Hilmi Bey ıu beya
natta bulunmuştur: ~Terkos ıirketi
nin harp zamanına ait metalibatı bir 
komisyon tarafından tetkik edilmek
tedir. Terkoı tesisatının mübayaası 
meselea.i bu komisyonun mt>saisile 
alakadar değildir. • 

Sıvas 4 Er.aırum hnttının iıı ası 
için vf:·k' lttimize bazr ttklifat va!U 
olmuştur. Bunlar da tetkik olunmak 
tadır. Ancak timc!iden bir şey söyle
me-re imk.An y'lktur. 

Demiryolları inşaat riyasetine he
nuz kiın•~ tayin edilmiı değildir. Ta
riielerin 1~tk·ki hu!'usunda devlet 
demir yollan idaresinde tetkikata de
\•am t.:t lilmektedir. 

Hububat eşyasına ait tarif ele· 
hemen he:nen maliyet fia.tı derecesi
ne İntl;ti.lıniş bulunm..ktadır. Nite
kim geçen &eneye nisbetle bu ıene 
iki mİ•li nakliyııt yapıldığı halde el
de edilen hasılat ancak masrafa teka
bül etmektedir. 

Son kararnameye ~öre de diier 
eşya Mldiyatı azaldığı cihetle de 
nakliyat }a!nız zah;reye inhisa.- et
mekte olduğundan idare mü,külat 
çekmektedir. 

Buna r.ı{imen idare buğdayın ve 
hayvanl,u-ın nakliyatını teari etmek 
hangar olmıyan iatasyonlardalıi buğ. 
dayları çabıık sevketmenin yollarını 
aramaktadır." 

Macaristan la 
Bir ltilif 

Mal verip mal •l•cafız 
Macaristanla hükumetimiz ara11n 

da mübadelei ayniye esasına müate
nit bir anlaşma esası vukubulmak ij. 
zeredir. 

Memleketimizin muhtelif cina 
damızlık hayvan ihtiyaçlarile çiftçi
lerimizin ihtiyacı olan ziraat aletleri
ni temin etmek ve buna mukabil Ma 
caristana kömür, tütün, pamuk ver
mek anlaşmanın esasını teıkil ede
cektir. lktısat vekaleti meseleyi tet
kike batlamııtır. 

T evf!k Kamil Bey 
Sofya sefirimiz Tevfik Ka

mil B. cuma günü mahalli me
muriyetine gidecektir. 

lktısatçılar cemiyeti 
Türk iktuatçıları cemiyeti mutat 

aylık içtimaıru dün saat 16 da Tica
ret odası salonunda yapmı§)ardır. Bu 
içtimada Ameı·ikan bankacdığı _v~ 
Türkiye kram istihsali hakkında ıki 
konferans verilmiıtir. 

Hayrı Bey ;itti 
Trakya şeker fabrikaları meclisi 

idare reisi Hayri Bey Ankara'ya 
gitmiıtir . 

Yumurtacıların içtimaı 
Yumurta ihracat tacirleri dün 

ihracat ofüinde bir içtima yapmış
lardır. 

iki saatten ziyade devam eden 
bu içtimada Ofis tarafından hazırlan 
mı§ olan yeni yumurta ihracat nizam 
namesi Üzerinde görüşülmüttür. 

Yumurta ihracat tacirleri bu nİ· 
zamname hakkında mutalealarmı 
beyan etmişlerdir. Yeni nizamname 
yumurta ihracatımızı temamile tan
zim edecek ıekilde bulunmaktadır. 

Bundan sonra Brüktel beynehni
lel yumurtalan damgalama konfe
ransında ittihaz edilen mükarrerat 
etrafında görüıülecektr. 

Portakal mahsulü 
Adanada portakalın bu sene bol

luğu batlamıftır. Daha §İmdiden A
dana mahsulü portakalların yine bi
lecek kısmı altısı bet kurup satıl
maktadır. 

Mahsulün yeni idrak edldiği bir 
sırada buna ucuzluk dinebilir. 

Kozan ve Dörtyol mahaulü porta 
kal henüz gelmcmİ§tir. Oralardan 
Adanaya sevkiyat bafladıktan sonra 
portakalın daha çok ucuzluyacağı 
şüphesizdir. 

Mübayaat yapılıyor 
lıpirto ve İspirtolu mevat inhiaa4 

n Mersin batmüdiriyeti tarafından 
bu ıene yalnız lstanbula bin bet yüz 
ton kuru üzüm sevkedilmi,tir. 

idare üzüm mantıkası olan hava
lide mübayaatta bulunmaktadır. 

Tütün zeriyatının 
Tahdidi 
Gümrük tarifesinde de bir 

madde tadil edilecek 
Alınan malumata göre Meclis ik

tısat encümeni iki mühim liyiha ıi-
zerinde tel kikatını bitirmek üzere
dir. Bu li':ıyihalardan birincisi giim4 

rük larİff'ııı:İnin bir maddesinin tadili 
ve hu maddeye göre memleketin1iz. 
de yapılan ve köylü tarafından kulla 
nılan bezlerin memleket dahilinde ya 
pılanlarch~r. temini için hariçten ge
'cnlere ait gümrük resmine mühim 
miktarda zam yapılma11 hakkında 
dır. 

ikinci liıy:ha ise tütün inhisa\" i
daresine aittir. Birçok yerlerde fena 
şerait dahiliı.ıde tütün yeti~tirilmekte 
dir. Halbuki buralardan iyi cins tü
tün alınarna.rr.Rktadır. Bunun is~ mü4 

<ema?.iyen , "yan tevlit ettiği anJa,ıI 
maktadır. ikinci layihalarda bunla
nn menedilmesi teklif edilmektedir. 

Hükumet cevap verdi 
ANKARA, 13 - Hükumet, dü

yunu umumiye meclisinin son müra .. 
caatına da cevap vermiıtir. Bu ce
vapta, koponlarm üçte bir niabetinde 
tediyatına deYUD edildiğini ve 1932 
senesi butçesinin henüz tesbit edilme 
diğini bildimıiftir. 

lhtikirla 
Mücadele 
Nakdi cezalar pek alırtlıi. 
Kanun ne :ıaman çıkac•k? 

ANKARA, 12 - Pet"f-be günü 
B. M. Meclisinde müzakeresi ümit 
edilen ibtillila mücadele kanunu fU 
..asatı ihtiva el'IJektedir: 

hbalit tabclidatıru iatismar ederek 
toptan ve perakende fiatlere zam ya. 
panlar, bir aydan bir seneye kadar 
hapia ve 200 liradan 10 bin liraya ka 
dar para cezaaile tecziye olunacaklar 
dır. Bu davaları aulh mahk-eleri 
aiir'atle ~öreceklerdir. 

MÖddeiumumiler doğrudan doğ. 
ruya takibat yapabilecekleri gibi ik
tısat müdürleri, olmıyan yerlerde en 
büyük mülkiye memıırları da takibat 
yapılnıarrm iıtiyebilecelrlerdir. Mah
kemeler karar verirken ticaret odası 
nm ve borsalarının, ohnıyan yerlerde 
l>elediye meclisinin mütalealarını is
tiyebileceklerdir. 

Fırtına 
Devamda! 

Bir çok vapurlar 
Karadenize gidemedi 

Edirne' de feye:ıan durdu, 
sular çekiliyor .. 

Gelen malumata nazaran Kara
denizdeki fırtına tiddetli bir şekil al
Dll§lır. Akdenizde fırtına hafiflemiş 

Mahkemeierde 

Nasıl ve niçin öldürdü? 
Ali Şevket Bey, zevcesi lclal Ha

nımı kıskanıyor mu 
idi, şahitler neler anlatıyor ar? 

olmakla beraber devam etmektedir. Zevcesi İclal Hanımı taban- Şahit, bundan sonra sorulan 
Karadenizde vapurların seferleri ca ile öldürdükten sonra inli- diğeT suallere cevap vererek A 

müıkülata uğramış ve bazı küçük har kasdile kendini ustura ile li Şevket Beyin ilk karısı verem 
gemiler limanlara iltica etm~k zaru-
retinde kalmışlardır. yaralayan Güzel San'atlar Aka den öldüğünü, ikinci ve üçün-

Geçen fırtınada karaya oturan demi!İ müdü1· muavini Ali Sev cü defa evlendikleri hanımlarla 
lstanbul vapuru kurtarılmıştır. Ge- ket Beyin muhakemesine dün imtizaçsızlık yüzünden ayrıldık 
ne evvelce karaya oturan Bebek, Ağır cezada devam edildi. Mül !arını söyledi. 
Morla limanında karaya oturan Se- k. k b" il" 1 · d Maktul İcla' I Hanımın b"ırade lamet vapurları kurtarılamamıştır . ıye me te 1 mua un enn en 
Çanakkale civannda oturduğu haber Sait Asaf Bey, şahit olarak din ri dı:.vacı mevkiinden ayağa kal 
verilen Yunan vapurunun vaziyetin- lendi. Sait Asaf Bey, maznun karak bağırdı: 
den hiç bir haber yoktur. Ali Şevket Beyi yirmi seneden _ Beyfendinin .şahadetini 

cak seferlerini tehir etmi,lerdir. h 1 k · 1 d k 
. Bazı vapurlar Karadenize yapıla- beri tanıdığını .•. v.ak. ti_l.e k"n. disi-, kabul etmiyoruz. Kendisi hadi-

ne oca ı ettıgını soy e ı ten sede fe.-' an zimethal mevkide-
T renler geldi son, İclal Hanımla Şevket Be- dir! Bundan sonra İclal Hanı-

Bir müddetten beri Balkanlara yin ne s1:1retle tanıştıklarını an mm Şevkete hitaben yazdığı 
fazla miktarda yağan yağmurların lattı ve leli! Hanımı takip et- bir mektup okundu. İclal Hanı 
t~ıiriy~e Meriç n~hi~ni':' tatarak E- mekte olan bir şahıstan gizle- mm biradeTi bu mektubun cina 
dırne ile Uzun kopru cıvarı ve Yu- mek için kendi evinde misafir • · ·ı 
nan hududunun sular alt nda kaldı· • . . yetın tasavvur ve tasmım ı e 
ğını bu münafebetle Avrupa ekspre dmesı teltlıfı karşısında kaldı- yapıldığını isbat eden bir vesi
si il~ Edirne postasmın teehhür etti· ı gını, Şevket Beye hünneti ol- ka olduğunu söyledi. 
ğini dünkü nü<hama:da yazmı,tık. duğundan bu teklifi kabul etti- Bundan sonra Güzel San'. 
Dün aktam aldığımız son. hah~re gö- ğini, müteakıben İclal Ham- atlar Akademisi ser hade-
re sular yavaş, ynv&§ çekılmege baş- mın muallim oldu;;u Kasımpa- · 1 ·ı Ef d" 1 d" İ 
lamıştır. Dün teelıhür eden Avrupa . d ., . . mesı smaı • m en ı. S· 
ekspresi ve Edirne postasının yolcu- şa mektebın ~~ ~eşıkta~ta. bır mail Ef. Şevket Beyin mekte
lan dün aktarma suretiyle şehrimize mektebe naklı ıçın Maarıf ıda- be son günlerde çok erken gel
gelmiılerdi~. Dün şehrimizden eks- resine müracaatta bulunduğu· ı meğe başladığını, kendisine bu 
P":e•. ve Edırne postaları hareket et nu, fakat bu tak bin ilerde naza nun sebebini sorduğu zaman 
mtfbr. Yolcular Yunan hududunda d.kk ı 1 " b I " ~ 
kta t. 1 11 d rı ı a e a ınacagı ceva mı a evden kogdular da ondan a rma sure ıy e yo arına evam d • b d •. ,, 

edeceklerdir. ıgır.ı, '1!1 an sonra . Şevket cevabını aldığını, Şevket Beyin 
Beyle İclal Hanımın mkahlan- usturasını her zaman kendisi
dıklarını, fakat izdivaç hayatın nin bileyiciye götürdüğünü 

Edirne de feyezan! 
EDiRNE, 13 - Sular kısmen çe- d Ş k t B . • t l ' a ev e .ey. ın mes u o ma- son defa usturayı götürdükten kihni§ fakat nehirler yataklarına gir d ' k d d 

memiılerdir. Çok süratli akmaktadır ıgını, en ısıne mütema İyen bir kaç ay sonra cinayetin vu-
lar. Dün hava çok soğumuıtu. Ger.e halinden şikayet ettiğini, bir kua geldiğini söyledi! Şevket 
yerler buz tutmustur. gün Şev~et. Beyden aldığı mek Bey burada tahide sorulması 

Bugün hava g.üneılidir. Derecei tupta fecı hır vaziyette oldu- ricasile heyeti hakimeye dedi 
hararet nakıs ona kadar düşmüştür. ğundan bahsedildiği için he- ki: 
O~ gkaün~d':n beri posta münakalatı men ziyaretine koştuğunu ken - Efendim, kendisine sorul 
mun ti ır. d" • • d k ' 

Trenler Uzunköprüye kaciar işli- ısını ev e, aryolaya yatmış, sun. İclal Hanımın bana hita-
yorlar. Bugün lstanbuldan ve Bul-, başı sarılı bir vaziyette buldu- ben: "Behey pinpon, senin beni 
garistandan aktarma auretile yolcu- ğunu, Şevket Beyin btı vaziye- evde tutabilmen için elinin oy
lar aaat on d_ör~te .. ırelecekler~ir. .. .. ti, refikası İclal Hanımın ev- naması lazım!., dediğini ben. 

Huduttaki buyuk Meraş koprusu d kı · tm · "-~ d 
kısmen bozulmuttur. Trenler geçe- en çı P gı esı '""tV et et- den naklen i§İtmitler mi? Şahit 
miyorlar. memesinden mütev-.fıh teessür buna müsbet cevap verdi. Bun-

Y olcular da oradan aktarma edi- le bayılarak başını karyolaya dan sonra maznun vekili mü
lecekl.~rdir. Yunanlıların kum çiftlik çarpmasından ileri geldiğini, vekkilinin tabibi adli raporile 
mevkıınde de bat bozulmuştur. Tren "artık ben bu hayattan bık- de sabit olduğu veçhile ehliyeti 
ler orada da aktarma edeceklerdir. t k d · · ·-1d ·· • · ı d h d d-' 

Kazanova civarındaki hudut as- 1.~! . en ~1 0 urecegım • ., _e cezaiyeyi aiz olma ığını i cia 
keri kulesini tamamen su kaplamış dıgını, İclal Hanıma yazdıgı ederek bir mütehassıs heyet ta 
bulunduğundan telefon m:.ıhaheratı bir mektupta intihar teşebbü· rafından kendisinin muayenesi 
kesilmiı , ağaçların Üzerine iltica e- sünde bulunacağını kendisine ni talep etti. İddia makamı böy 
den bet askerden el'an bir haber alı- de anlattığını, o zaman kendisi le bir talepte bulunmanın zama 
namamı,tır. . b k b İ l'l 

Kayıkla da gitmek kabil olamadı- nın ~ ~~. tu ~:. ~ a Hanım· nı gelmediğini ileri sürdü. Bun 
ğından Pkıbetleri meçhuldü. dan gıdıp ıstedıgını, bunun üze dan sonra daha bazı şahitler 

- ·-.. ine İzzeti nefsi kurtarılan Sev- dinlenerek vaktin geç olması 
istiklal ket Beyin intihardan vazg~çti- hasebile muhakeme başka bir 
Harbi ğini, ancak hanımın evden gay- güne bırakıldı. 

Askeri miizede geni bir 
galeri açılıyor 

Askeri müzede ilkbaharın sonla
rına doğru bir İ•tikliJ galerisi açıla
caktır. Ask~ri müze müdürü Şükrü 
Bey bu galerinin programını tanzim 
etmek ile meıaguldür. lstiklôl gale. 
risinde milli mücadeleye ait ınütea.d
dit safhalar bulundurulacaktır. ls
tikli.1 galerisini ziyaret edecekler 
milli mücadele ordusu ve Anadolu 
halkı hRkkında iyi bir fikir edinmi, 
olacaklardır. 

Esasen pek kıymetli olan askeri 
müzemİ2İn bu teşebbüs ile kıymeti 
bir kat daha artacaktır. 

Bir top daha getirilecek 
Sultan Mecit devrine ait o

lan Rumeli fenerindeki bir top 
bugünlerde askeri müzeye geti 
rilecektir. 

Cevat B. gidemedi 
Varıova büyük elçimiz Cevat Bey 

Edimedeki feyzan sebebiyle hareke
tini tehir etmiıtir. 

Hintli dilenci! 
Erzurum civarında Hintli 

bir dilenci yakalanmıt İstanbul 
Polia müdiriyetine getirilmit
tir. Hudut haricine çıkarılacak 
tır. 

Ticaret odası İntihabı 
Ticaret odası yeni meclis in 

tihabı bugün yapılacaktır. İnti 
hap saat 11,S tan 1,S ğa kaadr 
devam edecektir. 

Vatandaş 
Yerll malı al 
Yerli malı 
Kullanl 

1 bubetleri devam ettiğini, İclal • 
Hanımın üvey analık hissile ço ı Burhaneddın Bey 
cuklarını eve kabul etmek iste İstanbul sulh hakimliğine 
mediğini, ayrılmaktan başka "a 1 n:üdo:!eiumumi muavinlerinden 
re kalmadığını, ancak kendisin ı Bürhaneddin Bey terfian tayin 
den bir türlü vazgeçemediğini i edilmiştir. Ancak Bürhaneddin 
nihayet ayrılmak teşebbüsün- ' Beyin, müddeiumumi muavinli 
de bulunduğu sırada vak'anın 1 ği vazifesi uhdesinde kalması
zuhur ettiğini, bir gün Ali Şev na Adliye vekaletince karar ve 
ket Beyi otomobilde yaralı ge- rilrniştir. 
çirirlerken gördüğünü anlattı 
ve ezcümle Şevket Beyin kıs
kançlığını tey:t ederEk dedi ki: 

- Ali Şevket Bey, İclal Ha
nımın başkalaı·ile dansctmesin 
den hoşlanmazdı. Hatta Türk 
ocağında bir müaam~re gecesi 
hanımın yabancılarla bir arada 
resim çıkarmak İstemesi ve 
dansetmesi hiddetini mucip ol
muştu. Orada bu yüzden az kal 
sın bir hadiae çıkıyordu. Esa
sen Şevket Beyin halinde bazı 
gayritabiilikler vardı. Bir gün 
mektepte muallimlerden bir 
zat Şevket Beyin çocukluk la
kabmı ortaya atmıttı. Bu laka 
bın ortaya atılmasından çok 
müteessir olan Şevket Bey erte 
si gün bu muallimi tokatlamış
tı. Kendisi her zaman bedbindi. 
Ani hiddetlenirdi. İşaret de e
derdi. B~zan. fazlaca içki içtiği 
olurdu. Üzerınde daima silah 
taşıdığını biliyorum. Oturduğu 
mahalle, biraz ücra olduğu için 
buna mecburdu. Müddeiumu-

----.----
Belediyede 

Tetkikat yapılıyor 
Son zamanlarda toförler hakkın

da seyrüsefer merkezinde vaki şiki. 
yetler çoğalmıttır. Bir tok toförler 
ayni mesafe İçin muhtelif zamanlar
da muhtelif miktarda para alıyorlar-
mış. 

Bu hususta tetkikat yapılmakta
dır. 

Takip ediliyorlar 
Mevsim dolayuile elmacı ve por· 

takalcı seyyar esnafı çoğalmııtır. 
Bunlar takip edileceklerdir. 

Çam kestirilmiyecek 
Belediye kaymakamlıklara bir ta

mim göndererek yakla,makta olan 
Noel münasebetile hiç bir şekil ve 
ıurette çam k~ilmeaine ve aatılma. 
sına müsaade edilmemesini l»ildir4 
mittir. 

Bekçiler nasıl intihap 
edilecek? 

mi Bürhaneddin Bey burada şa Bazı mahallerde bekçilikle
hide bazı sualler sordu ve ez- rin eski gedik usulü ile para mu 
cümle mektepte maznuna konu kabilinde başkalarına devredil 
lan lakabın ne olduğunu anla- 1 <liği anlaşılmıştır. Bu suretle 
mak istedi! Şahit, maznunun j de bir çok mahallelerde bekçi-
müsaaclesini aldıktan sonra ler matlup şeraiti haiz olmı-
söyledi: yan kimı;elerden olmaktadır. 

- Efendim, kendisine mek- Halbuki bekçilerin okur yazar 
tepte talebe iken hocası bir gün olması genç ve bekçilik için ba 
"gel bakalım yumurtacı!,. diye zı evsafı haiz olması lazımdır. 
hitap etmiş, bundan sonra ço- Badema bekçiler mahalli 

1 
cuklar arasında adı yumurtacı 1 kaymakamlıklar tarafından inti 

------------' , kalmış, hap edilecektir. 

y 
Milyonluk 
izdivaç 

1 

Arap saçı lafı bu işin 
yan;nda 

gene hafif kalır! 

Rıza Tahsin Beyin izdivaç 
macerası yeni bir safha al 
Rıza Bey • lngi!iz milyon~ri Ma

dam Deymi Gon-ıez in izdivacı hika
yesin.in bır masalı andırdığını yaz
mıttık. Günlerden beri dedikodusu 
devam eden bu hadiseden dünkü Ak 
şaın gazetelerinden biri şöylece bah
seıliyordu: 

•· B adan bir ••ne evvel 18 yatın
da balunan Rıza Bey İsmi S harfıle 
başlayan bir hanımla tanışıyor fakat 
bir gün Maçka yolunda •e otomobil 
içinde giderlerken aralarındamünaka 
ıa ç:kıyor, kavgaya dönüyor ve ka 
<lar huyüyor ki, Rıza Bey ma 'lup .ı 
ziyette kalıyor ve bu vaziyc "zerine 
ıofor müdahale ediyor, bunları ayı
rıyor. Bu emada Rıza Bey de asabi
yettinden bayılıp kalıyor. 

Bu hadiseden münhezim ç kan Rı
za Bey, bunu bir izzeti nefis meıele
si haline sokuyor ve S H••l'mı kıskan 
dırmak icin çareler ar Ja, bu-
la milyoner ln_giliz k yaratı-
yor. 

Bir gün annesine bir lngiliz kadı
nı ile seviştiğini s.Öy]Üyor \•e bunun 1 

zengin olduğunu iliıve ediyor. Hay
ret ediyorlar. Lakin Rıza Bey, ba,ka 
bir gün evine l ngilizce bir telgraf 
göstererek: 

- Bunu milyoner kadından al
dnn. T okatlıyanda bir dairede bazı 
emanetleri var, bunlan bana hediye 
ediyor. diyor .. 

Annesile oraya gidiyorlar. Kadın
cağızı otelin a~ğısında bırakıyor. 
Yukarıya çıkıp, iniyor. Ve diyor ki: 

- Çekmecenin gözünde tam 30 
bin lngiliz lirası var. 

Şimdi bu para ne olacak . O eana
da Rıza Beyin pederi Tahain Bey Av 
rupadadır. Kendisine bir telgraf çeki 
yor. Hasan Bey verdiği cevapta, ken 
disi gelinceye kadar paranın hüanü 
muhafaza edilmesini bildiriyor ve gu 
ya Rıza Bey de parayı kadın namına 
bankaya yatırıyor. 

Mahaygel bankacı mı? 
Rıza Bey bu yoldaki plinlarında 

muvaffak görününce rnubayyelesi da 
ha icatlara kalkıtıyor ve ruban ma
riz de olduğundan bunlara kendisi de 
iruıruyor. Bir gün kadının Oamanlı 
bankasında hissedar olduğunu da 
söyleyerek bankadaki dairesinde 
m•tııul olduğunu da ipe ediyor. 

Ve arasıra, bunu teyit için Osman 
lı Banka&ı müdiriyetİne atfen eve te 
lef on ettiriyor: 

- Rıza Beyfendi orada mıdır? 
Rıza Bey, babaaı lstanbula geçer 

ken fÜpheye mahal kalmaması için 
Osmanlı Banka., önünde otomobil
den inerek bankaya giriyor ve hiç 
cid:liyeti bozmuyor. 

Fakat bu llrada Rıza Bey parasız 
dır. Bir inhisarda elli liralık memuri 
yet alıyor. Ancak ailes.ini milyoner 
kadın ile izdivaç edeceğine inan
dırdığı cihetle evden de bol para alı
yor. 

Bu eanada guya milyoner madam 
dan ıu telgrafı alıyor: 

"' Aziz Rıza, İngiliz entelicens ser
visi seni takip ediyor. Ayağını tetik 
al!., Ve Rıza B., bunda da etrafı ikna 
için bir kavasla uyuşarak kend~ini 
takip ettiriyor ve ailesine gösteri4 

yor. 
Rıza Bey, nrasıra kadının lstanbu 

la geldiğini ve Park otelinde kaldık
larını da söylüyor. 

Gene bir gün aileaine: 
- Madam buııün vapurla geliyor. 

diyor. 
Hep beraber Galata rıhtımına gidi 

liyor. Fakat muhayyel Madam yok. 
Rıza Bey, bu esnada telaıla: 
- Şimdi telgraf aldnn. 1,i çıkmıt 

ve vapurdan çıkmadan lngiltereye 
dönmüı. Diyor. 

Şişli muhitinde milyoner hikayesi 
yaydıyor. Rıza Bey bu vesile ile bazı 
aosyetelere giriyorsa ela, deveran e
den maceralardan dolayı ho, görül
müyor. 

Fakat Rıza Bey, icatlarına, peri 
nıasallannda olduğu gibi berclevam.. 

Nihayet T okatlıyana milyoner 
Deymi Gomez isminde bir kadın gel 
mediği ve Park oteline iııe ıimdiye 
kadar hiç bir lngiliz kadın gelmediği 
anlatılıyor. 

Bundan batka Rıza Beyin Banka 
ile alakası da yoktur. Hatti 01n>an
lı Bankası bu isimde bir .milyoner ka 
dın bile tanımıyor. 

Rıza Beyin ailesi son günlerde bü 
tün maceranın asıl mahiyetini anla
dıktan sonra Rıza Beyi tahtı hacre 
almıılar ve Rıza Beye vasi tayin et
mitlerdir. Günün kahramanı ve mu .. 
bayyel milyonerin zevci Rıza B. el. 
ycvm ancak bir vasi idareıi altında 
serbest dolaşmaktadır." 

Bunun üzerİl"e dün bir muharriri
mizi Rıza Beyin ikamet ettiği Osman 
Beyde Pelle Grino apartırn'lnına tah 
l<ikat için gönderdik. Muharririmiz 
gördüğii vaziyeti §Öyle anlatmakta
dır: 
Apartımanm zil düğmesini çaldım. 

Karşıma kapıcı Madam çıktı. Rıza 
Beyi görmek istediğimi söyledim. 

- Yoktur. Belki aokağa çıkmış
tır. 1 ıterıeniz dördüncü bta çıkarı•· 
ıuz. Ailesi orada otunlr. dedi. Fakat 
ne dütündü, bilmiyorum: 

- Hele biraz durunuz. Telefon e-

• 
Maarifte 

Mekteplerde 
Kütüphane 
İlk mekteplerde kü

tüphaneler 
nasıl açılacak? 

ilk mekteplerde tesiı edilen sınıf 
kutuphanelerinin kitap ihtiyacı ka
milen temin edilmiştir. Kütüphane
ler sene başı tatilinden sonra m nır 
simle açdacaktır. Kutüphaneler dör
düncü ve b §İnci sınıflarda tesis edil· 
mittir. Bu sınıf muanimleri, talebe
ye 1 ütüpbaneler açıldıgı gün ok!.tma 
zcv.:l ve kitap k ymeti hakkında bır 
konferans verce klerdir. 

imtihanlar başladı 
Lise ve ortamektcplerde birinci 

tahriri yoklama ımtihanlanna başlan 
mııtrr. Bıı ay nihayetinde imtihan• 
lar bitecektir. 

Mektepleri teftiş 
Şehrimizde bulunmakta olan ID'1· 

arif müstetarı Salih Zeki B. dün ba· 
zı mektepleri teftiş etmiştir. 

Neşriyatı takip için 
Maarif vekaleti bütün neşriyatı 

takip etmek ve her eser hakkınıla 
izahat vermek üzere bir neşriyat 
bülteni viicude getirmeğe b3§lamıı
tır. 

Yeni Türk harflerinin kabuliın 
den beri ncıredilen eserlere ait olan 
kısım bir cilt halinde neşredilmittır. 
Badema her ayki neşriyat için bül
ten muntazaman intitar edecektir. 

Akşamki konferans 
Dr. Fahretin Kerim B. dün akfllJD 

aaat 19,S de erkek muallim mektebin 
de •'fırengİnin cümlei asabiye üze
rine teşİri" mevzulu bir konferans 
vermiıtir. Konferanıta alakadar ba. 
zı doktorlar, birçok muallim ve ta)e. 
be hazır bulunmuıtur. 

Çay ziyafeti 
Darülfünun Edebiyat f&külteıi 

talebe cemiyeti dün aktam Tokatli
yanda 1931 senesi mezunlan ferefİ· 
ne bir çay ziyafeti Termİftir. Ziya. 
fette fakülte reisi, müderrisler hazır 
bulunmuttur. 

Cemiyet reiai İrat ettiği nutukta 
genç mezun arkadatlanna hayat mo 
aailerinde muvaffakiyet temenni et• 
mittir. 

Memduh Şevket Bey 
H. fırkası merkez idare he

yetinden Memduh Şevket B. 
düo Ankaradan tehrimize gel
miştir. Mumaileyh dün fırka 
merkezine gelmit bir müddet 
meşgul olmuttur. 

Memduh Şevket B. ağlebi 
ihtimal cuma günü Ankaraya 
avdet edecektir. 

Amanullah gelmedi 
Sabık Efgan kralı Emanul

lah Hanm dün şehrimize gel
mesine intizar ediliyordu. F •· 
kat Amanullah Han dün aktam 
ltalyadan gelen Loit ekspreai
le dahi gelmemittir. 

·-···· ... ····-----·-.. , ___ _ 
deyim. dedi ve dahili telefonu açtı: 

- Emine Hanım, Emine Hanım. 
Rıza Beyi görmek iatiyorlar. Evde 
midir? 

Yukarıda gelen cevapta biraz dur 
maklığım bildiriliyordu. Bir kaç claki 
ka sonra genç bir Bey geldi. 

- Kimin ile görüıüyoruz, dedi. 
Ben, Rızanın teyze zadesiyim. 

Ben de gazeteci olduğumu ve bu 
ırünkü (dünkü) Son Postada çıkan 
havadisin cloğru olup olmadıiını an
lamağa geldiğimi söyledim, bu genç 
hiddetli hiddetli: 

- Bu aetriyat doğru deiilclir. 
Böyle bir t"Y yoktur. Artık gazete
ler bundan bahsetmeni .. çok iyi o
lacak, dedi. 

Böyle konuıurken yukarıdan telif 
la cliier lair zat indi 

Bu genç bana: 

- lıte Rıza Beyin pederi, dedi. 
Rıza Beyin pederi çok telatlı idi. 

Orada bulunan hizmetçi kaclnWını a
ubi asabi: 

- Rızaya fenalık geldi. haydi ,.._ 
karıya çıkın, emrini verdi ve bana 
da: 

- Çocuk bayıldı, hafifçe konup. 
hm. dedi. 

Kendiaine bu netriyatı anlattım: 
- Hiç bir teY söyleyemem, söyle 

yemem efendim. 
Dedi ve yukarıya çıktı. Bu defa R.ı 

za Beyin teyzeza.desine sordum: 

- Neden (:,ayıldı. 

--Gazeteyi gördü. Müteeuir oldu 
da ondan .. 

Şimdi vaziyet nasıl hülasa edilme
lidir? Ortada bir ıey var. Fakat ne
dir? Arap saçına benzeyen bu itin 
ıonunu da ihtiyatla beklemek icap 
mı ediyor dersiniz? 
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Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

14 K.EVVEL 1931 
IDAREHANE - Ankara cadde

si No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
htanbuL 

ta bütün gazetelerde heyecanla 
yazılan şeylerin Rıza Tahsin 
Beyin eseri hayali olduğunu u 
zuo amma uzun uzadıya anlat
tıktan sonra yazının sonuna §U 

satırları ilave ediyor: 
" B • ·ı . ·· . • • • . eyın aı esı son gun 

lerde bütun maceranın asıl ma 
hiyetini anladıktan sonra ken
disini tahtı bacre almışlar ve 
bir vasi tayin etmişlerdir. Gü
nün kahramanı ve muhayyel 
milyonerin zevci elyevm ancak 
bir vasi idaresi altında serbest 
'dolaşmaktadır.,, 

İkbaadl Bahbıler 

Yerli Malı 
Askeri zaferden çıktık. Fa

kat bir yeni düşmanın savleti 
kar§ısındayız. Bu yeni düşma 
oın adı ecnebi malıdır. 

Evvelki gibi askeri kisveye 
bürünerek sarih heybetile kar· 
şımıza çıkmıyan gizli dehliz
lerden süzülerek vatanın bari. 
mine sokulan bu yeni düşman, 
elle tutulmaz, kovmakla git
mez. Bu düşman ancak devam 
lı ve imatlı takiple defedilebi
lir. 

İstanbul S inci lcra memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz <>
lu,p satılması mukaırer bulunan eş
yanın 16-12-931 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 10-10,30 arala
rında Sirkecide Beşlı Kemal ecza. 
hanesi karşısında 4 N. lu dükkanın 
ievkin de birinci arttırması yapıla

cağmdan talipler>n yemv ve saati 
merkiirda mahaJin.de hazır bulunan 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Muzaaf nitrat dü ka1siyüm imali 
ne ait ıslahat,, hakkında olan bir ih 
lira beratı talebi için İstanbul Vila 
yeti celilesine 26 kanunuevvel 1929 
tarihinde takdim olunup 23605 nu
mara ile mükayyet müracaat üze- , 
rin.deki hukuk bu kere ferağ ve ya- 1 

hut icara verileceğinden mezkiir ih- 1 

tirayı satın almak ve yahut isticaT 
etmek aızusunda bulunan zevatın 

Pek maruf bir rejisör; W İ. 
Halkın çok sevdiği iki artist: :r. 
PREJEAN Hic bir zaman ı 

1 
1 

\ 
Telefon numaraları: 

24310 - 24319 - 24318 

ABONE VCRETLERI 
G Türkiye için Hariç için 

3 Pylığı 400 kurut 800 kurut 
8 " 750 .. 1400 " 

12 .. 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

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

Hiç bir teye yanmıyorum. 
Yalnız: 

- Yahu! Siz bavadislerini
zi böyle mi tahkik edersiniz? 
dedikleri zaman cevap vereme 
yeceğim, ona yanıyorum .• 

memun1na müracaatları 
ınur. 

itan olu-

lstanbul B11inci lilas memurlu
ğundan: Beyoğluııda İstiklal cadde 
sinne 390 N: lı magazada satılaca

ğı ilan olun~n Trikotaj malları şeb 
rihalin 14 üncü paıaztesi gününe 
müsadif iken sehven pazar günü 
gösterilmiştir. Satışm 14 pazarte
si günü yapılacağı tavzihan ilan 
olunur. Gazel<!miz ilanların meı'uliyetinj 

kabul etmez. "Akşam,, cephesinde şimdi
lik sükfuıet hükümferma !.. 

Türkiye, asırlardaoberi ec
nebi malı ile boğu~maktadır. 
Sefih, ve bihaber padişahların 
sersemliği yüzünden, ardına 
kadar açılan Tiirk kapılano
dan asırlardaoberi ecnebi malı 1----------.--

Bugünkü hava 
Ye§ilköy askeri rasat 

merkezinden aldığımız ma
lumata nazaran bugün rüzgar 
:p·maı istikametinden mutedil 
şiddetU esecektir. Dün tınyiki 
nesimi 169 milimetre azami sı

caklık S, asgari 3 derece idi. 
Karadeniulelci lrrtma devam 

etmektedir. 

lfELElill.I 
Bir varmış 
Bir yokmuş! 

4800 liralık boğa! 
Amerikadan bizim memleke 

te bir boğa getirmişler, kıyme 
ti 4800 lira imiş! içimizde yüz 
de kaç kiti bu boğadan daha 
kıymetli olduğunu iddia edebi-
l. b ?ı ır, aca a .... 

Mersule- Mevrude .. 
Şimdi taahhütlü ~ektup ver 

mek, havale göndermek, elha· 
sıl posta ile alış verişli bir mua 
mele yapmak için, matbu bir 
takım kağıtlar doldurmak la-
zım ... 

içeriye akmış, Türk kabiliye· 
tini, coşkun Türk istidadını 
eritmiştir. Tıpkı harp sahne
lerinde kesif insan kümeleri 
ıarapnel altında tarumar oldu 
ğu gibi, Türk sanayii ve Türk 
istihsali de hudutlardan giren 
ecnebi malı karşısında mahvol 
muştur. 

Bundan sonra bu cereyana 
nihayet veriliyor. "Milli ikh
sat ve tasarruf cemiyeti,, bu 
cereyanın önüne geçen en e
hemmiyetli te;şkilattır. 

Artık yerlisi varken ecnebi 
malı kullanmamak milli şiar 
olmalıdır. 

Geçenlerde türkçe bilen bir 
Türk genci posta idaresine ge- İstemiyoruz ki askerlikte 

b k b 1 b · kılımıza dokunamıyanlar, iktı 
Ne diyeyim bilmem ki? Dog" ne u a i ir ış için müracaat sat, yolundan hayatımızı teh-

ruıu gazeteci olduğuma bir az etmiş, eline bu kağıdı vemıiı- dit etsinler. istemiyoruz ki 

İ:itanbrıl Asliye mahkemesi 6 ncı 
Hukuk dairesinden: İsmail Efendi 
ile Nigar H. beyninde mütehaddis 
bosanma davasmdan dolayı verilen 
istida suretinde mumaileyhanın ma 
halli ikametinin meçhul olması ha 
eebile kerufüine tebliğat ifa edile
mediği mübaşirin ilmühaber zahrin 
daki tahşiyesinden anJa~ılmış ve 
k•na binaen ilanen tebliğat icrası 
karargir o)mu§ olduğundan bir su· 
ı·eti mahkeme divanhanesınc talik 
olllnan dava arzuhaliıne tarihi ilan

dan itibaren 15 gün zarfında ce
vap it~ edilmediği ve yevmi tahki
kat olarak tayin olunan 10-1-932 pa 

zar günü S'lat 14 te İstanbul Asliye 
mahkemesi 6 ncı Hukuk Dairesin
de ispatı vücut edilmediği takdirde 
tahkikatın gıyaben kra edileceği 

malGm olmak ve tebliğ makamma 
kaiın bulunmak üzere (İLAN) olu 
nur. 

utandım. Neden? .. Bekın anla ler .. Bakmış: kağıtta: Mürıile, Türk zenginliği, Türk refahı, 
taylll): Hani fU İngiliz kadını ı mürsel, mürseliileyh, falan. gi· Türk şevketi irademizin hari
ile evlenen Türk gl!DCİ hikiye- bi iatılah~ar va~ ... C~ı 11kılmıt cinde bir takım görünmez ikb 
ıi yok mu ondan dolayı •.• lstan ve posta ıdareııoe bala bu arap sadi tesirlerin altında kıvran- ı-------------
bulun bütün eazeteleri -biribi- ça ıatılahlan neden değiştirme sın. 

rinden görerek- bu mualı kari diğini sormuş.. İstiyoruz ki, Türk reiahını 
lerine anlattılar .. Bazılan ihti- Haylı zaman evvel ben bu ıü kimse tehdit etmesin, Türk 
yat edip geç kaldı. ötekiler: tunlarda nüfus idarelerinin mer yapamaz iddiasile Türkiye'ye 

- Atlattık bımbılı! dediler.. hum kelimesini (ölü) diye ter her ecnebi mamulünü soka. 

As kert fabrika· ı 
lar ilanları 

80 TON TUTYA 
Halbuki, itte bakın! bu ı~ler cüme edip (merhum Ali Bey) rak Türke hakaret sillesi atıl· Yukandaki malzeme kapa
lıep masalını,.. diyecek yere (ölü Ali Bey) yaz ma.sm. Hiç bir Türkün böyle h zarfla 15_z..932 de saat on 

Size bir hafta zarfında hu ba dıklannı ve bunun manasız bir hakarete tahammülü olamaz. dörtte iıhalea yapılacaktır. Ta 
histe yazılmıt iki yazıyı nakle- üzenti olduğunu yazmıtbm •. E Sokmayacağız. Ecnebi me 
diyorum: ğer türkçe kelime kullanacak tamın vatana girmesini bin lipleırin şart'rtarne için her gün 

isek, """ta idareleri, guın·· rük. •arta tabi tutacag"ız. Türk her ve münaıkasııya girmek için 10 kanunuevvel 931 tarihli r-- • ,. 
Aktam refikimizden: ve saire gibi daima halka hi- ıene fazla miktarda kendi e§- de o gün tı:rıinat (Teklifat) 

"Evvelki gün "Aktam" di
ğer bütün arkadatlarmdan ev
vel bir Türk gencinin çok zen· 
gin ve asil bir İngiliz kadını i
le evleneceğini haber vermi§ti. 
Bazı refiklerimiz bu habere i
nanmaını§lar, neıriyatımızı 
çok mübalağalı bulmuılar, fa
kat tahkik edince yazdıklarımı 
zm tamamile doğru olduğunu 
anlamı§lardır •...... Bir defa şu
rası tahakkuk etmiştir ki, ge
çen sene §ehrimize çok zengin 
ve kibar bir İngiliz kadm1 gel
miş, Rıza Tahsin. Beyle tanıt
mış, aralannda sıkı bir dostluk 
lt:essüs etmiştir. İngiliz kadJDJ 
memleketine gittikten sonra Rı 
za T absin Beyle mektuplaşmış 
ve bu muhabere neticesinde ev 
lenmeğe karar vermişlerdir.,, 

Bir de dünkü (Son Posta) 
daki fU başlığa. bakın: 

"Efsanevi macera bir masal 
mış • Milyoner İngiliz kadını, 
30 bin liralık çek, otomobil, o
tel alemleri hep birer hikaye
den ibaretmiJ ••• ,, 

Bu başlığın altında Son Pos 

tap eden müesseseler şu yuka yasını kendi yapacak, seve, ae ile müracaat~. (4145) 
rıdaki gibi (mürseliileyb, mür ve kullanacaktır. Türk, yaban·------------
sel, meuule) falan tarzındaki cıların gönderdikleri mallarla 
tanzimattan kalma ıstılahları valaoı satın almalarına mani 
türkçeleştirip (gönderen, gön- olacaktır. Bunun için bir mu
derilen) tarzında yazsak hem kaddes misak vazediyoruz: 
zaruretsiz kullaodığ1mız bir ta Her yerli malını kullanmak 
kım arapçalar ortadan kalkım,, misakı. 
hem de halka anlad1ğı dil ile Türk tarihinde yeni velut 
hitap edilmiş olur. · bir devir açılıyor. Bu devri 

kudret,e müdataa edelım. Hür 
Türklük için bu devri koruya
lım.,, 

FELEK 

TEŞEKKÜRÜ ALENf 

Zevcim medıum Kara Vasıf Be
yin cenaze meras1-mi:r.ıde hazır bu

lunmak zalunetıini ihtiyar buyuran 
ve telgrafla beyanı taziyet eden 

muhterem dcstlarunıza karşı min
nettarlığımı iblağ ve beyanı teşek· 
kür eylerim. 

z.c,·cesi Mediha 

Dr. Kadri Raşit Pş. 
Avrupadan advetle lıa..talaruıı 

Cağaloğlunda Halk Fırkası kar§ı • 
smda Şaınlı apanımanı:ndalri y.eni 
muayenehııneııinde kabule bııılmııg 

tır. 

Nizamettin A.Ll 

İLAN 
Be§iktaş veznesinden almakta 

olduğum tekaüt maaşunı namıma 

ahp bına aynen -rennek üzere ve
kil tayin ettiğim ve bu kere gör
düğüm lüzum üzerine vekfilett-en 
azil ettiğim sarraf Manolaki Efen· 
di nczdhıdeki (48257) nwnaralı 

cüzdanımı vermekten imtina eyle
diğinden yeni cüzdan çıkartmak 

için müracaat eylediğim cihetle 
mezkfır cüzdanın hiç bir hükmü 
yoktur. 

Malil:I mütekaitlerden miilazımevvel 
Hüsnü 

Piyango Mlic'ürlüğünden: 

50000 lira kazanana 41649 nu 
maralı •biletin parçaları İstan
bul, Edirne, İzmir ve Muğlada 

15.000 Li•ra kazanan 24110 

numaralı biletin 1; 2" lik (nı
sıf) !bir parçası ve diğer onda 
bir parçası İstanbul.da diğeır 
parçaları İzmir ve Mardinde 
satılmıştır'. 

10.000 Lira kazanan 42253 
numqralı biletin üÇ parçası İs
tanbul, birer parçası Büııhani -
ye ve Zara'da satılmıştır. 

10.000 Liıra kazanan 36354 
numarıalı biletin üç parçası İs
tanbulda, diğer parçalan An
kara, İzmir ve Fenikede satıl
;ruştır. 

Dr. HORHORUN1 
Zöhreviye ve bevliye tedaviha-· 

nesi : Sabahdan akşama kadar. Bey
oğlu Tarlabaşı. Taksim Zambak Sok. 

, No. 41. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 107 ' nın yüzüne baktı: 
- Neyi? 

rile Nimet HanımJn yüzüne 
bakıyordu. O, gittikçe cesaret 
alarak devam etti: 

Kendisinin de hesaba katıl 
dığını göıen Ahmet Nebilin 
enksiz dudaklarında i.tekıiz 
>İr istihza tebessümü büzül
lü. Nimet Hanım, nihayet 
ekraı sadede geldi: 

- Demek istiyorum ki, ev 
dım, Retit Beyefendi bize 

ıir avukat bulsa.. Şöyle iyi, 
:uvvetli bir avukat... Nerima
ımı malıkeme huzurunda mü 
!ı.f;oa etsin.. Kababatm Atıfta 
,(duğunu isp:ıt etsin .. Öyle o-
11r~a heriften tazminat da alı
ab "irmiş. 

- Kızım bu herife layık de 
ğildi.. Kabahat böyle inci gibi 
kızı nikahla alandadır. 

Mı diyeceklerdi? 
Delikanlı, kendinde müna

kaşaya bile kuvvet bulamıyor
du: 

- Emrederseniz, Reşit Bey 
efendiye söyliyeyim, efendim. 

di. 
Diye başından savmak iste 

Nimet Hanım: 
- Teşekkür ederim. 
Diyerek kalktı. Ahmet Ne 

- Nerimanın bundan son· 
raki bayatını .. 

-?. 
Ahmet Nebilin şaşkın göz

leri önünde, Nimet Hanım • 
hep o mahrem~yet sadasını mu 
hafaza ederek • maksadını an· 
lattı : 

- Başımıza gelenle?e bi
raz da Reşit Beyefendi sebep 
oldu. Vakıa istemiyerek, ama, 
her halde o deftere yazı yazma 
saydi, Atıf işi anlıyamazdı. 
Anlasa bile İspat bulamazdı. 
Şimdi de ispat sayılmaz ya! 
Ne ise!. 

Ahmet Nebil, bu kadının 
cür'etine şaıarak, bekliyordu: 

- Yani.. Rqit Bey de se
bep olduğu felaketin tamiri ça 
resini düşünmelidir. 

- Ne gibi efendim? 
- Vallahi evladım •• Ne di 

- En alası, tabii Reşit Be 
yin kızımı nikahlaması olur. 
Hem Neriman öyle bir kocası 
olsa billahi onu çok mes'ut e
der. İkisi öyle güzel bir çift 
olurlar ki .. Emin olun, Nebil 
Bey, Neriman kendisine layık 
bir kocaya düşseydi şu bir iki 
maceraya da tenezzül etmez
di. Zaten bir macera denecek 
şeyi de yok ya! •• 

Nimet Hanım, Ahmet Nebi 
lin sessizliğinden, gözlerinde
ki hayret ve istib'at balaşlann 
dan biraz rahatsız oluyordu. 
Bununla beraber yine cesareti
ni kaybetmedi. 

SEVDA MA 
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Efendiye müracaatları . 

1 

--.. ••'-'~nur piyant.'.. 
REVEYONLARINIZ için B R A İ L O V V S K 1 

ı G. H. MUMM önümüzdeki çarşarrloa gii 
Sııltan Ahmet Be§inci Sulh Hu- CQRDON VERT nü FRANSIZ TiYATRO 

kuk Hakimliğinden: Sirkecide kain SUNDA 
HüdavelMiigar Oteli m\Hıteciri olup ŞAMPANYASI BİR KONSER 
Yenikapı civarında Katip Kasım VERECEKTİR. 
mahallesinde 66 No: lu hanede mu
kim iken 31 ağustos 931 tarihinde 
vefat eden ve mahkememİ<1ce te
rekesinin tahriri kararlaştırılan 

Hafız H•san Efendinin alacaklılari 1 

müstesna fiat; Şişesi 9.25 
T. lirası İst&ı: bitmeden te
darikte istical ediniz. Top
tan satış için hususi şerait. 
Eski Lloyd han No. 7 Tel. 
B. o. 1837 k borçlularının ilk ilan tarihi olan 

lQ..12-931 den itibaren bir ay zar. 
fırula mahk~ze müracaatla ala 
cak ve borçlarını kaydettinnekd 
ve bu milddetin mürurundan sonra 
vaki olacak müracaatLann nazara a 
hnmı;racağı kanunu medeninin 561 

ind maddesi mn<:ibince ilan olu-
nur. 

BONQ~ı 

' 

Beyoğlu ikinci icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcıuz ve 
furuhtu mukarrer Galatada Kam-
köy paila.sta beşinci katta mevcut 
yazıhane koltuk ve air eşyanın 15-
12-931 tarihn~ müsadif salı günü sa 
at 9 da açık arttırma ile satılaca

ğından ta!Lp olanların mahallinde 
\C saati muayyende hazır bulunma
ları ilan ol un ur. 

Kadıköy Sulh ikinci Hukuk 
mahkemesinden: Osman ağa mahal 
lesinin Nail Bey sokağın.da 17 nu

İstanbııl 3 üncü icra memıırlu- maralı bıanede sakin iken bilav-aris 
ğundan: BiT borcun teıİlini istifası vefat ettiği haber verihnesi üz.eri~ 

için mahcuz ve paraya çevrilmesi terekesine mahkemece vaz'iyet eııli 
len ve müteveffa Ömer ile müte-mukarrer 12 beygir loııvvetinde ma 

' meofaııtle alınır ve sa~ıl,( 
a! ,kpnu Maksudiye ha 

w..~No. 35 M. DERVİŞ 

zotla işler bi-r adet lambalı motor veffiye Havva Hanımdan 1272 ta· 
rihiıııde Tokatta doğoduğu ani.aşılan 

ile bir adet taşsız ve tefcrrüatı ta-
Nazire Hanım vıefatmıdan evve1 em 

marn değirmen Bankosu 16 birinci vali meckule ve gayri menkulesile 
K. 931 çarşamba günü saat 13 ten nukudunu hibe ve vasiyet suretile 
sonra Kemerburgaz Değirm<tı.iııde evladı manevf ittihaz eylediği E
açık arttırma suretile satılacaktır. mine Faika ve hemşiresi Rabia Ha 
Tıtliplerinin mahallinde buluna"'llc 1 nmılara terkettiği mübrez noterden 
ımmuruna müracaatları ilan olu- musa.<idak vasiyetname münderiea
nur. tından anlaşılmış ise ele evvelemir-

Beyoğlu 5 inci lcra memurluğun 
dan: Zeliha Münevver Hanımın 

Hilşeyin ef...Wi zi~nıde 1500 li 

r.a alacağından dolayı mahcuz ve 
açık aıttımıa ileparaya çevrBmesine 
karar ve.rilen Galatada Makaracılar 
caddesinde 32 No. iki kattan ibaret 
ve 3420 lira kıymetinde dükkan 18-1 
932 pazartesi günü saat 14 ten 16 
ya ka<lar birinci arttırma ile satıla 
caktır. Şartnamesi 7-1-932 T. müsa

dif p~şembe günü ,divanhaneye ta 
Hk edilecektir. Arttırmaya i~tinık 

için % 10 teminat alınır. Hakları 

tapu sicillerile sabit olmayı,p ipo
tekli alacakblanla diğer alakadar
ların ve irtifak hakkı sahipJe:rinin 
bu hakla.rını ve hususile faiz ve ma 
sarife dair olan iddialaıı ililn taıi
hıindcn itibaren evrakı müsbitcleri
le 20 gün içjnde )>ildirm.e kri lazım 

dır. Aksi takıdirde baklan ta.pu si· 
cilleriyk sabit bulunmayan !ar sa· 
tış bedelmin paylaşmasr:ı.dan hariç 
kalırlar. Gayri menkulün müşteriye 
ihalesi gününden itibaren işleye· 

c.ek vergiler ve sair rüsum müşteri 

ye aittir. AJikadarların icra ve if
llis kanununun 119 uncu nıadıksine 
göre tevfiki !İareket etmeleri ve 
daha ziyade mali'ımat a.Jmak iste· 
yenlerin 931-3379 dosya numarasilc 
İstanbul 5 inci icra memuTlufuna 
müracaatları il5n olunur. 

de müteveffiyenin başka mirasçı 

ve alak&darı ot.u.p olmadığı w iti
razları bulu-n-uıp bulunmadığı atıla• 

şılmak ve bu tarihten itibaren Uç 
ay içinde müracaatları için davet 
ve tebJ,iğ makamına kaim olmak Ü· 

zere keyfiyet kanunu medeninin 
534 ve 538 inci maddeleri mucibin-
ce ilan oluıur. 

Kadıköyünde Hünkar imamı Fıs 
tıklı sokak N. 20 Şevkiye H. ve Şe 
rafetin B. ye İst;ınbul İcra riyatıe· 
ti.nden: 

Nikola efrim oğlunun zimmeti
nizde alacağı olanbeşyüz yiımibeş l.i 
ranın rnaama93rif tahsili hakkında 
yedinci icra memurluğuna vuku bu
lan müracaotr üzerine tebliğ edilen 
ödeme emrine karşı tarafınızdan 

vaki itirazın ref'i talebtle alacaklı 
NikoJ.a eftirn oğlu tarafından mer
cie mesbuk müracaata binaen yevmi 
mürafada iapatı vücut edilmesi hak 
kmda tastir olıunan daveriye vara
kası zirine mübaşi-ri ıa.-afmdan ya-
21Jan şerhd<: ikametgfihmuın meç
hul bulwıduğu muharrer <>imasına 

binaen yevmi mürafaa oılarak tayin 
olunan 2-1-932 tarihine müısadif 

cuınarteai saat on buçukta 111tan· 
bul icra riyaseti itiraz merciinde 
hazır buJımmaruz lazım geleceğü 

ve hazır bulıunmadığmız takdirde 
ademi huzurunu:zla mürafaa icra ve 
tetkikat ifa olunacağı ma-11\mımuz 

1 olmak üzere keyfiyct i!An olunur. 

Kadıköy 

~ureyya • 
ınneması 

13 Kanunuevvel pazar 
gü ıüoden 'tibaren 

"Manuela,, 
Sesli, Şarkılı film 

mümessili 
Antonya ~loreno 

Tepebaşı tiyatrosunda 
Bu akşrm saat 21, 1-2te 

Kemani Reşat 
KONSERi 

!i"etler Gişede satılmakla'1ır 

FRANSIZ tiyatrosunda Raşit 
Rıza ve arkadaşlaıı BU AKŞA 

GAİP ARANIYOR 
Komedi 4 Perde 

Nakleden: Mahmut Yesari Bey 
Fiatlar 40-75-10()..150 Balkon tale
beye 40 kuruş Localar 400-500. 

Yakında: DEMİRHANE 
. MÜDÜRU 

------- -
Ül!iküdar Hfile Sinemasında 

Vollson Canbazhanesi 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastahklan 

mütehusıaı 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar İatanbulda Divanyohın
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398. Sıra numara
sını beklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te
lefonla randevu almalıdırlar. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

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

lstanbul İkinci iflas memurlu
ğundan: Müflis Moiz Poyastoro E
fendiye ait buJunanMar.pu.ççularda 
Çarşılı Handa 10 N: da mevcut ve 
harız pantalon ve kumaş ve saire 
19-12-931 cumartesi günü saal 10 

da mahallinde açık arttırma surcti
le satılacağından isteyenlerin ma
hallin.de hazır bulunmaları ilan nlıı 

nur. 13-12-931 

Diye bir tasdikle cesaretini 
arttırdı. 

metalibinde devam ediyordu: ı mı, Nebil Bey? Alt tarafını 
- Hani bir de tefrika11 var sonra yine konuşuruz. 

dı Nerimanın.. Yavrucağım Ahmet Nebil, ucuz kurtul-- RcJİl Beyefendiye o ka
dar merhametim var ki böyle 
düşünürlerse ona da bir ıey 
diyemem. Hani başkası olsa 
mutlaka nikaha diye ayak direr 
dim. Ama Reşit Beyd'endi 
başke:larına benz~mez. 

- Evet, efendim, o bal· 
de? 

- O halde, tabii bB.§ka bir 
çaı·e düşünmek lazım. Nerima 
nıma münasip bir koca bul
mak. Yahut onu himayesi al
tında bulundurmak, atisini te
min etmek, hülasa uğradığı 
felaketten onu kurtarmak,. 

Ahmet Nebil, anlamağa 
başlıyordu: Nimet Hanım tam 
bir şantaj ustası olarak hadi
seden istifade etmek, kızının 
ve kendisinin hesabına Reşit 
Beyden ebemmiyetlice bir pa· 
ra çekmek istiyordu. 

kendiıini bu yıi.Zilarla avutma- duğuna sevinerek vadetti: 
ğa çalışırdı! Ne yapsın? Ko- Nimet Hanım veda ede
cası koca değil ki .. Ne ise. İt· rek, paytak bacaklanrun güç
te o tefrika da artık başlasa... lükle taşıdığı şişman vücudü
Hani bu tazminat iti tefrika nü sallıya sallıya çıkınca, deli
bedeli gibi bir şeyle örtülür kanlı istikrahla dudaklarım 
de halk ta diyecek bir tey bula büktü. Ağzının içinde biriken, 
ma;ı: demek iıtiyorum. bu şantajcı kadının suratına 

Ahmet Nebil, içinden ge- fırlamak istiyen tükürüğü tut 
len isyanı durdurmak istedi. mağa çalışarak: 

- Vallahi, Hanımefendi, - Puuuff! 
dediklerinizi bilmem Rqit Bey Dedi. 
efendiye tamam SÖJliyebilecek 
miyim? Siz görütseniz daha i
yi olur. 

- Görüşmek isterim, ama, 
bilmem beni dinlemeğe vakit
leri olur mu? 

- Yahut isterseniz yazın 
da mektubunuzu verelim. 

Nimet Hannn, anlar gibi 
oldu: 

. . . 

Ahrnct Nebil, şaşkın şaş
ın, N•met Hammm yuzune 
a kt•: Koca, karısının hayatı
• dair vesikalar bulmuş, bun· 
ım dolayı boşanma davasına 
~lkmıt iken, kabahatıo koca· 
a olduğu nasıl ispat edilebilir 
i? Mahkeme huzurunda da: 

bil, hemen kadıncağızı eeçir
meğe davrandı. Fakat o, daha 
gidecek değildi. Yavaşça Ah
met Nebile yaklaıtı. Sesini in 
dirdi: 

- Biı· de şeyi dütünmek 
lazım, Nebil Bey. 

Dedi. 

yeyiın, bilmem!.. Re,it Beye
fendi böyle §eyleri kendi de 
takdir eder ama .. Hani benim 
kiıi bir hatırlatmak .. 

- Yalnız bir §CY var: Bel 
ki Reşit Bey böyle bir nikahı 
halkın ağzında "demek Abf 
Beyin hakla varm1ş. Bunlar 
sevitiyorlarnnı,, dedirtme
mek icin arzu etmez. 

Ahmet Nebil, kadının dili 
altında daha başka şeyler sak 
lı olduğunu hissediyordu. 

Birden bire içinden bir bid 
det kaynadı. Atıf Cemşit Be
yin şikayetleri de bep bu karı· 
dan olduğunu hatırladı. 

- Hakkmız"var. Söylemek 
biraz ııüççe. Zaten belki kendi 
si de düşünür. O halde siz yal 
nız avukat ıneselesile tefrika 
iıini hatırlatın da.. Olmaz 

Yazıcı Zade ticarethanesi
nin iflas haberi, o gün öğle. 
den sonra İstanbul piyasasın
da top gibi patladı. Yazıcı Za 
de Nazmi Bey son dakikada 
pek çok yerlere baş vurmuı, 
o arada Reşit Beye gelmiıti. 
Fakat Öz Türk başmuharriri, 
böyle bir vaziyette kendisinin 
müdahalesi ticarethane için 
faydalı olamıyacağını 'Yazıcı 
Zadeye açık açık anlattı. 

Ahmet Nebil Hayretle kadı Ahmet Nebil, hala sual tav - Öyle ya! Nimet Hamm, yüzsüzce (Devamı var! 



GUnUn en büyük 
vazifesi 
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Meclis reisi Kazım Pş. Hz. 
tasarruf haftası 

münasebetile bir nutuk söyledi 
ANKARA, 13 A.A. - Tasarruf 

haftasının baflangıcı münasebetiyle 
B M. Meclisi Reiıi Ki!zım P afa Haz 
r:tleri dün akşam Radyoda atideki 
nutku iradetmişlerdir: 

Aziz v;otandaılar: 
Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti

nin her sene tertip ettiği taaarruf ve 
yerli malı haftasının bu sene ikincisi 
ni kutlulayoruz. Bu hafta her Türk 
kendine şu suali sormalıdır? Ben ik
tisadi vazifelerimi yapıyor muyum? 
Fakat bu suali sorabilmek için iktı
sadi vazifelerimizin neler olduğunu 
bilmek lazımdır. 

Vatandaşlar; 
lktısadi vazifelerimizin en ehem

miyetlisi yerli malı kullanmaktır. 
Ne.için her Türk Türkiye malı 

kullanmalıdw. Ne için yerli malı kul
lanmak her Türk için milli vazife ol-
sun. 

Yerli malı kullanmaz isek ne çı
kaı·, belki hala böyle düşünenler bu
lunur. Bu gibileı-ini tenvir etmek i
çin bir az İzahat vereyim. 

Bu memleket her sene yabancı 
memleketlere satabildiğinden fazla 
yabancı memleketlerden satın alıyor. 
Bu suretle her sene ticaret muvaze
nen1izde va~ati 50 milyon lira açık 
vardır. 

tün millet seferber olmalıdır. 
Bütün dünya memleketleri ayni 

seferberliği ilan ettiler. 
"Sulh zamanında; fakat iktısadi, 

harp içindeyiz. Bu yeni iktısadi ci
han harbinde Türk milleti yeni bir 
Dumlupınar zaferi kazanaıL..aktır, ve 
behemehal kazanmalıdır." 

Tasarruf 
Vatandaşhır; · 

lktısadi vazifelerimi7Xlen biri de 
tasarruf etmektir. Tasarruf edebil
mek için çok para kazanmağa lü
zum yoktur. Lüzumu olan şey bura 
da da itiyat ve şuurdur. 

Yirmi milyon lira 
"Damlaya damlaya göl olur.,, de

miyor muyuz? 
En mühim mesele damlaları bir 

araya getirebilmektir. Tasarruf iti
yadını da bir milli ahlak haline geti 
rebilirsek o vakit milleti dünyanın 
tasarruf eden milletleri arasında 

kendisne layik olan mevkii kazana
bilir. Beş milyon Türk vatandaşı 
günde beş kuruş biriktirse, .~enede 
yirmi milyon lira toplanır. 14 mil
yonluk Türk mi/Jetinden hiç ol
mazsa beş milyon vatandaş şüphe· 
siz ki günde beş kuruş biriktirebi
lir . O halde vatandaşlarımı bir ta· 

Bu açığı kapatabilir miyiz? evet sarruf seferberliğine davet ediyo· 
kapatabiliriz. Şurasını her Türk iyi- rum. Geİecek sene ''Tasarruf ve 
ce bilmelidir ki bu memlekete her 

1 yerli malı haftası,, nın üçüncüsünü 
sene yiy~cek ve giyecek e,yası 0 a- kutlu/arken milli bankalarımızın ta 
rak 107 milyon liralık mal giriyor. 

1 sarruf hesaplatı yekünunda milleti 
Bu 107 milyon liralık idha at ta tere- mize iftiharla ililn edebilmeliyiz. 
yağ, zcytinJ peynir, et, pirinç, fa-
siilye ve yumurta gibi memleketimiz Bu gün belli başlı milli bankaları. 
de alası ve külliyetli miktan mevcut mızdaki otuz mılyon lirayı bulan 
olan maddeler vardır. tasarruf hesabatını hiç olmazsa dok 

Pamuklu, yünlü ve ipekli mensu- san milyon liraya çıkartmak, tasar
cat ta bu idhalat eşyası meyanında ruf seferberliğinde ilk hedefimiz ol 
büyük bir yekiln te,kil eder. Bu say- malıdır .Bunun için de yerli malı 
dığım, yiyecek ve içecek ihtiyaclan- kullanmak davasrnda olduğu gibi 
mızı memleket mamuli.t ve mabsu... bir içtimai tasarruf ahl§kı tesis et
Iatı ile temin cdemiyeceğimizi kim mek icap eder. 
iddia edebilir? Öyle ise vatandaşlar; gelecek se-

neki (Tasarruf ve yerli malı hafta-
Mi/li sanayi sına kadar yiyecek, giyecek idhaliltı 

Bugün mustakil Türkiyede sene- mızı hiç olmazsa yarı yarıya indire
den seneye inkişaf eden bir milli sa- bilmek ve milli bankalarımızdaki ta 
nayimiz vardır. Bütün dünyada &ana sarruf hesaplarını hiç olmazsa 90 
yj tarihinde bir durgunluk müşahe- milyon liraya çıksrabilmek için he
d'"e ediliıken Türkiyede milli sanayi- pimizin ayr:ı ayrı çalı§a.cağımıza e
miz p:cnislemekte ve yükselmektedir. min olarak sözlerime nihayet veri
Bu .;;ı.ıvaffakiyeti bir ttaraftan hüku- yorum. 
metimizin himayeci iktısat siyasetine Meclis Reisi Kazım Pa•a 
diğer taraftan da halkımmn ,ye~li " 
mallarına karşı gittikçe artan rağbe- Hz. nin teşekkürleri 
tine borçluyuz. ANKARA, 13 (A.A.) - Türkiye 

Yiyecek ve giyecek ihtiyaclanm.ı- Büyük Millet Meclisi reisi ve milli 
~ı y~rli malları'!lızla t:OU~ ~~k lktısat ve Tasarruf Cemiyeti Reisi 
''.."kanı mevcut ıken Turkıyenın ha- Kazım Paşa Hazretleri yerli malı 
la yah~ncı rn7mleketlerden. her sene ve tasarruf haftası münasebetiyle 
1~7 mkıll'.odnh_!~-ayı bulaın· yıhyecdekb.vl.e 1 memleketin her tarafından aldıkla-
gıyece ı cuatını nası ıza e e ı ı- 1 afl ayrı cevap er 
riz? u te lfr , ara lay_rırıd d I t v k-

B 1 ·ı k d mek ımkansız ıgı an o ayı eşe 
u sua e verı ece cevap şu ur; k"' 1 . . "bl' - A ad l A · 

d h h ·· h T'" k ta d ur erımn ı dgına n o u ıansı a ~ enuz er ur va n a§ı yer- . 
li malı kullanmağı itiyat edinmemiş- nı tavsıt buyurmuşhlrdır. 
tir. Bunlar daha henüz bir şey alır
ken acaba bunun yerlisi de var mı? 
diye kendisine bir sual sormayorlar. 
Halbuki diğer memleketlerde buna 
çok dikkat ederler. Avrupanın bü
yük ve kuvvetli memleketleri yerli 
~alır:n ri).ğbet sayesinde zengin ol
muşlardır, 

işte vatandaşlar; gÜnün en bü
yük vazifesi; he• Türk vatandaşına 
yerli malı kullanmanın hem kendi 
şahsı hem de milli menfaatleri İcabi 
olduğunu telkin etmek ve bu \üzu. 
'nu her Türk vatandaşın ruhunda 
canlı bir şuur haline getirmektir. E
ğer her Türk vatandaşı her hangi 
bir şey alırken satıccdan onun yerli .. 
sini isterse ve yerlisini bulamadığı 
vakit dükkan dükkan aı·amak zahme 
tini çok görmez ise o vakit bir taraf 
tan senevi 107 milyon liralık yiye
cek ve giyecek idhali muhakkak ki 
azulacak ve diğer taraftan ise milli 
sanayimiz daha genİf bir mikyasta 
inkiıaf imkanlarını bulacaktır. 

Yerli malı 
Memleketimizde yerli malı mef

humunu bir milli ahlaklıaline oolmıak 
lazımdll'. Yerli malı kullanan bir va
tandaı milli ve vatani vazifelerinden 
en ehemmiyetlisini yaptığını duyma
lı ve millet t:ırafmdaır kendisine iyi 
ginle bakılacağını bilmelidir. fıte bu 
yeni milli ahlakı her vatandaım ru
hunda kökleıtirmek için bütün mil
leti mücadeleye davet ediyorum. 

Bütün Türk vatandaşlan biribirle
rini bu huıusta teşvik ve kontrol et
mekle mükelleftirler. Yabancı malı 
kullanan bir arkadaşımızı "Her ko
yun kendi bacağmdan asılır diye 
kendi -taliine ve kendi İzan;~ terk 
edemeyiz. Onu da gayelerimiz için 
ka:zanmağa çalışmak hamiyet iktiza
sıdır. O halde vatandaılar yalnız 
ferdi değil, ictimai bir vazife karıısm 
dayız. ~·1 jr.tirnai vazife etrafında bü~ 

Yunanistanla 
Müzakere 
Bulgar murahhası Atinada 

bekleniyor 
ATINA, 10 - Bulgariıtan baş

vekili M. Muşanof Ankarada bulun· 
duğu sırada Tevfik Rüştü Bey, ara
larındaki muallak meseleleri hnl ve 
fasletmek için Bulgaristan ile Yuna· 
niatan arasında müzakerata giriıilıne 
si arzusunu izhar etmiştir. 

Bunun üzerine Bulgar başvekili 
Ankara Yunan sefirile mülakatta bu
lunmus \'e iki hükiimet arasında da
ha umumi bir itilaf aitti için müza
kerata girişilmesi karargir olmuştur. 
Yunan sefiri Atinadan almış olduğu 
talimat mucibince Yunanistanın Bul
garistan ile müzakerata girişmeğe 
amade bulunduğunu ve bunun için 
Bulgar murahhaslannın Atinaya mu 
,·asa.Iatına intizar ettiğini Bulgar 
Bajvekiline temin etmiştir • 

Varşovada bir çok 
kimseler tevkif edi!di 

V ARŞOV A, 13 A.A. - Bütün 
memleketlerin liomünistleri, ''Kıthk 
günü'' olan 15 kanunuevvelde bir 
takım nümayişler tertibine karar ver 
miş olduklarından Leh polisi, bir ta
kım taharriyat ve tevkifat icrasına 
tevessül etmi§tir. 

Ginsbury'deki Yahudi mahallesin 
de muhteıem bir otelde bir takım 
risaleler müsadere oluıımu§ ve bir
çok kim•eler tevkif edilmiştir. 

Kahen İsmindeki 18 yaşında bir 
delikanlı, elektrik tellerine loir takım 
kızd bayraklar asmıştı, polisin teo
lim emrine itaat etmemiş olduğun
dan bir revolver kurıunile maktul 
düşmüstür. 

Ittihac:lı 1"..ilii 
.. 

TÜRK SlGORT A ŞİRKETi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 1 

Tel: Beyoğlu - 2003 ---

P·-:·iste 

Bekçi 
Ne yapmış? 
Meyvahoşta bir bekçi, 

kaptanı yaraladı 

Koli muamelatı 
(Başı l inci sahifede) 

diden gümrük idaresi tarafın- ı 
dan alınmış ve tasnif edilmişti. 
Yeni kararnamenin tebliği üze 
rine bu beyannamelerin eshah• 1 

ViJiiıyette 

Yalova 
Adliyesi -···--

Adli teşkilat ta ikmal 
ediliyor 

Evvelki akıam Meyvehoşta Yeıil 
burun motörünün kaptanı Halil E
fendi motörünun yerini değiıtirmek 
İstemiş, mahalli bekçi kontrolu Meh- ı 
met efendi ise buna mini olmak is
temiş, aralarında kavga çıkmıştır. 
Mehmet kavga esnasında revolveri
ni çıkarıp Halil kaptanı vurmuş ve 
firar etmiştir. Halil kaptan Cerrah
PR§a haatane&ine yatırılmıştır. Polis 
Mehmedi yakalamak İçin uğraımak 

Yolova'da mülki ve adli le' 
kilatın noksanları ikmal edil
mektedir. 

Yalova hakimliğine Adana 
aza mülazımı Remzi Bey tayin 
edilmiştir. 

Babaeski kaymakamı 
Yeşilköy nahiye müdürü 

Emin Bey Babaeski kaymakam 
lığına tayin edilmiştir. tadır. 

Kafas?nı patlatmış 
Eyüpta, iplik caddesinde tütün 

deposunda çalışan Hüseyin efendi 
eve giderken ayni depoda çalışan 

1 Ramisli Burhan önüne çıkarak bir 
odun ile Hüseyin efendinin kafasına 
vurmuş, Hüseyin efendinin kulağın ı 
dan kan gelnıiı. Cerrahpaşa hastane
sine yatırılmıştır. Burhan firar et Başmüdür Seyfi Bey 

Yeni alınan aygırlar 
Birkaç sene evvel vilayet eski 

mülkiye baytar mektebinde bir ay
gır deposu te•İs etmİ§tİ. Bu depoda 
en iyi cinsten halisüddem arap atları 
vardır. Bu atlar, senenin muhtelif 
zamanlannda damızlık olarak köy

- lere dağıtılmakta ve iyi döl almağa 
çalışılmktad.r. 

mişse de polis tevkifine çalışmakta- na iadesi zarureti basıl olmuş-
• dır. tur. Dün Gümrük idaresi bu iş-

Aygırlar, hayvanlarunızın cinsini 
ıslaha çok yardım ediyorlar. Vilayet 
aygır deposuna esbak sadrazam Sait 
Halim paşa merhumun oğlu prens 
Halim Bey, t<ayet kıymetli arap cin
sinden bir Rt hediye etmiştir. 

Otomobil çarptı le meşgul olmuştur. Diğer ta-
raftan iki numaralı kararname 
hariçle yapılan koli muamelesi 
için de yeni biı· vaziyet ihdas 
etmiştir. Kararnamede koli 
muamelesinin de kcnten • 
jana tabi olduğu tasrih edilmiş
tir. Yalnız kararname eene ba
şından itibaren mevkii meriye
te girmektedir. Halbuki evvel

Şehzade başında oturan saatçı çı
rağı Mehmet efendiye, şoför Sabri 
Süreyya efendinin idaresindeki 802 
hu-susi numaralı otomobil çarpmış, 
Mehmet efendiyi yaralamıştır. Meh
met tedavi altına alınmış şoför ya
kalanarak hakkında tahkikat başla-
mıştrr. 

Üç yerinden yaraladı 

Aygır deposu tamire muhtaç ol
duğundan depo binasının tamir ve 
tevsiine tesebbüs edilmiştir. . 

Ko,u için getirilen üç yaşında ha 
liskan Meur. de Furkuan adlı lngiliz 
at ı belediyece 500 lira mukabilinde 
Baltacı çiftliği ""hibi Prens Haliın 
Beyden miibayaa edilerek Vilayet ay 
gır depo&una idha1 olunmuştur. 

Üıküdarda Ahmet çelebi mahalle ki ak~am geç vakit kolilere tak 
sinde Açık türbe yokuşunda 52 nu- yidat vaz'ı hakkrnda telefonla 
m~rad~ ~tur:ın taş_ç~ ~elal'in önüne bir emir verilmiştir. 
Huseyın ısmınde bınsı çıkarak bıçal< İ t b 1 ·· .. k b ·· -' ·· 

Hediye boğa 
Amerikada Brookvale çiftliği hüku 

metimize takdim edilmek üzere fstan 
bula (onuncu Vind•or Domino) İs
minde bir boğa [<Öndermiştir. Bu bo 
ğanın 10 batınlık şeceresi Amerika
dan nüfus kağıdile birlikte gelmiştir. 
Bu boğanın büyük babası 1918 de 
15,000 Türk lirasına satılmıstır. Ken 
disine ise buraya gelmede

4

n evvel j 
4800 Türk lirası kıymet biçilmiştir. 
Bu boi'a vilay~t aygır deposunda bu· 
lunmaktadır. lktısat vekaletinden ge 
lecek emre göre tayin edilecek hara
ya gönderilec' ktir . 

1 C l'ı•· - 1 . .. . s an u gumru aş mucur a e a ı sag ve so memesı uzerın- .. .., .. . , I' 
den ve sağ bacağından yaralamıştır. , lugu bır taraftan kolı muame a 
Yaralı Tıp fakültesine yatınlmıı, Hü tını durdurmakla beraber diğer 
seyin yakalanmııtır. taraftan hakiki vaziyeti 

Böyle şey olur mu? 
Kumkapıda oturan Müsettin Var

ti) İsminde birisi alacağını istemek 
için, Beyazıtte Lekeci sokağında otu 
ran Arap Mustafanın hanesin gitmiş, 
Arap Mustafa, Müsettini içeri almış
sada, Müsettin hane içerisinde ken
disinin Arap Mustafa kansı Afife 
Hanım ve çırağı İsmail tarafından 
dövülüp 20 lira parasının ve cep sa· 
atının alındığım iddia etmektedir. 
Polis Arap Mustafayı kansı ve çıra
ğı ile derdest etmiş, tahkikata başla
mışbr. 

Heroin yakalandı 
Dün, Beyoğlunda, Mehınedin 

kahvesinde yapılan taharriyat neti
cesinde heroin bulunmuş, kahve ka
patılmııtır. Poliı tahkikat yapmakta 
dır. 

Bir tashih 
Kızıltopraktaki Kara Vasıf Beyin 

feci bir surette uğradığı tren kazası 
hadiıeai münasebetile tevkif edilen 
makinist Faik Salih ve ateşçiden dün 
kü nüshamızda ateıçırun ifadesi alın 
dıktan sonra serbest bırakıldığı ya
zılacak yerde ıehven makinist Faik 
Salih efendisinin serbest bırakıldığı 
yazılmı§ olduğundan tashih olunur. 

Bir memu· u ı 
feci ölümü 1 

Darphane damga müdiriyeti mu. 
hasebe mümeyyizi Mustafa efendi 5 
- 1 O dakika içinde nezfi demden ol
müştür. 

Muıtafa efendi cumartesi gü. 
nü saat bette darphaneden çıkmıı 
evine giderken adliye önünde kendi
sine bir baygınlık gelmiş, bunu mü
teakıp ağzından ve burnundan kan 
gelmeye başlamış, o ande arkadaşla
n tarafından bir otomobile konula
rak Gülhane hastanesine nakledil. 
miı1 hastane icerisine girerken kapı 
yanında vefat etmiştir. Bunun üze
rine müddeiumumiliğe, polise, Be1e~ 
diye doktoruna telefon edilmiı, be
lediye doktorunun yapmış olduğu 
muayene neticesinde, Mustafa efen~ 
dinin müteverrim olduğu ve ciğerle
rinin patlamaıile vefat ettiği anla
şılınıştır. Mustafa efendi Morga kal
dırılmamıştır. 

Japon yada 
Son vaziyet 
TOKYO, 13 A.A. - İttihaz 

etmiş olduğu hattı haı·eket ka
binenin istifasım tacil etmiş o
lan M. Adashi'in eski hüki'ımet 
ekseriyet fırkasından ayrılma
ğa karar vermiş olduğunu be
yan etmiştir. Diğerlerin de mu 
maileyhe İmtisal edecekleri 
zannolunmaktadır. 

M. Yoskizvr11, hariciye 
nazırı olacak 

TOKYO, 13 A.A. - İndo
pacifique ajansı, hariciye nazır 
lığı vazifesinin henüz kimseye 
tevdi edilmemiş olduğunu, an. 
cak bu makama M. İnukau'nun 
damadı olan M. Konkichi Y os 
kizawa'nm getirileceğinin u
mumiyetle zannedilmekte bu
lunduğunu haber vermektedir. 

Malum olduğu veçhile M. 
Y oskizawa, hali hazırda Paris' 

, ta bulun'mıaktadır. 

anlamak için Paket pcstanesi 
gümrük muavini Nur€ddin Bey 
Ankaraya gönderilmiştir. ------- ---
Tasarruf haftası 
Devam ediyor 

(Başı ı inci sahifede) 

da halka yer!i mall~rı hakkında 
konferanslar verilecektir. Haf
tanın son güııü olan cuma gü
nünün progr~rnı pek parlak şe 
kilde tertip e.dilmiştir. O gün 
saat birde Oarülfünun önün.den 
başlayacak . y-eı:li malları resmi 
geçidine mekt~pler ve izcilerle 
halk teşekkülleri de iştirak ede 
cektir. Resmi geçit Taksimde 
nihayet bulacak, fakat yerli 
mıallarmı hiiınil kamyonlar şeh 
rin ·her tarafını gezeceklerdir. 
Tasarruf cemiyeti halka ve 
mekteplilere yerli mamulat ve 
masnuatm nerelerde çıktığını 
gösteren nefis bir memleket ha 
ritası tabettirmektedir. Bu ha
rita perşembe günü meccanen 
tevzi edilecektir • 

Memurların giyimi 
lktısat ve Tasarruf Cemiyeti 

katibi umumiliğinden dün Vi
layete bir tezkere gelmıiştir. Bu 
tezekerede yiyecek ve giyecek 
maddelerimiz İçin harice sene
vi yüz milyon lira gitmekte ol 
duğu ve milli seferberlik müna 
sebetile halka telkinatta bulu
nulmakla beraber memurların 
giyecek eşya ve yiyecek mevad 
dı dahili mamulat . ve mahsu
lattan tEmin etmeleri bildiri!. 
mıiş tir. Cemiyet ayrıca Vilaye
yete tasal'rııf ifleri ile candan 
aliikadar olduğundan teşekkür 
etmiştir. 

H. Fırkası kongreleri 
IZMIR, 13 A.A. - Vilayetin bi

lfimum kazalarında ve merkezde C. 
Halk Fırkası biliimum nahi
ye kongreleri gayet hararetle devam 
etmEktedir. Namzet gösterilmeksi
zin yapılan bu ilk intihabat iyi inti
balar bırakmaktadır. 

Cemiyeti akvamın 
Muvaffakıyetsizliği 

PARİS, 13 A.A. - Sosya
listlerin naşiri efkarı olan Po
pulair gazetesi, "Cemiyeti Ak
vamın muvaffakiyetsizliği" ün 
vanlı makalesinde Paris'te ini
kat etmiş olan Cemiyeti Ak
vam mıeclisinin son icraatı do
layısile Cemiyet mahafilinde 
izhar olunan memnuniyete işti 
rali: edemiyeceğini yazmakta
dır. 

Bu gazete ilaveten diyor ki,: 
Cemiyeti Akvam, Mançuri i
şinde şerefini kurtaramamıştır. 
Çünkü prensiplerine sadık kala 
mamıştır. Japonya, muahede
ler ahkamına muhalif olarak 
Mançuri'yi işgal etmiş ve Ce
miıyeti Akvamın müdahelesine 
rağmen orada kalmıştır. Şimdi 
meclis; Japonya'dan vadetmiş 
olduğu tahliyeyi bile istemeğe 
cesaret edemiyor. 

Fransa ile lngiltere 
arasındaki 
Müzakeraler 

Konferanslar PARİS, 13 A.A. - Amele 
ve müstahdemine mıükafat tev Etıbba odası heyeti idaresi 
zii münuebetile bir nutuk söy t·arafından geçen hafta ibda$ e-

dilen karar cümlesinden olmak lemiş olan ticaret nazırı Fran
sa ile İngiltere arasında tahad

üzere oda reisi Müderris Tev-
düs etmiş olan son müşkülat

fik Salim Paş'a tarafından yeni 
Türk kodeksi ve milli tasarruf tan bahsederek bilhassa şu söz 
ta hekimlerin ..Ye eczacıların va leri söylemiştir: 
zifesi)hakkında cumıa günü sa- "Bu müşküllerin halledilme 

sini samimiyetle temenni edi
a~ ondaHalkevinde m~akaşalı yoruz. Bunun için bütün kuv-
bır konferans Verecektır. Ve bu et" · 1 d t b" "h d . . v ımırz e ve en os ane ır zı 

konferans. es~11a..~ . a yerh miıs- niyetle çalışıyoruz. y aln.z çe-
tahzarat amı ermın de yııp· • • t"h 1 • · ld • 

kt ld ki .. h tın ım ı an ar geçınnış o ugu 
ma a o u arı rnusta zarat ·ıı· · t"h ı h" ed"l ekt' reıuzun ve mı ı ıs 1 sa mem-
teşöır.. .~ ecd k" ıhr. f rf d baımızın tükenmesine müsaade 

numuz e t a ta za ın a ed · . _. · · ı · 
( d "d t f~ 1 emıyecegımızın ve ame emı-
te avı e asarru / mevzuu • . · k 1 hk' - .ı 

h 1-•- d .. d . Akil M h zı ışsız a mıya ma um .... e. 
aram a mu errıs u • • _. · · k b 1 ı· 

t B t f d T f kü·ı mıyecegımızın a u ve tes ım 
ar ey ara ın an ıp a te d"I · · · · 
. d b" k f iJ k e ı mesmı ıstiyoruz. 

sın e ır on ei"ans ver ece • • .... " .............................................. . 
tir. 

Propaganda için .. 
Kadınlar Birliği idare heyeti 

dün içtima ederek tasarruf haf 
tası hakkında yapıalcak propa
ganda etrafında görüşmüşler
dir. 

lzmirde tasarruf haftası 
IZMIR, 13 A.A. - Şehrimizde 

tasarruf haftası programı büyük bir 
intizam ile devam etmekte yer yer 
terİip edilen konferanslar verilmekte 
halk İrşat edilınektedir. 

Edirne'de tasarruf 
haftası 

EDiRNE, 13 (A.A.) - Tasarruf 
haftası muntazam bir program ve 

çok derin bir ali!ka ile tes'it olunu 
yor. 

Nasıl Para Kazan 1ınız? 

Saraç Y akup Sabri 
Bey ne diyor? 

İşinin sahibi olmıyan, ömrü 
oldukça para sahibi olamaz .. 

Çanta çanta çanta.. Mek
tepli çantası, el çantası, arka 
çantası .•. Ve her cesamette 
muhtelif bavullar.. Valizler, 
kayış kemerler ve daha böyle 
sari-açlığa müteallik birçok eş· 
ya ile dolu mağazasında sarraç 
Y akup Sabri Bey bana hayatı 
ru anlatıyor : 

- Divrikliyim •• 10 yaşında 
İstanbula geldim. İlk tahsili
mi Ak Şemsettin mahalle11inde 
ki İptidai mektebinde yaptık
tan sonra Fatih nümune rüşti
yesinde okudum. Bu sırada 

Y akup Sabri Bey 

,;arraçhğa heves etmiştim 
Mektebi bitirince Saraçhane 
baımdaki çarşıda, sarraç Ö-
mer Efendinin mağazasına 

(yirmi para) yevmiye ile gir
dim. Düşünün bir kere •• Gün
de yirmi para ile velev ki al
tın para zamanı olsun, ne ya
pılabilirdi?. fakat, ben, bu az 
paraya kanaat ederek çalıştım. 
Çıraklar arasm<la açıkgözlülük 
le taruldım. Tamam dört se-
ne, uykularımı feda ederek 
kendimi sarraçlığa verdim. 
Dört sene sonra, yevmiyemi, 
yirmi paradan beş kuruşa çı
karmıŞlatdı. 

O tarihlerde iki kısım sar· 
raçlık vardı: Birisi, eğer ve 
koşum işleri ki, buna kaba sar 
raçlık diyorlardı. Diğeri de 

bavul, çanta, silahlık, fişeklik 
gibi şeyler ki, bunun da ismi 
ince sarraçhk idi. Bizim yaptı 
ğımız ince sarraçlıktı. 

Kalfalıkta bir sene kaldım. 
Yevmiyem 8 kuruş olmuştu. 

318 tarihinde, gündeliğimden 
yemeyip içmeyip biriktirdiğim 

paralarla Saraçhanebaşmda 
ilk sarraç dükkanımı açtnn.Ser 
mayem 17 altın lira idi. Fa-

Spor 

kat ticarette, it~l>ar, hazır pa
radan daha ziyade iş görür. 
Benim de param azdı, ama iti 
barım yerinde idi. Kredi saye 
sinde, 10 sene sonra dükkanı 
tevsi etmeğe muvaffak oldum. 
İşlerim, çok İyi giderken, 324 
senesinin sonlarında zuhur e
den büyük Çırçır yangını ile 
felakete sürüklendik. Kendi 

malım olan dükkan, yandı. 
Ne dükkanım, ne dükkandaki 

mallarnn sigortalı değildi. Yan 
gmdan bir kısım eıyamı kurta 
rabilmiştim. Fakat, işsiz, güç
süzdüm. Şurada burada dola
şıyordum, 

Bir gün, Uzun çarşı taraf
larında. dolaşırken, kendi ken
dime: 

- Burada dükkan açsam 
nasıl olur? Diye düıündüm. 

Hemen ertesi gün, boş bir 
dükkan bulup kiraladım. Va

kit geçinneden işe koyuldum. 
Benim Uzun Çarşıda yerleşti
ğimi gören öteki sarraçlar da, 
birer ikişer dükkan açtılar. 

Üç dört sene içinde 36 sar 
raç, Uzunçarşıda toplanmıştık. 
Fakat harbi umumi, araya gi
rince, işlerimiz tekrar bozul
du. Birçoklarımız asker oldu
lar. Bu meyanda ben de dük
kanı bozdum. Askere gittim. 

Terhis olunduğum zaman 
mütareke olmuştu. Tekrar sar 
raçlığa başladık. Kendimi yıp 
ratırcasına, çalışıyordum. Çek 

tiğim bunca ziyanları, az za· 
manda çıkardım. Dükkana ye
ni çeşitler düzerek işi ilerlet
meğe gayret ettim. 

Bugün, biT atelyem var. 
içinde 22 kiti çalıttırıyorum. 
Toptan ve parakende satış yap 
tığun bir mağazam var. Sar
raçlığm bugünkü vaziyeti, bi
ze istikbal için çok ümitler 
veriyor. Yaptığımız ince sar
raçhk mamulatı, çok büyüli 
ra'.lbete mazhar oldu_ 

Para nasd kazanıhr? Diye 
soruyorsunuz. Bence, para iti 
barla kuanılır. Piyasaya em
niyet telkin etmiyen bir tüc
car, işinde muvaffak olamu. 

Ben fu dükkam açtığım za 
man, bütün sermayem, iki 
yüz liradan fazla değildi. Bu
gün, kimseye borçlu değilim. 
Bilakis alacaklı vaziyetteyim. 

İnsan, işinin sahibi olma
lıdır. İşinin sahibi olmıyan, 
ömrü oldukça para sahibi ola-
maz.,, 

M. ~ 

Bu halimizle acaba 
ne yapacağız? 

Dünkü son tecrübe hala iyi 
hazırlanamadığımızı gösteriyor 
Galatasaray • Fenerbahçe ı pasla ilk golü kaydetti. Artık 

muhteliti dün Taksim stadyu- oyun Rum muhtelitinin nısıf sa 
munda Yunan maçlarına hazır 1 hasında oynanıyor. Gene bir 
lık olmak üzere İtalyan, Pera, hücumda Rebii Zekiden aldığı 
Kurtuluş muhteliti ile bir ek- çok güzel bir pası gole tahvil 
zersiz müsabakası yaptılar. etti. Bu ikinci goldü Çok geç
Muhtelitte maalese~ ıı-ene ~i~ meden Zeki Niyaziden aldığı 
çok oyuncular eksık_tı. Mı~lı bir pasla üçüncü golü yaptı, İ
maçlar mevzuu bahıs oldugu talyanlar da bir gol yaptılar ve 
bir zamanda gençlerimizin bir d 3 1 b"tt" İki • d ed • • evre • 1 ı ncı evr e 
parça fedakar olmaları lazım- muhtelit çok bozuk bir oyun oy 
dır. Fener. Galatasaray muhte nadı Zaten oyunda bir zevk 
liti şu suretle teşekkül etmişti: · d d b" 
A · s·· h M"th t S h" yoktu. Bu evre e ır gol yap 
vnı - ur an, ı a • up ı, V 4 1 k nıd M h 

N"h t M N" · UI tı. e oyunu • aza ı u 
• 
1 

za •ki uKammerl Ş. f_ıkyazıR, eb.: telitte gene Zekiden başka kim 
vı, e , ema e ı , ıı .. . 
Diğer muhtelit te eksikti. Ha- se go~nmuyor Bu. ~azıy.«:tle 
kem Refik Osman Bey, hücu- 1:un~.nı~.tana nasıl ~ıdıl~egıne 
ma muhtelit başladı. Daha ilk bır turlu akıl erdıremıyoruz. 
dakikadan itibaren hakimiyeti Hala ne çalışıyor, ne de bu İş· 
aldılar. Daha beş dakika olma- teki ehemmiyeti idrak edebili· 
mqtı ki Ulvi Zekiden aldığı bir yoruz. 
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MiLLiYET PAZARTESİ 14 KANUNUEVVEL 1931 

NIC::lir"t' 

daima 

\ 
NEŞ'ELIVIM ? 

89' dakika evet mQthı, sÜrette dişim 
&trıyprdu. Muhakkak dün akşam üşü
müş olacaılım. iki tabtet"ASPİRİN,. 
aldım. Şimdi tamamen geçti. 
MASPİRİN" in sizin de ağrılarınızı ve 
sinir bozukluklarınızı böyle cabuk ıre

çlreceğine eminim •. 

..-JUBO L ·-
Dalma sıhhat Ü· 

zere olmak için 
her ak;;am bir 
komprime (Jü
bol) alınız. 
Paris hastaneleri 
müteahhitleri 
ŞATELEN 

MÜESSESATI 

Bilumum ecza
nelerde satılır. 

JÜBOL 

Barsaklan yeniden 
tamir ve ihya eder 

fNKIBAZ 

4L TiHABI EMA 

USRETI HAZIM 

MIGREM 

Ba!jırsakların nazımı olan ( JÜBOL ) lnkıb11zdan mustarip 
olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. 

Mefsuh Adana 
Türkocavı emlaki satılıyor. 

Adana C. H. F. V ayet Heyeti Riyas, t nden : 
Cinsi ve müştemilatı Mevki Senelik icar bedeli 

Lira. Kuruş. i 
Kuru köprüde 1 600 metre murabbaı arsa üzeri-

-Is-. _t_a_n_b_u_l_Z __ ir_a_a_t--M--e-k_t_e_b_i ~::::::~a~;~~ıef:"k1~1~:i!ıi:~~ 
ve fenni son sistem sabit san-

Han kumu 3500 

M • • d • • ı • • ""' • • d dalyalar ve kanepelerle müceh u ur ugun erı: hez büyük bir salon ve her biri 
dört kişilik 11 loca ve 150 kişi 
istialbına göre yapılmış balkon Mektebimize lüzumu olan bir adet kamyonetin 16-12-931 

tarihine müsadif çarşamba günü saat on beş buçukta ihale edil
mek ÜZCTe kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Ta
liplerin şeraiti münakasayı anlamak ve yevmi ihalede iştiraık 

etmek üzere Galatasaray Lisesi binası dahilinde kain İstanbul 
Ziraat mektebi mübayaat komisyonuna müracaatları. '6828). 

Eczane ve Ecza Depolarile 

Koy~n sahiplerine 
Koyun ve keçi'e
rin kelebek hu
talığı için bükü· 
met tarafın<'an 
imal ettir:Jen Dis
tofajin hayvan sa
hiplerine, e c z & 

depo'.anna ve ec
zanelere ucıız ola
rak satılmaktadır. 
On koyuu ıçın 
beher kutusu 75 
kuru~tu•. H~ ·~ıılık 

mevsimi dolayısile seri surette tedarik için doğruc'a 1 · oğruya 

Selimiyede Yüksek Baytar mektebinde 
D stofaj:O imalathanesine müracaat edilmesi. 

Mefsuh Adana 
Türkocağı emlaki satılıyor. 

Adana C. H. F. Vilayet Heyeti Riyasetinden : 
Cinsi ve müştemilatı 

128 metre murabbaı üzerine 

Mevki 

Adanada 

Senelik icar bedeli 
Lira. Kuruş. 

nebni fevkani 15 oda, 1 büyük Postane civarı 4432 
;alon, 1 büyük koridor ve bil-

50 

ve çok muhteşem sahnesile 
sahnenin iki tarafında kaTşı

lrklr "4" oda, sahne altında 

"büyük bir depo"' muntazam 
bir makine dairesi ve büyük 
sistem motör ve dinamo ve 
fennin icabına göre tesis edil
miş aparay dairesile sesli, söz
lü, şarkılı olmak üzere son sis
tem sinema makinesile aspira
torlar mücehhez ve haricen bü 
fe, ki~e, methal salonu ve iki 
büyük teneffüs salonunu havi 
ve son sistem elektrik tesisati
le tenvir edilmi~, su tulumbası 
ve diğer müştemilatını havi 
kfurgir sineması. 

Müzayede müddeti 

, 

20 T~inisani 931 - 20 Kanunuevvel 931 
Bir aydır. 

Muvakkat ihale günü 
20 Kanunuevvel 931 tarihine müsadif Pazar 

günü saat 15 tir. 
ihale yeri: Şimdiki Halk Frokası binasında ihale edilecektir. 

Yukarda cinsi, mi.i ştemil.5.tı, mevkii, senelik icarı, müzayede 
müddeti, muvakkat ihale günü ve ihale yeri ve ihale saati yazı
lı bulunan Kuru köprlidoki Türk ocağı sinemas1 satılrktır. 

Tayin edilen gün ve-saatte muvakkat ihalesi yapıldrktan 

sonra kat'! ihalesinin icrası için "10" gün tımıdit edilecek ve bu 
müddet zarfında yüzde 10 zamla pey kabul edilecektir. 

Taliplerin daha fazla tafsilat almak, olbaptaıki şartnameyi 
gönnl!k, binanın krokisini tetkik etmek üzere her gün saat 9 
dan 12 ye ve 14 ten 20 ye kadar Cümhuriyet Hallı: Fmkasına 
müracaat eylemeleri ilan olunur. (4274) 

Istanbul Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

• ·' ' ... , :"!!' .~ ... ~ .. "'°'.I'-"' • ---~ .. ı:lı' ' .......... ., .. 

Ona en JV.ükemmel mukavv. olan 

EMULSİYON SKOT 
içiriniz. Balıkyağı o derece müessir 
olmadığm c" an çocuklarınıza her halde 
yüksek ('erece:fo tabii olan Emulsiyon 
Skot kU\vet turubunu vermeğe itina 
ec•niz. Bütün dünyada Doktorlar ta
rafından yapı1an teçrül.ıelerle ( Emu!-
siyon Skoc ) un balıky&ğındad üç defa 
daha kuvvetli olduğu anlaiılmıştır. 
Emulsiyon Scot, vücutları sağlamlaş
tırır, kemikleri kuvvetlendirir ve kan ı 

. zenginle,tirir. Öksürüğü, romatizma ve 
sair hHtalıkları def ve izale eder. 

Kuvvet ve sıhhat için 

EMULSİYON 
SKOT 

,ılllJll _____ , Bayiinizden: Her vakıt -----•lllı 

"Gui0 - "Gui 40 Fin,,- "Rex,, ft 
Çoraplari!e "GEVE ,, iç çama§ırlarmı ve büyük Fransız 

marka GASTON VERDi ER ı- ad 1 n çorap'arın' 
isteyiniz. 

Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaletinden: 

(1262) numaralı İspençiyari ve Tııbbi müstahzaırlar Kanu
nunun (12) inci maddesi mucibince ıbütün müstahzarların ha-

G\izel Bir Kürk 

Şık kadın tuvaletinin ıa
zımı gayri müfarikidir. Bey 
oğlunda İ stiklal caddesin
de 391 No. 1ı 

EPREM 
mağazalarında en güzel 
kürkleri rekabet kabul et
mez fiatlaırla bulacaksınız. 

'

MAMA 
Dr. Hakkı Şinaai 

vrunuzun en sıhhi gıdasıdı · 

Soir De Paris 
ltrıyat ve pudrası 

MeJ}ıur Paris ltrıyat
çısı ve 

CENDRES DE ROSE 
ROUGE MA DARİN 

far.l paste!lerinin muc'di 

Bourjois 

nın son ibdaıdır. 

Beyoglu birinci · ~ıılh Hukuk 
Hakimliğinden. Cemile Hanımın fe 

riköyünde Ayazma sokağında 39 

ıriıei ambalajlarile tarifenamelerinde peraıkende satş fiatmın ya- N. lı hanede sakine Fatma H. aley· 
zrlması iktiza eylediği halde bir takım ecneıbi müstaıhzarları- hine ikame ettiği izalei şuyu davao1 

nın lbu fiatı havi olınadıklan görülmetkedir Memlekete ithal nıncari muhakemesinde müddeia.leY 
edilen ecnebi müstahzarları üzerinde dahi İstanbul piyasasına I b'."'ın ikametgahının. tT.tçh.uliyotin 
göre tesbit edildiği gösterilınek üzere Türk parasile perakende binaen hakkında verılen gıyap kara 

satış fiatınm bulunması 'hususunun bu gibi müstahzarları ithal 
edenleır tarafından en ıkısa bir zaman zarfında temin edilmesi 
lüzumu ilan olunnr.(4364) 

lstan~ul ~tal Mü~ürlü~ün~en: 
Müddeti icar, sene 

1 - Anadoluhisarmda Çavuşba§ı çifdiğıi otlakiyesi 1 

2 - ,, ,. ,. dahilin.de 270 döınüm tarla 1 

3- " " " " 195 
" " 

1 

4 - Sayıınocağında 100 dönüm tarla 3 

5- " " 
95 

" " 3 

6- " " 
84 

" " s 
7-

" " 
20 

" " 3 

8 - " " 14,5 ,, ,, s 
9 - V>d<ıs kariyesinde 8 ,, ,, 3 

1 

1 
1 O - Usküdarda N uhkuyusunda Seyit Ahmetderesinde 20 dön Um tarla 3 

1 

11 - Üsküdar'da Dağhamaınıııda 3 dönüm tarla 3 1 

12 - Beykoz'da Hünkar i"kelesin.de çayır ve kır kah11>eciliği 
13 - Ha,.köy'de dere sokağın.da 43 No. nısıf bostan 

3 

3 

3 

rmın tapu senedi ibraz ve tetkik 
kılındığından bahisle yirmi gün 

müddetle ilanen tebliğine ve yevmi 
muhakemenin saat 9,30 da talikine 
karar verilmiş olduğundan muay~ 

yen günde itirazen hazır bulurunadı 
ğı taktirde muhakemenin giyab<•.1 
ruyet olunacağı ilan olunur. 

SEYRf SEF AIN 
11.erku accnta: Galata Köpril ba 

11 B. 2362. Su.be A. Sirkeci Mühür. 

dar •ade ban 2. 2740. 

PİRE - İSKENDERİYE 
POSTASI 

(EGE) 15 kanunuevvel 
salı 10 da Galata rrhtımın
dan kalkar. 

14 Kanunuevvel pazarte
si Trabzon ve Bap.dırma 
postaları yapılmıyacaktır. 

yenlmtı. !=-.................... ..,= 
14 - Paşabahçesinıde Sultaniye çayrrmda 30 dönüm tarla 

Mebdei acarlar: Eski müstecirler için aktı sabıkın hitamı . 
tecirler için teslim tarihidir. 

Müddet: 19 Ka. evvel 931 cumartesi gUnU saat on be9e kadar. 

Bal!<la muharrer emlıikin pazarlıkla kiraya 
i-darec:e karar verilmiştir. Talıipl<!r şartnameyi 

verilmesi.ne Encümen 

okumak ve teminat ita 
ederek icara ait taleplerini dermeyan eylemek için İstanbul Evkaf mU.. 

diriyetinde varidat müdürlüğü akarlar kalemine müracaa-tları ilıln olu- 'ı 

nur. (4400) \ 

Etibba Odası Riyasetinden: 1 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapurları 

Lüks ve seri Karadeniz 
Postası 

Bülent vAPuRu 

14K p • 
evvei azartesı 

:ümle teferruatını şamil bu- 500000 kilo ekmek: Kapalı zarfla münakasası: 15 Birincika- Müderris Tevfik Salim Paşa tarafından 18 K. evvel 1931 

gunu akşam saat 18 de 
Sirkeci nhtımmdan hare-' 
ketle (Zonguldak, İnebolu 
Samsun, Ünye, Ordu, Gi-
reson, Trabzon, Rize, Sür-

ı unan şimdiki Belediye daire-
;ile bu dairenin alt lkatmda 17 
bap dükkanı havi kargir bina 

Müzayede müddeti 
20 Tes.rinisani 931 - 20 Kanunuevvel 931 

Bir aydır. 
Muvakkat ihale günü 

i!O Kanunuevvel 1931 tarihine müsadif Pazar günü saat 15 tir. 
İhale yeri 

Şimdiki Halk Fırkası binasında ihale edilecektir. 
Yukarıda cinsi, evsafı, mevkii, seneli.le icarı, müzayede müd

deti, muvakkat ihale yeri ve ihale günü ve saati yazılı Adana 
Türkocağı emlakinden bulunan şimdiki Belediye dairesi bina
ıile altındaki 17 bap dükikan satılrktır, 

nun 931 salı günü saat 10,5 ta. , cuma günü sabah saat 10 da saıb}k Türlk. Ocağı salonunda (ye- mene, Vakfıkebir ve Görele 
Marmara Üssü Bahri ve Müstahkem Mevki kumandanlığı · ni Türk Kodeksi ve Milli tasarrufta hekimlerin ve eczacıların 1 ye azimet ve avdet edecek

ihtiyacı olan yukarıda mikdarı yazılı ekmeğin hizasındaki gün vazifesi) bakında münakaşalı bir ıkoll!ieTans verilecektir. Azayı tiır. 

ve saatte münakasası icra olunacağından taliplerin münakasa kiıramın t~rifleri rica olunur. Bu münasebetle yerli müstachza- 1 Dikkat. - Yazıhanem A 
gün ve saatinde muvakkat teminatlarile Kasnnpaşada Satın ratrmız da teşhir edileoetkir. (4401) • 1 laiye hanı 1 inci kata naklo 
Alma komisyomma müracaatları. Arzu edenlere şartnamesini 1 huımuştur. Tel. 21037 

her gün İzmitte Üssü Bahri kumandanlığı levazrm müdiriyetin 1 6 Kanunuevvel pazar nushamızda intitar eden 1 ~ 
den veya ~asım~a.şada Deniz levazrmı Satın alma kıomisyonun- 1 •• ~ovyet Antrasit kömürü ,, llinında ! " ~· '' \!,!\!_ 
dan tedank edebılırler. (3976) • Yanlı~ dizilen telefon nümerosunun doğrusu B. O. 4587 dir 1 l. ~:ıtı~f~lJ:f~, 

Satın alma Jandarma 
Komisyonu Riyasetinden: 1 3 üncü Kolordu ilanları ı ·----

KARADENİZ 
POSTASI 

Tayin edilen gün ve saatte muvakkat ihalesi yapıldrktan son- Jandarma için (3800) - (3900) takım kışlık elbise ile o mik- 1stanbul'da bulunan kıtaa- nü saat 15 te K. O. yoklama 
tın ve müessesatın elkme;k ve komisy<>nuna müra1:aat1an. Anadolu 

ra kat'! ihalesinin icrası için 10 gün temdit edilecek ve bu tar şapka ve tozluk imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çrkarıl
rrİüddet zarfında yüzde 10 zamla pey kabut edilecektir. mıştır. Münakasa 24 Birinci Kanun 931 Perşembe günüdür. Ta
" Taliplerin daha fazla tafsilat almak, olbaptaki şartnameyi lipferin şartnameyi ve nümunelerini görmek üzere her gün ve 
görmek, binanın krokisini tetkik etmek üzere her gün saat 9 münakasaya iştkak için teminat ve teklif meıktuplarile yevmi 
ilan 12 ye ve 14 ten 20 ye kadaır Cümhuriyet Halk Fırkasına 

1 

m~zkurda saat o~ beşten on altıya kadar Gedikpaşadaki Ko-
müracaat eylemeleri ilan olunur. (4272) mısyonumuza muracaatları. (4233) 

.......... , ................................... mi! 

MİS 
Fabrıkası bır çc1k sergılerdcn madalya kaıanmı~cır. 
Kolonyalano l\lncuı kolonyaların mükem melidir. 
Pudralan: Yüıc taravet verir, gençlik temin eder. 
Kremlefr Yüz ve ellerdeki çatlakları geçirir. 
Sabunları: En mliktmmcl ıtri sabunlardır. 
Esanstan: Çiçek bahçelerini temsil eder. 

Nuruo•m•niye'de Şiracı Ali Sinan karşısında No. 48 

KARON Alman kitaphanesi 
Bovoi'iu Tünel mevdamnda 523 

1 Devlet Demiryolları idaresi
1 

ilan, a;:: 1 
1 10000 M 3 oksijen münakasası 5-1-932 tarihinde saat 15 

1 te Anıkarıa'da umumi müdürlük meııkezinde icra edilecektir. 

Fazla malfunat Haydarpaşa ve Ankara'da Umutfll Müdürlük 

veznelerinde id<işer liraya satılmakta olan 

zılıdır. ( 4408) 

şartnamelerde ya-

erzaklarının senelik nakliyatı- (639) (4404) I· 

nın pazarlığı tekrar 23-12-931 * * * 
tarih çarşamba günü saat Slte 
komisyonumwıda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini al

mak üzere her gün ve pazarlı 
şa iştiraık edecC'klerin de yev

mi muayyen.de ıkomisyonumu
za müracaatları. (642) (4407) 

*** 

K. O. ve birinci fnka kıta- I 
atının Ramazan ihtiyacı olan 

aık 1 , .. alkıa ·1 1 

m arıta a enı mım sa ı e 

vapuru 14 K. evvel 

Pazartesi 
günü akşamı Sirkeciden 
hareket le (Zonguldak, ine 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 K. O. )"İyecek ambarında is
tihdam edilm~ üzere iki ham 
mala itıtiyaç vardır. Taliplerin 
19-12-931 tatih cumartesi gü-

satın alm:acaıktır. İhalesi 14-12 
-931 pazartıesi günil saat 16 da 
komisyorııumuzda yapılacak

tır. Taliplerin şartnameyi al
mak üzeııe her gün ve müna.ka 
saya iştiırak edeceklerin de 
ye\nffii muayyeninde 'loomisyo- ı 
n um uza m ür~a ti arı. ( 5 92) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

(4046) MlLLIYET MATBAASI 


