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ilk tedbir yağı ile kavrulmaktır; 
}'organına göre ayağını uzatmaktır. 
ikinci tedbir yağı arttırmak ve yor
ganı uzatmaktır. 

Fakirletmek ve mahrum kalmak 
değil, evvela fakirlik ve mahrumluk 
jbtimallerini sıfıra indirerek, sonra 
2enginleımek ve ferahlatmak yolun
dayız, Türkiye g-ibi memleketler için 
bu imkiı.n, Muhterem Baıvekilin pek 
İyi iyzah ettiği g-ibi, fazla istihsal ve 
Pazarsı;ıılık ıstırabı içinde yanan, o
lup bitmiı, dolup taşmıt memleket
lerden daha çoktur. Tunayukarısı
nın betbinlik edebiyatının türkçeye 
tercüme edilmesinde hiç bir fayda 
llÔnnÜyoruz. Türkiye nikbinlik ha
vası içine alınmalıdrr. Çalıımak, ~~
raşmak, didinıoek zahmet ol~bı!ır, 
fakat ümiı.izlik ba(kadır: Üm•hız
lik kol ve kafa ve kalp g-ayreılerinin 
biçe gideceği hissinin kökletmeıidir. 
A.rt:k tütmiyen baca dumanları ve 
bizim nüfusumuz kadar iııizlerin aç 
ağzı karıısında duyulan bu his, az. 
çok, fakat nüfusunun hepsi yeyip İ· 
çebilen, kendi ihtiyaçları için zanaat 
cihazlarını baştan bata kurmağa 
ınuhtaç memleketlerde ancak bir 
butlan olur. 

Tasarruf ve yerli malı haftası, 
,.ürkiye'de yalnız bu iki fikri ablak
laştrracak ve fuurlaıtıracak bir ve
liyle değil, bu nikbinlik havaıını ya
ratacak, millete Türk parası için ol
duğu gibi Türk yarını için de eıoni
:Vet telkin edecek bir fırsat olmalıdır. 

Falih RIFKI 

.... ··-·············-··-.. ·········-·--
Rusya'da manevralar 

Londrada çıkan Maasia na
ıtıındaki Ermeni gazetesi yazı
yor: "Kafkas federaayonunu
nun "Karmra - drot .. yani kır
llUZı bayrak orduları geçen 
Ağustosta Gürciıtanda ıenelik 
ırıanevralarını yapmışlardır. 
Manevranın nerede yapıldığı 
ıöylenmiyor. F alİ;at coğrafya
Yt iyi bilenlerce malfımdur. 
Ber mutat federaıyonu teşkil 
eden cümhuriyetlerin aıkerleri 
i§tirak etmişlerdir. Manevrala
ra Kartvelian piyade kıtaab ve 
Mingrelian ve Acar aıivarileri 
İ§tirak etmişlerdir. Ermenis
tan, Azerbaycan müfrezelerini 
Kürt ve Rua auvarileri takip et 
ırıiştir. ------
Sırbistanda tren kazası 

BELGRAT, 14 A.A. - Novisad' 
dan bildirilidiğine g-Öre iki marşandiz 
treni müıadeıoe etmitşir. Bir kişi öl
IDÜf, bet kiti ağır ıurette yaralan
lnı§trr. 

1 Limanların 
inkişafı için 

Akdenizde ise havalar mütehav
vil geçmektedir. 

lstanbul Kız orta mektebı'nde verilen mllsamere 

Bir vapur daha oturdu 
Dün limana gelen habere nazaran 

lzmir'den Karadenize müteveccihen 
limanıınıza gelmekte olan Rusların 

1 lliç vapuru da lzmir civannda kara-

Mekteplerde tasarruf 
müsabakası yapıldı 

( ya oturmuıtur. Bu vapur aon fırtına 
j !arda Türk sahillerinde karaya otu
' ran bet inci vapurdur. 

Edirnedtı oaziget 

Dün ayrıca mekteplerde konferanslar 
EDiRNE, 14 - Sular çekilmeğe 

deYam etınekle beraber, şehirin bazı 1 
aksamı hali ıu altındadır. F eyzao ' 
esnasında 257 ev halkı kayıklarla 1 
kurtanlmıştır. Kendilerine yatacak ' 
yer gösterilmiı, yiyecek yemek veril 
mittir. 

verildi, piyesler 
oynandı. Üsküdar'da miting vapıldı Hudut karakollan civannda a

ğaçlara iltica edenler de kayıklarla 
kurtarılmııtır. 

Milli iktıaat ve tasarruf haftası· 
mn dün üçüncü günü idi. 

Dün mekteplerde tasarruf için 
verilen konferans ve müsamerelel' 
başlaınıştır. Tasarruf cemiyetinin 
vücude getirdiği piyeı bütün mekl
teplerde temsil edildi. 

lıtanbul kız orta mektebi birinci 
ıınıfı tarafından verilen müsamere 
çok muvaffak oldu. Müsamereye sa
at 15 de lstiklil martı ile baılaodı ve 
müteakiben mektebin müdür muavi
ni ve fransızca muallimi Zeliha Os
man Hanını ~Milli iktııat ve tasar
rufumuzda genç kızlarımıza düten 
vazife., mevzulu bir konferans ver· 
diler. Bundan ıonra talebeden bir 
hanımın tasarruf hafta11 hakkında 
irat ettiği bir hitabe alkıılaoclı. 

Müteakiben de tasarruf cemiyeti
nin tertip ettiği "Yatasın yerli ma
lı, yaşasın kumbara,, isimli piyes tem 
&il edildi. 

Mektebin 11nıf, koridorlan tasar
ruf hakkında tertip edilmit reıim ve 
yazılarla tezyin edilrniıti. 

Dün Kandilli kız liseıinde de bir 
müsamere verilmit ve talebeye ta
sarruf hakkında nutuklar aöylenınit
tir. Bu münasebetle onuncu ımıf ta
rafından bir piyeı oynanmııtır. Mü
samere pek parlak ve aııminıi olmu§ 
tur. 

Taleb11 arasınd11 müsabakalar 
Tasarruf haftasında tasarruf fik

rini en İyi ifade eden talebeyi ıeçmek 
üzere dün bütün mekteplerde bir ya
zı müsabakası yapılmıttır. Müsaba
kaya yafnız lıtanbuldan 20 bin ta
lebe iştirak etıniıtir. Müsabakaya 
ilk, orta mekteplerle liseler iıtirak 
etınişlerdir. Tasarruf fikrini en iyi 
ifade eden talebelerden ilk kısımda 
olanlara 5, ortalara 10, liselere 15 li
ra nakdi mükafat verilecektir. Yazı
lan yazılar bir heyet tarafından tet
kik edilecektir. 

Radyoda konferans 
Kadınlar Birliği ve milli tasarruf 

Mediha Muzaffer Hanım 

ve iktısat cemiyeti azasından Mediha 
Muzaffer Hanım dün akşam rad)-o
da saat 21 de tasarruf baklanda bir 
kooferanı venniıtir. (Bu konferanı 
ve Mediha Hanımın tasarruf hakkın 
daki makaleıi dördüncü salıifemiz. 
dedir). 

Vitrin müsabakası 

Vitrin müsabakasına iıtirak eden 
mağazalar vitrinleri dün de halkın 
alaka ve tecessüsünü uyandınyordu. ı 

Yol tamir edildi 
Feyezan ıebebiyle Edime ile U

zunköprü arasında bozulan tren hat
tının tamirati ikmal edilmiş ve dün 
Avrupa ekıpreıiyle Edirne postası 

vakitlerinde ıehrimize gelmiılerdir. 
Dün gece saat 24 le Edirnede kalan 
yolcular da ıehrimİze gelmitlerdir. 

Yugoslavgada kar 
BELGRAT, 14 A.A. - Memle

ketin her tarafında şiddetli ıoğuklar 
hüküm ıünnektedir. Dün payitaht
ta ııfır altında 12 derece kaydedil
rni,tir. Kosova rnıntakaıında karın 
irtifaı bir metreyi geçmiıtir. Araba
ların münakalatı munkati olmuştur. 

Loıtar havaliıinde müthiı bir fır 
tına esmek~e olup süvari kıtlalarının 
darnlannı uçunnuıtur. 

Bir v pur d ha battı, 
30 kişi boğuldu 

ROMA, 14 (A.A.) - Hali ha
zırda Akdenizde büküm ıürmelııte 
bulunan frrtına neticesinde 1 tal yan 
bahriyesine menıup bir romörlck;r 
olan Teseo batmııtır. 

36 kiti boğulmuttur. Birçok ba
lıkçı gemilerinin de batıoıt olduğu 
haber veriliyor. ........................................... -.......... _ 

Müsabakaya ittirak eden vitrinlerde Vatandaş! 
san lavha üzerine yazılmıt (Bu vit-
rindekiler yerli malıdır> ibaresi bu- Bı11ıc. para yersen 
lunmaktadrr. Bunlar haricindeki vit '"W!:' 

rinler müıabalıaya iştirak etmemek- 10 para biriktir .. 
tedirler, Hafta içerisinde madalya ve 
diplomalar tevzi edilebilmek üzere Milli ve şahsi ser
miui iktısat ve tasarruf cemiyetinin 
jüri heyeti hafta sonunda vitrinleri vet böyle olur .. 
g-ezmeğe baılayacaktır. Vitrin müıa- J ._ ___________ _ 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

--A•i iktisat mecrisi 
bugün toplanıyor 

-·~ 

Terkos'un 
Mübayaası 

Yeni Oda meclisi 
dün seçildi 

Meclis ilk içtimaını gelecek ayın . 
ilk çarşambasında akdedecek 

Ticaret odası yeni ~cliıi intiha
bı dün yapılmııtır. intihap saat 11,5 
ta baılamış ve saat 13,5 ta nihayet 
be ''Duştur. Odanın 60 müntehibisani 

ıinden 52 si intihaba ittirak ebnİt
tir. 

Bundan aoora intihap heyeti r.,, 
(Devamı 6 1nc1 sahifede) 

bir Niçin 
marşımız 

milli 
yok? 

Herkes bu yokluktan muztariptir. 
Herşeyden evvel bir marş istiyoruz 

Yasa/ Ziga B•g ne digor? 

Bugün, nazik bir mevzua te-
Ş:rket mahafili intizar 

vazivetindel 
l mas etmek iıtiyoruz ve bu mak 

:ı""'~'ll satla soruyoruz: 

Vali Muhiddin . Bey ve T. Şirketi 
müdürü M. Kastelno 

Terkoı ıirketi tesisatının hüku
met tarafından satın alıoma11 hak
kında ittihaz edilen karar tirkete iki 
ay evvel tebliğ edilmitti. Fakat tir
ket mehafili mübayaa bahsinde faz.. 
la bir ıey söylemek iıtemeıoektedir
ler. Anlatılan tirket halen intizar va
ziyetinde bulunıoaktadır. Çünkü tir
ket bundan bir müddet evvel Nafıa 
veki.letine yeni bir proje •ermitti. 
Şimdi bu projeye cevap bekleıoekte
dir. 

Şirketin kanaatine a-öre, lıu proje 
ye hükumetçe bir cevap ,,erildiği 
takdirde, tesisatın mübayaa11 mea&
leıi meV2Uu bahsolmamak lazım g-e
lir. Fakat bize verilen habere g-öre 
tesisatın mubayaaıı hakkındaki ka
rar artık bir emri vakidir. 

Mübayaa bedelinin tayini için ta 
esaslar nazan dikkate almacaktır: 
Şirketin aon bet sene zarfuulaki ha
sill.tı aafiyeıinden azami ve asgari 
hasılat nazan dikkate alnırnıyarak, 
mütebaki hasılatı safiyenin meanu• 
unun vasatisi alınacaktır. Elde edi
lecek rakam mübayaa bedelinin tea
bitinde esaı ittihaz edilecektir, 

Belediyede bu huıuıta yaptığımız 
tahkikata g-öre, eğer hükumet Ter
koıu işletilmesini belediyeye verir
ıe, belediye taksit olmak üzere vere
ceği paranm bir kıımını hazrrlamıı 
vaziyettedir. 

Ermenilerin 
Nakli 
Şahverdiyan namında bir Er 

meni, Y unanistandaki Ermeni-

1 

leri Erivan'a nakletmek üzere 
Yunanistana vasıl olmu§tur. 
1Ik nakledilecek kafile 6 bin ka 
dardır. Bunlar üç veya dört va 
purla Batuma nakledilecekler
dir. Yunan hükfımeti ve Cemi
yeti Akvamın bir mümessili bu 
muamelede Şahverd~yana yar• 
dun etmektedirler. 

- Bizim milli bir mal'f1Dll7 
var mıdır? 

- Eldeki İstiklal martı, mil 
Jetin benliğina ve varlıimı te
rennüm edebilir mi? 

Bir üçüncü ıual de ıu: 
- Bizim niçin milli bir mar

tmıız olmasın? 
Şairlerimiz, ediplerimiz, mu

sikitinaslarımız, umumiyetle 
münevverlerimiz niçin hareke
te gelmiyorlar? Bütün dünyaya 
ibret derai veren bir İstiklal har 
bi yaratınıı milletin, nasıl olu-

(Devamı 6 ıncı sabi/ede) Yusuf Ziya Bey 
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~ Yeni Tefrikamız ~ - -- -= = 
;; İzmir Mesihi · I - -

~ :::n:::d~:~~~e~aşladık ~ 
= abp yerine geçmek -
- istiyen bu Musevinin 
= garip hikayesi 

- Sabatay Zevi 17 inci asır- -
=da lzmir'de büyümüştür. 
=Zevi Mesih olduğunu ilan 
=ediyor Avrupa'mn her ye
=rinden ziyaretçiler geliyor • 
=Fakat Sabatay istenilen mu
_cizeleri gösteremiyor. Hile 

meydana çıkıyor. Sonra ba-
§Wı kurtarmak için Mehmet _ 

- Efendi oluyor. -
_ Bir hayali masal değil, Sabatay Zevi 
_hakik1 tarih ve ayni zaman- rafından yazılan bu eseri = 
=da roman.kadar eğlenceli o- bugünden itibaren S inci:.: 
=lan ve bir Alman alimi ta- sahifemizde takip ediniz. 

~llllllllllllllllllllUllllllllllllUlllllllllllllllUlllllllJUlllUlllllllllllllJllllllllllillllllllltır. 
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Birinci Millet Meclisi 
'V •unı Eclinıe Meb'u.u 

M. Şeref 

Meb 'uslar; vekiller nezdinde 
muamele takip edemez/ 

Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa bu 
karardan pek ziyade memnun olmuştu .. 

"Müdafaai hukuk gurupu" 
taazzuv ediyor, gürbüzlüyor he 
le miizekereleri bir nizam altı• 
na, inzıbat albna alıyordu. 

Sonra.. 
Mecliate bir dert vardı. 

Meclisin iktıaat günlerinde ve 
killer heyeti mecliste, mecliıs
te müzakere olmadığı günlerde 
hemen bütün meb'uslar vekil
lerin, hükômet dairelerinin ya
nmda idi. 

Bu hal iki türlü çalıımayı 
durduruyordu. Bir vekilin ya
nında her dakika bet on meb' • 
us bulunurdu.. 

Bunun sebebi de, intihap 
dairelerinden gelen, gönderilen 
resmi, hususi işleri takip et
mek idi. Bu takip, bazı meb' -
uaları artık kapuçuhadarlığma 
kadar indirmiıti.. 

Bu it çok nazan dikkati ca 
lip idi. İdare heyetinde bunu 
bir gün görütmüt, çare aramıt 
tık. Yine bir gün Ferit Bey 
(İstanbul - timdi Londra se
firi) bir vekalette tesadüf et
tiği çok çirkin bir müracaat hi 
disesinden, meb'ualuğa yakı
tan vekar ve temkine muhalif 
bir hareketten bahsetti. Ara
mızda rörüştük. 

Yine bir gün Dahiliye müa 
teıan kadinı yar u sıddikim 
olan Refet Bey ile (Buna meb 
usu, - Şimdi Büyük Millet 
Meclisi reis vekili) bu hallerin 
çok fena tesirleri üzerine bas
bihalde bulunduk. 

İdare heyetinde buna bir ça 
re bulduk. idareden her veka
letle temas edecek birer arka
daş ayırdık. Bir gün tahsis et 
tik. Rüfekadan herkes intihap 
dairesine ait, ne iş varsa idare 
ye bildirecek ve derhal cevabı
nı alacaktı. 

Bu suretle vekiller biraz 
serbest kaldı, devair işgalden 
kurtuldu, işler yürüdü. Vekil
ler heyeti reisi Fevzi Pata çok 
memnun ve müteıekkir kaldı
lar. Çünkü bu dert idi. 

Med>.te bir gün bir feve
ran ohnutba. lıtanbuldan cel
bedilmiı olan birkaç memur 
için kıyametler kopuyordu. 

Meclis bu noktada çok haa 
aasiyet gösteriyordu. Menıle
ketin fikir ve kalp sahibi evll 
dma ne kadar ihtiyacı vardı. 
Hele orduda zabit kadrolan o 
kadar az, o kadar bot idi ki 
garp cepbeti kumandanlığı çok 
sıkıntı çekiyordu. Erkim har· 
biye ise bunu doldurmak için, 
milli müdafaa Yekiletini hare
kete getirmişti. 

Milli müdafaa ftkileti, er
kanı harbiye iatihbaratı bu i.!i 
çok iyi tanzim ·eylemişti. 

lstanbulda, mütareke zama 
nmda, harbi umumide ne yap
tığını araştınr, lıtanbul teşlıi• 
litımızdan mıalürnat alır ve o
nun ıahsi, mesleki, vatani ahla 
kmı süzgeçten geçirmedikçe or 
duya almazdı. 

Ümeradaa ziyade küçük 
rütpeli zabite ihtiyaç Yardı. Ba 
wlitlar temiz, çok terefli hiz
metlere muvaffak oldular. Bu
mı görmekle bahtiyarız. Likin 
ötede bir gayretkeşlik baıla
mıftı. Diier dnaire sokulan, 
bazen yüksek mevkie eriten ze 
vat derhal Babıiliıyi Aııkaraya 
nakle başladılar. Her gün hi· 

raz daba memur arbyor, ber 
gün biraz daha dairelerin kad
roau kahanyor ve masarif ıiıi
yordu. Çok defa milli mücade 
lenin batından beri bin bir 
yokluk içinde hemen bir kuru 
ekmekle yqıyarak çalııan kıy 
metli ve ıerefli memurlanlDDi 
vardı. Bu Babıali akını hatla
dığı vakit gelenler Kuvvayı 
milliye memurlannı iıtirkaba 
kalktılar, onlan küçük gör
meğe, kıymetsiz, cahil, it bil
mez, meziyetsiz addetmeğe ka 
dar cür'eti arttırdılar. Bir ha
le geldi ki, dairenin baıma ge 
çen bu Babıilici beyler Kuv
vayı milliyeci memurda bir 
diifman ıimaıı görür gibi onu 
hakaretle gördü. Bu ruhlarda 
fena tesir yapıyordu. 

O zaman devairin hepsi, 
Ankara hükômet koııağmm, 
vilayetin içinde toplanmrftı. 
Dahiliye, Adliye, lktısat, Şer' -
iye, Maliye, Nafia V ekiletleri
le Ankara valiliği, Ankara ku
mandanlığı, Posta müdüriyeti, 
mahkemeler hepsi o binanın i
çi.nde idi. 

Meseli Dahiliye müsteşan
nın gaz sandıklarından yapıl
mıı masasının üstünde kırmızı 
kağıttan bir örtüsü, bir köhne 
hokkası vardı. 

Yanında da dahiliye müdür 
leri ... Vekilin odasına bititik 
bölmelerde kalemi mahsus mii
dirlerin mümeyyiz ve katiple
ri. .. Hep böyle idi. Her keste 
milli davaya kartı bir iman var 
dı. Mukaddes ateş yürekleri tu 
tuşturmuştu. Hiç kimse birşey 
olmak, birşey kazanmak, me
mur namile bir meıvki bulmak 
istemiyordu. Her kes mutlaka 
mutlaka milli davanın muvaf
fak olmasını düşünüyor, vazi
fe alan arkadatlar için bu bü
yük gaye irişilecek sevgili, aziz 
Ye kudsi bir şey!. Bir şey ki 
onun için istirahatini, uykuıu
nu,nefsinin bütün iatediklerini 
ve nihayet hayatını feda et
mekte bir an için kimse tered
düt etmiyordu. 

Türk davuı muvaffak ola
caktı! 

Dairelere dütmeğe başh· 
yan Babıaliciler bir kapı yol
datlığı gayretile el altmdan, İs 
tanbuldaki yaran ve akrabası
nı kayırmağa haşladıklan Ya· 
kit itlerin içinde manevra dön 
meğe başladı. O güne kadar bir 
işe bir memurun tayininde biç 
sıkıntı çekilmezdi. Çünkü KuY 
vayı milliyeci memurlarımız 
hangi vazifeyi almışsa onda sa 
daketle çalışıyordu. 

Büyük Millet Meclisi! Bü 
yük Mustafa Kemalin cihat ve 
içtihat arkadatlarmın toplan 
dığı bu yüksek ve kudretli var 
lık şu gelen memurların ilk gö 
züne batan şey olmuştu. 

lıtanLulun eski ince ve bef'o 
bat hafiye ru1ıile alttan alta 
Meclisi ili için dedi kodular u 
yancbnnağa bati adılar. 

Büyük Bar vekil, türkün te 
refli çocuğu smet Paşa Haz
retlerinin geçende bir miinaae 
belte dedikleri gibi [ diifmanın 
topu, bombası, tangı, tayyare
si bizi korkutamaz.. Bunlann 
hepsinekar91 birer müdafaa ıill 
hı bulunabilir. Likilı ud korku 
lacak olan şey bu asnn en kUY 

İran da 
Kolera var 
Hastalık yeniden Bas

rayı tehdit ediyor 
LONDRA, 14 A.A. - Basra'dan 

bildirildiğine ıöre cenubi lran'da,. 
lrak'm karıtmıda Ye Şettulinın'm 
obür tarafnadıı.ki petrol mmtabomda 
kolera hüküm sürmektedir. Bu illet 
bir aydanberi Baara viliyeti dahilin 
de kimilen mündefi olmuşsa da yi
ne ııayet büyük ihtiyat tedbirler; a
lmmııtır. ___ ,..... __ _ 
lngilterenin 
Son tezi 

Tamirat meselesi al'tık 
halledilmeli 

P ARiS, 14 A.A. - Echo de Pa
riı cazeteaini.a Londra muhabiri ln
giliz kabinesinin tezi fU olacağı fil<. 
rincledir: 

1 - Tamirat meıeJeıinin halli, ni
hai mahiyette olmalıdır. 

2 - Y alnr.ı: Almanya'nın tediye 
kabiliyeti nazan itibare alınmalıdır. 
Echo de Paris, Fransa'dan tamirat 
bedellerinden tamamen vazgeçmesi
nin talep edilmesi ihtimalini nazarı 
dikkate alarak, bu tezin Almanya'ya 
daha müsait bir tesviye sureti bahşet 
mck için ileri ıütüleceğini zannet
mektedir. 

Hindistan da 
Rir suikast 
iki Hintli kadın bir lngi
liz hakimini ö!dü,.düler 
NEW - DELHl, 14 A.A. - Ben

gale'ye yakın Tipquera' ela mıntaka 
h,.k;'lli olan M. Charles Stevens, bu 
sabah Beaa'aleli iki kadm tarafından 
ateş ec:iıerek öldürülmüştür. Kadın
lar tevkif olunmuflardır. 

YENi DELHI, 14 A.A. - lngi
liz hakiminin fabsma karşı yapılan 
sui kastın mahiyetinin siyasi olduğu 
zannedilmektedir. Hinclistanın ted
hif mücadelesinde kadınların katil 
vazifesini dendıte etmeleri ilk defa 
olarak vuku bulmaktadır. 

Şimdiye kadar Valü umuminin 
trenine atılan bomba iıinde olduğu 
gibi yalnız erkeklere ferik olmak ıu
retil., har< k• t edivorlardı. 

Vatandaşın 
Kalesi 
Tas rruffur 

SALI ıs ICANUNUEVVEL 

Kudüs 
Kongresinde 
Hintli bir murahhasla 

şiddetli 
bir münakaşa oldu 
LONDRA, 14 A.A. - Kudüs't• 

bildirildiğine göre Hiııdiatan Yuvar
lak masa konfennsı Müslüman aza. 
11ndan Sahaukatali ile Müslüman 
koagresi azaundan Riyaz Bey elsullı 
arasında çıkan bir münakaşa esna
sında Riyaz Bey bu meclis azas " 
bilha .. a Şark memleketleri .<İ 
mandalar sistemini ve müstemlcldt 
siyasetini protesto etmek niyetinde 
bulunduğunu beyan etnü§tir. Mu
maileyh, Abdülhadi ile ltirlikte lngil 
tere'yi Yahudilerin bugünkü ft2İyet 
!erinden mes'ul telikki etmekte oldu 
ğunu ilave eylemiştir. 

Tarziye kafi 
Görülmüyor 

Valiye gönderilen mek
tupta ne deniyor? 
Kıbrıs baş piskoposunun Kıb 

nsta çıkan hadiselerden dola
yı valiye bir tarziye mektubu 
rönderdiğini yazmııtık. İngi
liz gazeteleri tarafından kafi 
bir tarziye telakki edilmeyen 
bu mektupta baş piskopos di
yor ki: 

Asaletmaap. 
Belki de bu birkaç söz daha 

evvel söylenme!" idi. Fakat Kıb 
nsta hadiselerin nekadar sür'at 
le biribirini takip ettiği ve 
bunlardan çıkan neticenin fc
kalideliği hatırlanacak olur
sa mazur göreceksiniz. Bu 
mektupla söylemek istediğimiz 
esas şey, vali konağının yanma 
sı ve diğer hidiıelerden duydu 
ğumuz teessürdür. Biz evvelce 
Kıbrıs Rum ahalisine hitaben 
vaki olan beyanatımızda milli 
gayelerimize visıl olmak için 
takip edilecek yolu gösterdik. 
Bunları tekrar etmeği lüzum

! suz görüyoruz. 
Fakat uluvvücenabmıza sığı 

narak geçmit hadiseleri, harici 
manzaraları itibarile değil, ha

Japonyada 
Buhran 

•••• 1 • 

Kabinelerin istifasında 
mali sebepler de var 

LONDRA, 14 A.A. - Londra 
matbaatı, Japonya' da altın miyan
mn terkedilmeainin Büyük Britan
,..• da tevlit ettiii ciddi alüayı llk
aettirmekte ve Japon kabinesin ka
ranıı.ın hayret uyandlnlUf olcluiwıu 
müşahede eylemektedir. 

Financial Neuwı gazetesi, Man
çuri ihtilafmm yanmda bubnruaik 
olan sebeplerden birinin de para kıy 
metinin yükseJmesi olduğuna, çün
kü Şanghai piyasasındaki spekülas
yon muamelesinin kağıt yene muka
bil ııümüı alnu sabmı mahiyetini al
dığını yazıyor ve Japonya'nm bu 
kararının beynelmilel tehlikeli akis
leri olacaktır. Zira bu karar nakli is
tikrara kartı hiç ıüpheıiz bir emni
yetsizlik dalgasının vücut bulmasına 
ıebebiyet w cı cccktir. 

Times gazetesi, Wakatsuki kabi
nesinin aukubanun siyaıi olmaktan 
ziyade ikt11adi ve mali sebeplerden 
ileri ııeldiğini )'BZIYOO' ve diyor ki: 
Altın miyannın Japonya tarafından 
teı '.n ne kadar mühim olursa olsun 
yeni kabinenin M. lnouyenin ikbza .. 
di siyasetini takip etmeai miimküa 
ve hatti muhtemeldir. Harici siya
sette bilhaua Çin'e karşı bazı deği. 
tildilder olacağını diitünmeğe mahal 
yoktur. Maamafih, Cemiyeti AkYam' 
ın efkarı.na yakından vakJ bulunan 
M. Y oskizawa hariciye nezaretinin 
baıına geçerse belki bazı dakik ince
lilder olabilir fakat don buhnın esna 
smda çok bariz olarak görülen mil
li ittılıat a:rnlığında hiç bir inkıta vu
ku bulamaz. 

Daily Expreu gazetesi diyor ki: 
altın miyannm Japonya tarafından 
da terki bu san altının gitgide kıy
metini kaybetmekte olduğunu göıt .. 
riyor. 

Bu gazete yazdıklarına nihayet 
verirken bir imperatorluk parasının 
ihdasını taYsİye ediyor. Japonya'nm 
altın miyannı terkettiği Nevyork'ta 
haber almır alınmaz, borsada 49,50 
dolar olarak tescil edilmekte olan 
100 yen kıymeti hemen ynnrlanmıı 
ve 42,50 dolara düflllüttür. 

Japon oltimatoma 
TOKYO, 14 A.A. - Japon ask .. 

ri ınakamatı, Cbang - Sucb - Liang 
ile Chinchow hü.kümetinin sukutunu 
mutlak telakki ettiklerinden • derpiı 
edilen sebeplerin akıi çıkması prti
le - verilmesi düşünülen oltimato
mun sene nihayetine tehirini karar
laıtırmııtır. 

___________ ,_,.1 kiki manaları itibarile muhake 
ŞANGHA Y, 14 A.A. - Tdıang

Kai - Chek istiEa etmİf ye utifası 
kabul edilmiıtir • ...................... ................. .. ...................... - -

vetli ve kahir ıilihı olan propa 
gandadır. İşte ona karşı millet 
ler acizdir. Çünkü hudutlarını 
zı kapayamazsınız .. İğne deli
ğinden girer •• Fikirleri zehir 
leı·.] 

Hakikaten bu beyler Bahı
aliden gelince Kuvvayı milliye 
ye intibak edecek iken, Anka
ranm binbir mahrumiyet İçinde 
çırpınan hayatı onları çok sık
tı. imansızlar, Ankarayı da 11-
tanbul'a çevinnek iatediler. Bu 
rada paditab yoktu. Onlar da
ima oradan yağacak ihsanlara 
avuç açmış adamlardL Ankara 
da Babıali yoktu onlar Babıali 
nin dalkavuk ruh ve zihnile e
tek öperek ikbal bulmağa alıt· 
mırı adamlardı, Ankarada bu 
mel'un an'aneyi uyandırmak 
isteyorlardı. 

Bunların yerlettiği bir daire 
ye bir meb'ua arkadq girince 
derhal yüzü bunişur, meb'usun 
ıM>rduğu suale tayet, orada bu 
lunan K.uvvayı milliyeci bir 
memuna hemen koşarak alıştı 
ğı millici terbiye sevkile ce...ap 
verine, öteden bu Babıilici 
Beyefendi hiddet eder .. Homur 
dunr •. Meb'us çıktıktan son
ra: 

- Şunlara yüz vermeyiniz. 
Devletin iti onlara mı aittir 
sanki. Bir şeye akıllan erse ba 
ri... Siz de bunlara bir kıymet 
veriyorsunuz! .. 

Küatah sözleri.ni söylerler
di. 

(D~amı var) 

me etmeni<zi istirham eylerim. 
Milli gayelerinin tatmin edil
memesi yüzünden husule gelen 
memnuniyetsizliğin bir tezııhü 
rü olan bu harekat hürmet his 
sile mütehassis olduğumuz tah 
sınızı >.tibdaf etmiyor.,, 
Baş piskcpos bundan sonra 

valiclcn, "davalarmm,. İngiliz 
hükl:metine bildirilmesini rica 
etmel-te ve geçmiş zamanlarda 
İngilizler al'asında Byron ve 
Gladstone gibi İngiliz dostları 
bulunduğuc'U hatırlatmakta
dır. 

M. Churchill 
Bir kaza geçirdi 
Bir otomobil Nevgorkta 

kendisine çal'pfı 
Nt::VYORK, l4 A.A. - Cemahi

ri Müttahidede konferanslar vermek 
üzere buraya gelmiş olan M. Wins
ton Churchill, dün alqam bir OtOlllO
bil tarafından y•e diifiirülmüttür. 

Mumaileyh, hastaneye yatırtlmq 
tır. Sağ om.._ ezilmİ! ve alnile bur 
nunda bazı aıyrıklar hiaıl olmuı 'bu
lunan M. Cburclaill'in bir rec:elik bir 
iıtirahatteo IQIU'a bas~ terke
debileceğf doktor tarafından beyan 
edilmiJtir. 

NEVYORK, 14 A.A. - Kaza 11-

rumda bazlr bulunan polis meam
na, M. Churdıill'iıı kendiaini de-rinn 
toförü her türlü ittibamdan muaf 
tuttui;unu ve acele İfi olduğundan 
randevuya yetiımek için mevcut iıa
retlerin biliiftnda olarak caddenin 
bir tarafmdaa diier tarafma ceçmİf 
bulunduğunıa aöyled.iği.-ıi beyan et
r.ıİftİr. 

M. Churchill, yeniden muayene o
lunmuıtur. Hiçbir ihtilit tebükaai 

yoktur. 

Borçlar ve 
Amerika 

LONDRA, 14 A.A. - Borçlar 
meselesi ile, W ashinıton konaresi
nin Amerikan ıiyaıetine kartı İtti
haz etınİ.§ olduğu hattı hareket [ngi
liz matbuatının meşııalelerinin ~m
da gelmektedir. Buııüa, gazeteler 
kongrenin hu ıiyasete karı• obstrük
ıiyon yapacağından bahsetmektedir. 

Timeı gazetesi, bugünkü muhitin 
bir tok= meraretlerle fazla mahmul 
olduğunu ve binaenaleyh daha bir 
müddet seçmeden lngiitere'nin borç 
larının teıviyeıi ıeraitinin yeniden 
tetkiki imk:iruna dair M. Mellon'un 
sözlerinin ıemere Yeremiyeceğini 
yazmaktadır. 

Daily Teleııraph, borçların ilgası
na düşmüt olan kongrenin hattı ha
reketi ile Almanya'nm inhidaım ve 
lngiltere'ain Balfar no- ahlt.Bmm
dan vaqeçıneat ihtiınıılinden encliıe 
eden Amerikan siyasetinin llİrİbirine 
muam oldupna kaydetmelrtedir. 
M. Hno'ft!r, borçlardan k:urtanlalıile
cek olan knmııu lmrtarmaia airat
maktıulır. 

Mornins Po.t gazetesi, "-ika 
hükümetiaia takip etmekte olduğa 

aiyaeete brp wlm bulu lıiicamla
rı M. HnoYer'e lı.ar11 hisaolıman nef
rete, lnciltere'ye karp dayalan iti
mataızlığa n alelUaıum emebilen 
kartı mevcut olan batıl akidelere 
hamletmektedir. T._ .-..; di
yor ki: 

Kongrenin Hoonr teklifini telik
ki tlll'2ı, bu DMCliıin cihandaki ildı
sadi inhitat ile Amerika iktuadi,..b
run inhitatı anmıdaki ada miinaM
beti henüz sörmemekte ve cııMn• 
sair ıobamm"' Amerilaı'ya borçlan
nı öderken ~ lllllhaulitım -
tın almata denm etmesinin müm
kün olmadığını nazarı dikkate alma· 
makta oldufunu ııöst& meldedU. 

-
~ --~--

Ankarada madalya 
• tevzi merasımı · 

•••••••• 
Yerli malların sürümü geçen se· 

neye nazaran yüzde 40 arth 
AN KARA 14, (Telefonla) - Bu gün An

kara Ticaret odasında lktısat ve Tasarruf Cemiyetinin 
tertip etmi, olduğu madalya ve diploma tevzii merasimi icra o
lwıdu.. Meruimde Meclis Reisi Kizım Paıa da hazır bulunnıut
tur. Kazını Paşa Odada rastgeldiği tacirlerle ve Oda erkinile 
tanışmış ve görütmüıtür. Ki.zım Pata günün en mühim hareketi 
olan milli iktısat •e tasarruf mevzularile yerli mallarının istihsal 
ve sü<um vaziyetleri üzerinde hasbuhallerde bulunmuf, bazı su· 
aller sorarak ceyaplar almııtır. Kendisine verilen izahatta yerli 
mallar ıünim ve revacının geçen seneye nazaran yüzde kırk de
recesirule arttığı, gümrük himayesi neticesinde yerli ipeklileri
mizin ihtiyac.t~ kafi gelmekte bulunduğu, yalmz kalitel.-rin bir az 
daha ıslaha mühtaç bulunduğu, küçük ve basit tezgahların mo
dertize edilmesi lüzumu ifade ve İşaret olunmuştur. 

Bir katil Kastamonide idam edildi 
KAST AMONl, 14 (A.A.) - Üç ıene evvel boyacı lhaan E

fendiyi 27 yerinden yaralayıp boğazından kesen Hüseyin hak· 
kındaki idam hükmü bu sabah Nasrullah köprüsü başında infa:ıı 
edilmittir. 

Büyük Millet Meclisi müzakeratı 
ANKARA, 14 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün reis vekili Re

fet Beyin ı·iyuctinde toplanmııtır. Meclis, Evkaf müdürlüğü 
1927 hesabı kat'isi hakkındaki mutabakat beyannamesi ve Diva· 
Dl Muhasebat encümeni mazbatasını müzkere ederek kabul et· 
miştir. Müteakıben Balya - Karaydın ıirketi namına idbal edileo
cek razolinin gümrük resminden ve muamele vergisinden mu
afiyetine dair kanunun ikinci müzakeresi yapılarak kabul edil
mitf ·. Meclis perıembe günii toplanacaktır. 

İspanyol kabinesinin son şekli 
MADRIT, 14 (A.A.) - Yeni kabine şu tarzda teşekkül et

mittir: Baıvekil ve Harbiye nazın Amiral Azana, Hariciye nazı
n M. Lerroux, Mesai nazın M. Largo Caballero, Maarif nazut: 
M. Fernando de Los Rios, Nafia nazırı M. lndaleccio Prieto, 
Sanayi ve Ticaret nazırı M. Marcelino Domingo, Adliye nazırı 
M. Albomoz, Bahriye nazın M. Girol, Dahiliye nazın M. Cesa· 
rea Quiroga, Maliye nazuı M. Carners, Münakalat nazırı M. 
Martinez Barrios 

Surİyt'! ve Irak hudutlarının tahdidi 
ADANA, 14 (A.A.) - Irak, Suriye hudutlarını tahdit için 

Cemiyeti Akvamca intihap olunan tahdidi hudut komisyonu ay 
batında iıe başlayacaktır. 

lsviçre hükumeti de ithalatı tahdit etti 
BERNE, 14 (A.A.) - Federasyon meclisinin Meb'usan Mec

lisine tevdi ettiği bir kararnamede F ede(al meclisine ticaret eş· 
yası idhalitmı 31-12-932 tarihine kadar tahdit etmesi, idhalir 
için verilecek müsaadeye ait tartları tesbit eylemesi ve tediyat 
servisi hakkındaki serbestiyi tahdit eden hükUmetlerle kısa va· 
deli itilaflar akdetmesi için salahiyet verilmittir. 

Bir ceneral tevkifhanede kendisini asb · 
PEŞTE, 14 (A.A.) - Geçenlerde meydana çrkanlan ıuikaıt 

teşkilatı ile alakadar olmak üzere tevkif edilmit olan sabık Jan
darma Müfetti§i Jeneral Chill dün sabah aptesthanede kendisini 
bir havlu ile su borusuna asmak ıuretile intihar etmiıtir. Tahki· 
kat yap1lmaktadır. 

Suriye ermen ileri de 
gidiyorlar 

ADANA. 14 A.A. - Beynıttan 
bildirilditine söre, 362 -;, ~ 
ruttan HidiYiye ..apuru ile hareket 
etmitlerclir. 

Halepten de 10,700 kiti Ermenis 
tana ııidecektir. 

Markiz uykuda iken-
NAPOLl, 14 (A.A.) - Bir 

takım meçhul tabular / Markiz 
Caripani Maria'n.m f*M;erele 
rini açık bll'akarak ayumakta 
olduğa yatak ocluma girerek 
1 milyon kıymetindeki müce... 
heri erini çalmqlardır. 

Gandhi'nin seyahati 
ROMA, 14 (A.A.) - Gancl 

hi, Brendiziye hareket etmiıtir. 
Orada Hi.ndistana mütnecci. 
hen Yııpur& binecektir, 

Bir banka müdürü 
tevkif edildi 

LIZBON, 14 A.A.. - Kredit An
atalt bankaımm sabık müdürü oluı 
hileli iflis cürmünden dolayı zan 
altında bulunan M. Ebrenfeat AYUl
turya hükıimetinin talebi üzerine 
Lizboa ela tevkif edilmittir. 

Amerikada işsizler 
VAŞİNGTON, 14 A.A. -

Amerika uıeeai federasyonuna 
göre iısizlerin mikdarı lrinıınu 
ADİ ayuıda 7 f, milyona balif 
olacaktır. Sazı alakadarlara ıl 
re bu mikclar 9 milyonu bula 
caktır. 

Madritte taksi yok 
MADRIT, 14 A.A. - Tabi -

lıipleri, tarifeler haaalıile •d r t• ile 
ihtilif helinde bubuaduklanndım .. 
rahalarmm çıkmallftı mea'etmiıler
ılir. Hükiimet merkeziııin aobklan 
~ bir manzara arzetmek
tedir. Bu tatilin ne kadar dımım _., 
c:efi maı;;,. deiildir. 

Jkfısadi Kronik 1 çük sanayi tamamen mahvolu-ı garp dtvleti bugün vabinı bir 1 diğerlerine zarar ettirmek yo-\ lan ol~ ~~eler mütemadi-' guaa garp derietinin müfkül&. 
yor. tereddüt içinde bocalıyor. Bu lu bir tarafta, lıütün menfaat- yen deiifiyor; l§lebııe siatemle bm ~tirmektedir. 

2 - Öyle menfaatleT var ki,, tezatlar eskiden yok mu idi? !erin ayn ayrı en az zarar gör- ri DlÜt-diyen deiifiyCll'. Y.. Baırüakü garp de.leti ihenlc 
1-Garpte devlet ~m bazlık ediyor birinin tamam kazanmasmı, ö- Vardı. Fakat buhran onlan büı melerini temin yolu diğer taraf ni ikbaat aleminde her libza o- esası üstüne oturmaktadır. in· 

Garpte devlet, bin iktısadi 
ınütkül anamda canbazlık edi 
ror. Tezatlan ahenkle baiJa
nıak İçin maharet ibraz ediyor. 

lktıaat tezatlarından bazıla
rı o kadar açık ki, haykmyor· 
lar. Meseli müstahıjller yük
sek fiat, müıteblikler alçak fi. 
at istiyorlar. Ameleler yüksek 
licret, patronlar alçak ücret is
t~yorlar, köylü yük.ek ziraat 
fiatı, tehirli alçak ziraat fiati 
istiyor ••• 

Csniyetia bir zümresine hi-

mayeki.r dananıldı mı, diğer 
bir zümre zarar görüyor. Her 
iki tarafı müsaYi himaye et
mek, hiç bir tarafı himaye et
memek oluyor. Himayenin tesi 
ri aıfıra diifüyor. 

Zıt menfaatim bir a:ıı daha 
yakından görelim. Onların ara 
ımda ıeri bir tasnif yapalım: 

1 - Kartılıklı öyle menfaat 
ler Yar ki, birmin kazanması 
ötekinin (tam- -ta.olma 
ımı) mucip oluyor. Bazı bü-
Yük - . 

tekinin (mahdut kazanmasını) bütün hid fekle koydu. Buh- ta. radan oraya intikaller oluyor, gilterecle milli hiild'met lıwıun 
icap etetiriyor. Köylü mahsulü randan sonra garp devleti kor- Lakin mesele burada bitmi- niabi taraJYiirler oluyor. İçin yapdclı. Almanyada, iki 
nü bahalı satarsa, ıehirli kay- kunç derecede güç vaziyete yor. Böyle ıade tekilde kalmı- Bu sebeptendir ki devletin müntebanm aruma ııJaıan tet 
beder. Kaybeder, fakat diğer düttü. yor. Bir mülahaza daha var. iktıuda Dllidabalesi, eia' her Yiyei .-akbtec:i orta fırkalaı 
taraftan köylünün iıtira kabili Garp devleti ne yapım. Garp Ka11ımızda, menfaatleT diye li.hza Ulllumi ihenk tamim edi- daa miitetekkil hüktimet, be 
yeti artar, tehirden fazla ma- devleti için iki yol var. Ya bü- ad koyduğumuz iktıaat sahalıı- lecek ve herkesin en az zarar politikayı takip etsin diye yerin 
mw alır. Bu surette tehirlinin tün bu zıt me.ıfaatlerden bir n sabit teYler değildir. Onlar rönneai raye ittihaz olımacak ele dunıyor. Franaada Y&Zİyet 
kazancı mahdut kalır. Şimendi kısmını ele alır, radikalce hima mütemadiyen değitmektedir. sa, her lihza deiitmek icap e- mütabihtir. 
fer tarifeleri, bir tarafm meafa- ye eder ve bu surette diğel' men Onlann biribirine ka11r tezat diyor. Eğer garp dnletinin i.henk 
atine tesir ederse, diğer bir ta- faatleri bile bile zarara uğratır. nisbetleri, duran değil deiiten İtte garp devletinin müşkii- ~ ibaret nıhu, büyütea bir a. 
rafın zararına tesir eder. Faiz Yahut devlet, bütün bu zrt ıeylerdir. Meseli. tehir nüfusla litı bu iki pınardan ıreliyor. dese altına alnına, bunun eıha 
yüksekse, para veren sermaye- menfaatlerin arasında canbaz n Ye köy nüfusları ayn ayrı İktrsat sahalannın her li.ha hı meıcibesi ... nihai kanaatt• 
dar kazanır, para alan kardan gibi oynar durur. nisbetlerde mütemadiyen deği- değiımeai Ye bütün bu defi§en görülür. Garp devleti zannedi-
kaybeder. Yani batla aö&le 1Jir süni ıiyor; iatihsal usalleri mütema iktııat sabalan arumda ne o-



JttlLLIYET SALI 15 KANUNUEVVEL 1931 3 

Koli muamelitında • 
enı sekil nedir? 

Ekonomi 

Yunanistan uzümü için 
mahreç buldu 

Koli 
Karışıklığı 

Mesele tavazzuh etti 

yalnız bu ay 

koli ithali memnu! 

Her Yunanlının alacağı ekmeğin 
dörtte biri üzümlü olacak 

2 numaralı kararname ile gÜm
rüklerde, bilhassa paket kısmında ha 
sıl olan vaziyet dün inkişaf etmiştir. 

Yeni vaziyeti öğrenmek üzere 
Ankara'ya gibnİş olan Paket posta
banesi ıümrük muavini Nureddin 
Bey henüz avdet etmemi§ olmakla 
beraber, hariçten gelen kolilerin ne 
gibi muameleye tabi tutulacağı anla
şılmıştrr. 

l' unaaiatan üzüm istihaalitma 
karıı yemi bir iatihlik -.baı bul
ınuıtar. 

Bu memba melce tasaYYID' olu
nan üzümlü elımelı formülünün 7eni 
bir ıeldidir. Yeni tanzim edilen proje 
ye nazaran Yunaniıtanda her phıa 
satın alaı:aiı ekmelin dörtte birini il 
:tümlü ekmek olanak elmaia mecbur 
hobıhmıktadır. 

Bu fdde - 7alna Atiım" 
Pire ıelıirlerinde ,.eymiye 22,000 ok
ka üzüm ııarfedilebilecektir. 

Memleketimizde civa 

aranıyor 

Bir Alman müeaseaeıi memleketi· 
ınizde cmı aramak için bir mümes
silini ıöndenniıtir. 

Maliim olduiu üzere memlekoeti
mizde civa l:mıir civarında Karabur
nu hanlisinde mevcuttur. 

Hamburg piyasası 
Berlin Ticaret oclaamdan or

gelen malumata nazaran, Hamburı 
kuru merte pi,.asaaı ıene aonu bay
ramlanndan evvel mallarım satmak 
isteyen idhalatçılarnı fiatleri düı~ 
mek iatem<"lerinclen dolayı pvfektir. 

Alivre fiatler iıe aağlam ve teref
füe me77aldir. 

9 Kinunuevvelde Tüıok fmdık fi
atleıi memleketimizdeki fiatlerin 
yükselmesi üzerine Hambarg'tıı 1-
1,5 dolar tereffü etmiştir. 

Hamburga lzmir ve Kaliforni7a
dan gelen haberler üzüm mevcudu
nun azaldığım bildirmektedir. 

Fiatlerin yükselmesi muht-'Il\e) ııö 
rülmektedir. 

lstanbuldan bir haf

talık ihracat 

lstanbuldıın son hafta zarfında 
3,637 ton buğday, 17,687 ton arpa, 
61 balya yapağı, 204 çuval fmdık, 
166 aandık afyon ihraç edilmiıtir. 

Dün l ot nbul' da mevcut arpa sto
ku 450 vagon tahmin edilmekte idi. 

Yumurta nizamnamesi 

Ofis tarnfmdan yeni tanzim olu
nan yumurta ihracatı nizamnamesini 
tetkik için evvelki gün Odada bir iç
tim-ı yapan yumurta ihracat tacirle-

Sorsa flatları 
Kambiyo 

Fransız frangı 
logiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
lsviçre frangı 
Leva 
F orin 
Kuron ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Z 'oti 
Pengo 
Ley 
Din:r 
Çe,-von~ts 

Tahvilat 

L Dahili 
D. Muvab.hade 
A. Demir .. olu 

j Kapamı; 

12 06100 
7 35 00 

47 37 00 
9 19 06 
3 39 50 

35 66 50 
2 42 45 

61 04 00 
1 17 01 

15 63 75 
3 97 80 
5 '62 41 
1 99 03 
4 11 5'2 
' 56 65 

77 SG 00 
25 sııu 
00 00 ()) 

j K.apanış 

38 75 
16 65 

Buraa ltarıci 
Alhn 
Mecidiye 
-~"nk ·ot 

9 55/ 
50,75 

2 4? 

n pazar günü Ofiıtc bir içtima da
ha 7apacaklardır. Bu içtimada ni
zamnamenin tetkiki ikmal edilecek-
tir. 

Bulgaristanda yeni 

tütün mahsulü 

Odaya gelen maliimata nazaran, 
Bulgaristan 1931 senesi tütün mah
ıulündeu henüz hiç satamamıştır. 
Bü,.ük alıalar ancak hararetli olma-
7an muameleler yapmaktadrrlar. 
Bulpr tütün müıtahıili mütkül Ta

ziyettedir. 

Japon parası düşüyor 
TOKYO, 14 A.A. - Yükıek bir 

temayül biırdilmit olan kısa bir 
celseden sonra esham 60 yen frrla
mıı olup Tokyo eıham boraa11 ihti
mal iki gÜn kapanacaktır. Diğer te
hir ve eyaletlerdeki borsalarda da 
ayni tereffii biaıeclilmiı olup onlar 

Gelen maliimata nazaran, hariç· 
ten gelecek kolilerin 2 numaralı ka
rarnamenin neşrinden itibaren idha
li talıdit edilmiştir. Ancak kinunu
evvelde kolilerin mukabil kontenjan 
liıtesi olmadığından bu ay hariçten 
gelecek veya gelmiş koliler memle
kete idhal olunamıyacaktır. Ancak 
gelecek ay kontenjam memlekete id
bal olunacak koliler nazarı dikkate 
almarak,tanzim edildiği için ay b~
ımdan itibaren koliler idhal olunabi
lecektir. 

Kontenjan listedeki miktarlardan 
hemen hepsi kapanmıştır. Cam kon
tenjanındaki miktarlar da teı.namen 
dolduğundan babren gelen ve det•İz 
üzerinde, mavnalarda bekleyen cam
lar dalıi idhal olunamamaktadır. 

Maamafib cam tacirlerinin zara
ra sokulmaması icin bir tedbir bul" 
nabileceği ünüt edilmektedir 

da muvakkaten kapanacaktır. Tehdit • 
Mısır, pamuklarını ltal- Mektupları 
yaya satmağa çalışıyor • • • • • 

Segrısefaın mudüru ıle b•zı 
KAHiRE, ı4 A.A. - Elebram "d k • l [ • Mı h·k·meti· ı are er anına ne er gazı mış 

gazeteaıne n8281"8.n ıır u u 
ile büyük bir ltalyan müeaaeaesi a
nımda bükiımete ait pamuk iıtok
lannın mühim bir miktarının aatılma 
11 baldonda müzakereler cereyan et
mektedir. 

lngiliz lirası yüksel~ 
mekte devam ediyor 

LONDRA, ı4 A.A. - lngiliz li
rasının yükselmeli devam ediyor.Bu 
sabahki açılııta bir lngiliz lirası 
3,455 dolar ve 88,125 frank olarak 
teıcil ediliyordu. 

Amerikadan çini 

isteniyor 

Bir Amerikan müeaseseai memle
ketimizden daimi ve mühim miktar
da çini mübayaa etmek için teşel>

bü•ata girişmiştir. 
Bu müeııeıe eski. ve yeni çini ma

mulab alacaktır. Müc•sese Ofisin 
tavassutunu İıtemİftİr. 

Katil kadın 
Asıldı 

ISPARTA, 14 - Katil filinden 
idama mahkiim edilen Fatma kadın 
bu sabahı Tnzpazannda a11lmııtır. 
Bütün kasaba IİJ'Uet me7danını dol 
durmuıtur. -----
Bir Fransız profesörü 

şehrimizde 
Dün Fransız müderrislerinden 

Pr. Angelı şebrimize gelmiıtir. 
Pr. Angels tehrimizde birkaç gün 

kaldıktan ıonra Adana tarikiyle Mı
aıra gidecektir. Pr. Angelin Franaa
YR avdetinde bir nebatat kataloğu 
yapacaimı söyl-<kteclir. 

Büyükada kadastrosu 

Seyrisefain umum müdürü 
Sadullah Bey ve idare erkanın 
dan bau zevata garip bir takım 
mektuplar gelmiştir. 

Bu mektuplarda itinden çı
kanlan bir veya birkaç şahıs ga 
rip bazı tehditlerde bulunmak
tadırlar. Tehdit mektupların
da: "Şöyle veya böyle yapaca
ğız" "denilmemekle beraber,'' 
Keyfi muamelelerle insanları 
işten çıkararak elımeklerile oy
nayanların bu hareketlerine mü 
saade edemeyiz" denilmekte
dir. 

Bu mektuplarm kimler tara 
fından gönderildiği tahkik edil 
mektedir. 

Memlekette 

Homere 
lzmirde doğmuş 

Bir /ngiliz heyetinin 
tetkikota 

geleceği haber veriliyor 
lngiliz alim ye müverrihlerinden 

mürekkep bir heyetin yakında lzıni
re ıelerek, tetkikatta bulunacakları 
haber verilmektedir. Heyet Kadife 
Kalede tetk:kat yapacaktır. 

Bir cok şehirler maruf ll7ada mu
harriri-Homere'in "Omiroa,, doğdu
ğu yer olarak ıöoterilmiıtir. Ahiren 
Homere'in lzmirde doğduğu iddia 
edilmiıtir. Homer kadim Bergama 
ıebrinde de bir kızla muaşakada bu
lunmuştur. Homerc bu aıkın ilcası 
ile Kadife Kalede meşhur llyacla'IJDJ 
vucude ıetinniı İmİf. 

Geleceği haber verilen heyet bu 
tarihi iddiayı tetkik edecektir. 

Çay ve kahve y~rine 
1 zmir bapiaane•inclcki kahTe oca

imdan çay ve kahve kaldırılmııtır. 
Yerin~ ıhlamur konulmuştur. 

Büyükadanın kada•trosu bu 
ayın nihayetinde tamamile ik-
mal ohmacakbr. 

1 
Vatandaş 

fzmir kadastrosu 1 Yerli malı al 
teftiş ediliyor 1 y il I 

Kad t f . 1 . ··d-· er ma ı aarove enıtenmu u. 

rü !"f.al.it Ziya Bey ~zm~r .ve ha ; Kullan! 
valısının kadastro ıtlennı tef-

tit etmek üzere hmire gitmi9- "-----------"' 
tir. Teftit bir ay sürecektir. 

den seldi, i'-'k usulile berta.. I keti oluyor. lktısadi hayabn l lü fiati ile şehir mamulü arasın 
raf olur. Zannetmiyor ki, dün- muhtelif ıubeleri için ayn ko- daki büyük açık teşkil ediyor. 
ya buhranı bw bünye buhranı- miaerler tayin olunuyor. Dün Köy mahsulü ucuz, mabıul et· 
dır, radikal usule ihtiyaç göate (bankalar komiseri) vardı, ban ya bahalı. Bu vaziyet, mamlll 
rir. ka itlerini kontrolü altında bu- eıyayı meydana getiren ·fabri-

Buh.ran, çok sür'atle inkiıaf lunduruyordu. Bugün (fiatler kalarm kartel teşkil etmelerin· 
ettiğine göre, buhranın tam hü komiseri) icat edildi. Fiatleri den ileri geliyor. Fabrikalar a· 
viyyeti henüz bütünlüğü ile kontrol edecek. ralarındaki rekabeti kaldırmak 
meydana çıkmadıysa, yakında Bu •onuncu komiserin vazi. için birleıiyorlar. Bu aurette 
çıkacakbr. Devlet adamından fesi kadar ağır bir vazife tasav 10, 50, JGO 'ile h-.tta birkaç yüz 
devlet adamma fark, bunu fD vur edilemez. Onun içindir ki, fabrika bir araya geliyor. Ma
dideo görmek veya daha bekle- bu yere, iti demir gibi elinde mulün fiatini müşt.,rek surette 
mek farkından batak bir ıey tutabilecek birisi aranmıştır, teabit ediyorlar. Tabiidir ki re-
değildir. ve bulunn:uıtur. kabet kalkınca, inbiaar baılar. 

2 K • J Mevzuu, iktısadi ehemmiye- inhisar demek yüksek fiat de-
- OmISer Cr tinden dolayı izah etmek iate- mektir. lşte bugünkü Almanya 

ı k t• riz. nın en ziyade zarar gördüğü ve 
mem e e 1 Bugün Almanya buhranının mani olamadığı iktıaat hadiıe-

Aimanya komiserler reemle- ağırlık merkezini, köy mahsu- si, fabrika kartellerinin vazet. 

Mahkemelerde 
• 

Baba affetse bile, 
kanun affetmez .. 

Dün Ağırcezada dinlediğimiz 
şayanı dikkat bir dava 

Hafız Ahmet Efendi, 75 yaşııll:la! yet vermi§. Babası beni oğlum değil, 
Aksakallı, toPÇebrelö, başı kasketli senin için •kanın dövdü., diyor. Doğ 
iki büklüm bir adam! Hüsnü Efendi: rusunu anlat bakalım, ne biliyorsun? 
21 yaşımla, karakaılı, karagözlü, ka- Fatma H. batladı: 
hn kemikli, badit çehreli bir genç - Efendiciğim size herıey ma
ve Ahmet Efendinin oğlu! Baba o- liım... Benim iki kr>mn var. Bunun 
ğuJ ağır ceza mahkemesinin huzuru- da iki oğlu var. Benim iki kızımı 
na sevkedilmiıler. Baba davacı İki oğluna, beni de ken4isine nikab
mevkiinde, oğlu maznun sandalya- ladı, böylece içli dıtlı olduk. •. 
aında oturuyorlar. Bu çocuk lı:ızmıla İJİ ıeçlııemez. 

Reiı ihtiyarı "Efendi baba", maz Eve sarhoı gelir, ikide birde lazımı 
nnnu da "oğlum" bitabiyle isticvap döver. O gece biz yalmıft.k. 
etti n aonra davacı mevkiinde otu- - Kiminle? 

- Eyalimle efendim. 
ran ibtiyara tekrar bitap etti: _ Bir odada, bir yatakta mı? 

_Baba. anlat bakalım davam?! - E al" d "il · f di L'-
lki büklüm ihtiyar elleriyle kür- - Y ım eg mı e en m, """ 

siye alıananık yerinden doğruldu.- odada, bir yatakta... 
- Ey ıonra? 

- Efendi hazretleri, diye söze _ Sonra efendim gece yanaı dı-
baıladı ve anlattı: şarda aofada bir gilrültü oldu, kızun 

- Ben 75 yaıındayım. Bundan imdat diye bağrıyordu, analık, he-
9 ay evvel evlendim, 50 yaşındaki men yerimden fırladım, '..:3pıyı aç
Fabnanımı aldım .Bu hatun 7 ay ev- tun, fakat daha admumı abnadan, 
yeline gelinceğc kadar her ay be- hir tarafıma, bir tokat, bir tarafıma 
nim başunın etini yemeğe başladı. bir tokat indi Ben ş3şırdım, kızım 
Benden evimi, dükkanımı kendisine ı içeri atıldı: "Aman babacıiım, beni 
vermeldiğimi istiyordu. ~olamaz di- kurtar., diye, haykırarak babasmm 
yordum,.. Benim torunlarım, çocuk- üzerine atıldı. Arkadan Hüsnü de 
lanm var. Onlar bu işe razı gehnez- 1 hı şunla içeri ıirdi, hem lozmıı, hem 
ler. Ben öldükten aonra ne yaparsa- ele onu kurtarmak iıtiyen babasını, 
nız yapıruz" dedim. Tam yedi a7 dövdü. Ben de sckağa fırlayıp kara
evvel gene bir gece ayni taleplerde kola gittim efendim. 
bulundu. Reddettim ve biraz clarıla- Rei• maznuna tekrar aordu; 
rak yattım. Yatarken de kapıyı içeri- - Bak, kaymvaliden ne di7or?-
den kilitledim, ıürmeledim. Odada - O bana garazdır efendim, ifti-
bir eyalin vardı, bir de ben! Gece ya- ra ediyor. Babamın elinden mallan
rısı birden yatağımda takağrrna sert m almak istiyor. Her akşam kavga 
bir şeyle vuruldu, feci bir ıztırapla ediyorlar. O akşam da gene kavga 
uyandım. Şakağım kanayordu, ve bn 1 ediyorlardı. Bir aralık içeriden baba
yaradan müteeısiren k5r oldum, sağ mm feryadı İşitildi. Kuı tarmak için 
gözüm gayet az görüyor... odaya koştum. Kapı kilitliydi zorla 

- Kim vurdu şakağına?... açtım, ozaman bu kadın benden kaç 
- Kim vuracak? odada karım- ı:-ıak istedi, elimden litmba düttü, lo-

dan ba,ka kimse yoktu ki ... Kapı\ rıldı. O kaçmıştı, ben de aramak i
kilitli idi. Tabii karım vurdu... ı çin dışarı çıktım. Bulamadım, eve 

- Peki, oğlundan davacı değil döndüğüm zaman polisler geldi. Se-
misin? ni karakola '"ötürdiller ... 

Seni döven o değil mi? Reis bu sözleri işi dince: 
- Hayır efendinı, beni o dövme- - Bal< gördün mü, dedi, gene 

eli. O oğlum benim! beni karım döv- l akırdıyı cevirdin. Demin ba1ka söy
dü. Ondan clav111:ıyı •• lemişlin, hani kannı döverken elin 

- Amm>\ poliste verdiğin ifade- yanlışlıkla lambaya çarpmıştı? 
de "'Beni oğlum yar;Jadı" demişsin. Maznun cevap vermedi, o da işi 

- Ben o zaman acrsemdim efen- sa,ıttığını anlamıştı. 

di~ Pek ala! Üç ay •onra müstanti- Reis diğer §&bitlerin mazbut ifa-
dcl~rinin ve raporların okunmasını 

ğe verdiğin ifadede de bpkı poliae emretti.Bütün evrakı dava okundu. 
verdiğin ifade gibi ııöyleı.niş~in ... fız Ahmet efendiyi oğlu Hüsnünün 

- Üzerimde hila ıerıemlik "ar yaraladığı anlaıılıyordu. lddia maka 
efendim. O ifadem de yanlıştır. Şim- mını işgal eden Bürbanettin Bey a
di doğrusunu söyliyorum. yağa kalktı kıymetli bir tahlil yapb 

- Sakın oğlundan korkuyoraun ve maznunun esbabı ınucibelerini 
da burada ifadeni ondan mı değişti- zikrederek 456, 458 ve 56 inci mad-
riyoraun? ... dcler mucibince tecziyesini amme 

- • • • • • • • namına talep etti. Maznun müdafa-
Reis maznuna hitap etti: asını yaptı, babasını kazaen yanıla-

- Bok, •en babanı clövmüııün.... dığım söyledi. Heyeti bil.kime de mü-
Maznun: zal.ioreye çekildi. 

- Hayır efendim, diye haykırdı Yirmi dakika sonra lıikimler ma-
ve babaamın ifadesini aşaiı yukarı kamlarına gelmiılerdi. 
tdaar ederek, kendiaine atfedilen Herkeı ayağa kalkmıt. mahkeme 

Etabli romların 
Emlaki 

iadeden zarar gören mü 

badiller ne olacak? 

Etabli Rumlara ait olup ta müba
dillere teffiz edilmit olan emlakin 
sahiplerine iadeıine dair olan kanu
nun tatbikinde bazı müıkitata tesa
düf edilmektedir. iade edilecek em
lakin mühim bir ktsmı Tapuya rap
tedilmiştir. Bu kabilden olan em
l;k mübadillerden iıtirdat edildiği 
takdirde Tapu senetlerinin idari bir 
karar ile iptali cihetine gidilmit ola
caktır. Esasen bu ıibi tapuya rapte
clilmiı emlak üzerinde başkalannın 
tasarruf hakkı aabit olduğu takdir
de, bunlann zararlannm hükiımet 
tarafından tazmini temlik kauunu 
iktizasındandır. Hatta etbli Rum
lardan bazılan bundan evvel eı.nli
kin iadesi için mahkemeye müraca
atla mübadiller aleyhine dava ikame 
ehniı iseler de, davalan mahkemece 
reddedilmiıti. Mahkemenin bu lıara
nna istinat eden bazı mübadiller ls
tanbul Vilayetine n Muhtelit müba
dele komiıyonnna müracaat ederek, 
ellerindeki emlakin ııeri almmamaaı
m talep etmektedirler. 

Etabli emlaki mübadillerden iatir
dat edildiği takdirde bu emlikte iı
kin edilmiş olan mübadiller açıkta 
kalacaklardır, lıtanbul'da iakin mu
amelabna nihayet verilmiı olduğun 
dan, bu zavalıılar büıbütün mağdur 
olacaklardır. Bunu nazan dikkate a· 
lan Muhtelit mübadele komisyonu 
Türk murahhas heyeti reisi Şevki 
Bey, Ankara'da bu mesele ile de 
meşgul olmaktadır. Şevki B. bu mü
badilleri,; mutezarrir olm.1ma11 için 
bir sureti teıviye bulunması hakkın
da bükfunet nezdinde tefebbüste bu
lunmaktadır. 

Müzeyyen H.ın 
Ölümü .. 

intihar me11zuu bahis 
delildir. 

Şitlide Küçükbahçe sokağın 
da Ekrem Hayrı Beyin refika
sı Müzeyyen H. evvelki gün te 
davi için kaldmldığı Amerikan 
hastanesinde kalp sektesinden 
ölmü§tÜr. 

Halbuki bir gazete bu ölüm 
etrafıııda bazı irea ve isnatlar 
da bu!unmuı, intihar ıeklinde 
göstermek istemiştir. Bu husus 
ta tahkikat yaptık ve Ehem 
Hayri Beyle de görüştük. Ek
rem Hayri Bey diyor ki: 

"Dün sabah Ankaradan gel 
dim. Zevcem evvelden hastalık 
lı idi, geçen aktam dayı zadem 
ile beraber yemek yemitler son 
re. üzerine bir baygınlık gelmit 
bunun üzerine doktor Hasan 
Hüsnü Beye telefon edilmit, 
Hasan Hüsnü Bey muayene et· 
tikten sonra hastahaneye kaldı 
nlmasını söylemit, ve Ameri
kan hastahaneaine götürülmüt 
ise de orada vefat etmittir. 

cürmü reddetti: Reia: ki\tibj karan okuyor, büküm tebliğ 
_ Amma poJİlte böyle söyleme- ediliyordu. d 

miııin. Ben karımı dövüyordum, e- d Bir Mısırlı e ip mevzu 
lim lambaya .a..nb, liımba •iıeıi fır- Maznun baba•ını döv üğü için 

r-r ' ceza kanununun 456 inci maddesinin aramağa geldi 
ladı, ı..,ba.mın .baıma çarptı, yarala- üçüncü fıkrası mucibince bir UZVUn 
d: demişsın, dıye $0rnnc:a, maznun daimi maluliyetine sebebiyet verdi- Dün tdırimize, Öıner Abbas İıı
bıraz şaşırdı ve:. .. ğinden 5 ıeneye mabknm ol- minde Mıaırh bir edip ııelmiıtir. 

- Ev~t. ef~m'. ~yle oldu, kanın muş, fakat hareketi maksadı Abbas Bey Atinaya da uğramıı Te 

Belediyede 

Teşcir 
Faaliyeti· 
llk baharda pek çok 

ağaç dikilecek 

Beledi7e önümüzdeki ilkbaharda 
tdıirıle mühim miktarda ağaç dik
mege karar vemıittir. Dikilecek a• 
ğaçlann yerleri teıbit edilmege baı
lanmııtır. 

Tahkim edilen tramvay 

hatları 
Beledi7e heyeti fenniye müdür

lüğü dün tablLkab yapılan tramvay 
hatlarım tetkik ve teftit elmittir. 

Umumi helalar 

Şehir dahilinde yapılmaaı teker
rür eden 10 umumi beli İafa11 büt· 
çecle tahıisat lıalıııachiındıın ıelece• 
şe~e bıraln)mııtır. 

7 ayda cezalanan 

şoförler 
Son aylarda tecziye edilen ıoför

lerin mikdan arbnlflır. 5eyriisefer 
bafınemurluiundan aldıiıauz malu
mata göre, Mayııta 196, bazırancla 
336, temmuzda 409, ağustosta 253, 
eylUlde 245, tqrinievvelde 336. 
teşriniaanide 604, llinunuevvel on 
bire kadar 175 soför tecziye olun• 
muıtur. 

Ekmek narhı 
Bu hafta ekmt:k fiatı 7,10 ve fran 

cala da 12 kurut olarak teıbit edil
nıiftir. ------
Kaza 
Kongreleri 
Dün Fırkada hazırlıkla 

göri:şülr.ü 

C. H. Fırkası k:ıza rei•lcri dün 
fırka merkezinde vilayet idare heye
ti reis.i Cevdet Kerim Beyin riya~:
tinde içtima etmiştir. 

Bu içtimada yakında yapılacak 
kaza kongreleri iatibzarab görü•ül
müştür. 

Vihİ'~ette 

Muamele 
Vergisi ---

• Kerestecilerin iddi-ısı 
reddolundu 

Yeni muamele vcrgiti kanunu .. -nu· 
cibince hızar fabrikaları bu vergiden 
istisna edilmektedir. 

Bunun ÜLcrine şehrimizdeki ba7.ı 
kereste fabrikaları sahipleri ele bu 
muafiyetten istifade etm<k ~n mü· 
racaatta bulunmuşlardı. Bı\ınların 
vaziyeti defterdarlık tarafmdan tel
kik edilınİ§tİr. 

Bunların yaptıktan itin hızarane
lercl~ hazırlanmış ağaçları İnşaatta 
daha elveriıli hale getirecek ikinci 
bir imal mahiyetinde olduğu anlaıd· 
dığmdan ve kanun layihasının esna
yı müzakeresinde bu nevi ameliya
tın ikinci bir ameliye olarak kabulü 
B. M. Mecliıince kabul edilmiş bu· 
lunduğundıın müracaatları reddolun
muştur. 

Yalova adliye teşkilab 
Yalova müddei umnmiliğine Muh

terem ve müıtantikliğine Sait Bey
ler laJİn edilnıiflerdir. benden ızın•ız ao~ga _ç:kmış!", ~na tecavüz ettiği için, cezası 458 Atinada üç gün kalarak dün ıelıri-

tokat vururken elım lamba flteıme j İnci madde mucibince 3 sene 4 mize gelmiıtir. Abbas Bey ıebrimiz ... 
çarpb, babam yaraland.ı.. dedi. . ağır bııpse indirilmiş, lakin cürm"l de l;ıirkaç gÜn blacal< ve tekrar Mı-

----·-----
Remzi Ef. nin bir 

Hahz Ahmet .efendi~n zeveesı iılediği zaman 21 Yatını bitirmeıniı ııra aydet eclecektir. Omer Abbaı 
F~~ bannn talüt ııfatiyla celbed"d olduğu için cezaımın albda biri ten- Bey bu aeyyabatini ıırf bir "-il 

mı~ti. Mal:keme huzuruna ~dı :zil edilmit ilıi sene 9 ay 10 • mevzuu bulmak için yapmaktadır. 
'!e ~sticnbm" ba1l~nıldı. Baba"!"'° ağır hapıe' konulmasına, 'ım~ 1 !!!!!!!!•l!!l•m!!l!!!m•••l!!I• 
ısını, ı afi <O~clu • . . 11 için de derhal tevkif ediLDesine 

_ Yaşımı bilmem kı efendim, de- kar verilmifti. 
di. Size yalan olınaz. aK.arar efbim edilir edil 

- 30 yaşında var ıruınn 1 r t ınez bir 
_ A • fazla efendiın, fazla.. İ".nd~ .!lel~ babuını dönn "e 
_ Kaç meseli? bır ııozunun lıor olmaaına sebebiyet 
_ Eh 40 ~ 45 veren oğlu aldı. -~~e'"'.?e kelepçe tak-
- Nüfu• t"7keren var mı J&nın- b, bapsaneye goturdu. 

da?: Bu esnada da aalonda iki büldiitn 
- Var efendim. ihtiyar babanın mutazalllrn aesi iti• 

Fatma H!IDım nüfus takeresini dildi-. 
çıkardı, gösterdi, bakıldı, 52 7apnda - Affediniz efendi buretleri, hen 
olduğu anlaııldı, tahlif edileli ve ken- affetiın... 
disine aoruldu: Reisin pr sesi bu muta:rallim ae-

- Hanım, balıl bu çocuk babaa1DJ se cnap yerdi: 
cfôvmÜf, d•İmİ ma!Uliyetine ıebebi- - Kanun affelmİJor. Kanun böy-

tikleri yüksek fiatlerdir. 
Senelerdir Alman efkln u

mumiyesi bu halden şikayet ecli 
yor, senelerdir Alman hükii
metleri bu itle mqgul oluyor, 
fakat senelerdir bu mesele hal

ledilemiyor. 

Halledilememesinin sebebi, 
karşıdaki teşekküllerin son de
rece kuvvetli olmalan, nüfuzlu 

olmaları, bir takım münasebet 
lerle en yüksek yerlerle rabıta. 

b bulunmalandır. 
Nihayet timdi, yani bıçak 

kemiğe dayandıktan sonra, hü. 

kiimet, yeni bir kararname ile 
bir füıt komiaerliği ihdu etmit 

ve komisere, kartelleşmemit aa 
nayideki fiatlerin serbest reka· 
betten dolayı maruz kaldıldan 
sukut derecesinde bir fiat te
nezzülünü, kartelleıen ıurayie 
de tepnil ettirmeği emretmiı

tir. 

Yeni komiser bugünkü AJ
manyanm en çetin, en büyük 

kuvvetlerile çarpııacakbr. itin 
ehemmiyeti hakkında bir fikir 

vermek için fU kısa hesabı zik
retmek kafidir. EıÜ olarak ka

bul edilen yüzde on fiat ten.zili 
yalnız kömür kartellerinde 

250 milyon mark ( 125 milyon 
Türk liraıı) ve yalnız demir 

le emrediyor, temyiz ediniz. ..• ve sa
lonu derin bir ıiikut iatili . etti. 

Oktruvadaki ihtilas 

davası 
Oktruva müdürlüiünde ihtilia e

derek mubakıeme edilen ve mabkUın 
olan Nurettin Şefkati Be,.le Sadık 
Bey hakkındaki karar teı.n7izce 
nakzedilmişti. 

Dün davanı• nakzen rü7etine de
vam edileli ve bir cihetin belediye
den iıtila.ını için dava ba!b bir sü
ne bıralnlclı. 

kartellerinde 150 milyon mark 

()5 milyon Türk lirası) kıymet 
noksanını mucip olacaktır. 

3-Almanyada 
işsizlik artıyor 
İpizlik, yazm azalır, kıtm ço 

ğalır. Bu hemen her memleket 

te böyledir. Son yazdan beri it
sizlerin mikdan geme arttı. Fa

kat bu arbt Almanyada lıer yer 

dekinden fazla dikkati celbeden 

mikyaatadır. Afağıdaki rakam· 

lar bu vaziyeti aöstermekte
dir: 

tavzihi 

Cariıkapıda tütün inhiaan 
memurlan tarafından yapılan 
taharriyat eanasmda Remzi E· 
fendinin evinde bir kıaım tütün 
ve sigara bulunduğu yazılmıt· 
tı. Sabık polis memurlarından 
olan Remzi Efendi ııuetemize 
vuku bulan müracaabnda ne 
kendisinin, ne de refikası Ayıe 
Hanımın kaçakçılıkla alakası 
olmadığını, evinde kaçak bir 
ıey çıkmadığını ve bu hususta 
alakadar memurlar hakkında i
kamei dava eylediğini bildirmit 
tir. 

Alman:rada ifaizlerin adedi: 
1929 1,913,000 
1930 3,139,000 
1931 

ikinci ldmm 
Şubat 
Mart 
Teınınm 
ikinci tqrin 

4,886,000 
4,971,000 
4,743,000 
3,989,000 
5,057,000 

Almanyada, dahili aiyasetin 
ve umumi iktısadın son vaziyet 
!eri, itaizlerin bu uiabetaiz artı 
tı ile salaha doğru tekemmül 
etmekten ziyade, yeni güçlük· 
!erle bir kat muhat olmak teb· 
likesine .ııiriyor. 

Miiderriı 
Nnamıılılin AU 

• 
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Asrın umdesı «Milliyet» tir. Iktısadı sef erberlıkte 
15 K.EVVEL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde 

ai No: 100 Telçaf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

vatandaşın vazifesi 
Telefon nimaralan: 

24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

Cümhuriyetimizin dokuz 1ıllık 
hayatından beri yata:rııımızm her 
safhasında, ferdi ve içtimai tckô.mü 
lümüz için bizi daima medeni ve mef 
küri faaliyetlere doğru eötüren te
ıebbüıler içinde en kuvvetli amiller 

3 •ylıit 400 kurut 800 kurut 
den biri de hiikUmetin iktısadiyatı. 
mızı korumak ve milli kazancımızın 
istikbalını aydınlatmak için yaptığı 6 n 750 ,. 1400 ,, 

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 

teıebbüs hareketi oldu. Medeniyet, 
istiklal ve iktısat aleminde müvazl 
yürüdüğümüz milletler arasında var 

Müddeti geçen nusbalar 10 kurnt 
tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

lığımızın yeri, bizim de bütün dünya 
nın medeni ııelen ihtiyaç düsturlan 
nı imtisal kudretimizle ebediletecek, 
İstikbale emanet edeceğimiz cümhu 

Gazetemiz ilinların meı'uliyetini 
kabul etme?. 

riyetimizin talii bu vasfla yükselte
bilecektik.. Çok karanlık günlerini 
gömdüğümüz eski Y•fllYIŞIDUZdan 
kurtulduktan sonra yabuııünün zihni 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy rasat merkezin

/en aldığımız malumata na
zaran bugün hava bulutlu ve 
hafif yağmurlu olacaktır. 
Rüzgar cenubi istikametler
.fen esecetkir. Dün tazyiki 
ıesimi 763 milimetre idi. A
~ami hararet 7, asgari J de
·ecedir.• 

(fELEa\J 
Eh, müsavi 
Oluyoruz! .. 
Acıklı ıeylerden misal getir

mek istemem amma bir bidiıo 
oldu ki.; bizimle kaduılar arasm 
daki müsavatı yavaı yavaı tesi 
ıe yardım etmiıtir. Bu hadise 
ıudur: 

İspartada katil bir kadm Hıl 
dı .. Allah taksiratını affetsin! 
Eskiden hep erkekler asılırdı •• 
Bu hadisede de müsavi oldu
lar ... 

Süleyman Sırrı Bf.ye 
bir tavsiye! 

Bekarlardan vergi alınması 
için kanun projesi hazırlayan 
hürmetli meb'usumuz Süley
man Sırrı Beyfendiye naçiz bir 
tavsiyede bulunacağım. 

Bugünlerde lstanbulda (Da
vid Golder) İsminde bir film 
gösteriliyor .. Bir müsait vakit
lerinde bu filmi seyretsinler. E 
ğer sinemadan çıktıktan sonra 
hemen telgrafla bekarhkvergisi 
hakkındaki kanun tekliflerini 
geri almazlarsa hiç bir şey bil
mem!.. 

Ben kadınların hepsinin fe
na olduğu iddiasında bulun
mam. Böyle bir şeyi aklı bir az 
batında olan kimse yapamaz. 
Ancak: Size bir misal getire
yım: 

Ben mantar yemem! Mantar 
dediğim şu ormanlardan topla 
nnn ve yemeği yapılan fey !. Ne 
den yemem? .. Çünkü içinde ze 
hirli olanları vardır. Amma bu 
z hirli mantarlar pek azdır. Fa 
kat lıen ihtiyat eder de yemem. 

David Golder filminde bir i
ki kadın var ki; mantarın ze
hirlisi kadar mühlik. Bu filmi 
gördüğüm gece uykum kaçtı. 
Ve bekar olduğuma bin kere 
hamdettim... Kadınların sada
katsizlikleri ve menfaatperest
li .!eri hakkında yazılmıt olan 
bu eserin muharriri bir Rus ka 
dınıdır!. Bu noktayı da yazıyo-

1 
yetile r:aptığımız ve yapmaktan çe
kindiğimiz itler eıki ahlak telekkile-

1 

ri ııibi nazari ve lafzi olmaktan kur
tulmuı, nazariyatm daiına hakimi 
olan hayat hareketleri ve fasdları ol 

ı muıtur, 

ı Kadercilik ve mukallitlik devrin-
den kurtulan milletı~İz ihtiyaçları
nın menbaını kendi yurdunda l>ula
bildikten sonnı, milli servetini hari
ce veremezdi. lıte Cümhuriyet hü
kümeti fertlerde bu imtisal kudreti
ne pİfva oldu .. 

Türk yurdu, yaıama ihtiyaçları
mızın çoğunu verebilecek kadar zen
ııin ve cömert bir tabiat sahasıdır. 
Aziz cümhuriyetimizin nurile bu 

rum ki kadmlar bunu bir er
kek oyunu :ıannetmesinlerl 

Münir Nureddin'in 
konseri 1 .. 

Müjde! Şu bepimtzin batımı 
zı ağrıtan ve bir kıaım erbabı 
ukul araamda kulak saklığı mü 
sabakasına ıebep olan bir musi 
ki meseleei hallolunacak gibi 
görünüyor .. 

Malfun ya! Bir takım zevat 
baılannda Vali Nureddin Bey 
fendi bulunduğu halde (Münir 
Nureddin) in fena okuduğunu, 
bir cemmi gafir de aksini iddia 
etmitti. (Münir Nureddin) bu 
ayın 19 unda bir konser veri
yor. Haber aldık ki; Vali Nu
reddin Bey timdiden konseri 
kaçırmamak için bir loca tut
muı ! .. Bazılan bu harekete tat 
mıt görünüyorlar. Bence bun
dan tabii bir ,ey olamaz.. Bir 
adam bir artiıti tenkit ederken 
onun her eserini ve her hareke 
tini takip eder.. Bakalım bu 
konserde ne kusurlar yapacak? 

Bu münasebetle geçerule Vi 
li Nureddin Beyin b&§ından ge 
çen birhidiseyi nakletmeme mü 
saade edin. Dört bet gün evvel 
bu ate,li muharrir Sirkecide 
maruf bir lokantaya yemek ye
meğe gitmit, Garson eline lis
teyi tutu,turmuş .. Vi - Nu lis
teye bir epey baktıktan sonra 
kaldırıp atmış ve lokantadan 
çıkmak için yerinden kalkmıf .. 
Kibar bir müşterinin böyle hid 
detlenerek gittiğini göresı lo
kanta sahibi hemen Vi - Nii'yu 
önlemiş ve sormuş: , 

- Aman Beyfendi ! Affeder 
siaiz .. Bir kusur mu ettiler .. 

- Azizim! (Çerkes tavuğu) 
kelimesini (Çerkez tavuği) şek 
linde yazan lokantanın yemeği 
ne itimat edile~ez •• Ben bura
da yemek yiy~mem! diyerek 
çıkmış ... O gün bu gündür hep 
listesiz yerlerde yiyomıut 1 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 108 

BAŞI DÖNÜKLER~ 
lbrahim NECMi 

• 
1 o-l gleden sonra gazeteye te-
lefonla bu haberin doğru olup 
olmadığını soranların sayısı 

, yoktu. Gazete muharrirleri a-

efendi, Nihat İlhami Bey ver
mek İstese bile parayı bulabilir 
mi acaba? 

- Şirket kaaaaında benim 
elmaslarını da vardı? 

gün mazinin övey evlat gibi ya~mak 
zulmunden kurtulan güzel Anadolu 
muzda bizi besliyebilecek menbalar, 
kaynaklar dolu-. Ve bunlardan her 
gün derece derece inkiıaf sahasına 
hazırlıyan muntazam bir hükümet 
siyasetimiz var. Fakat hükumetten 
bu günkü ve yannki hayatımız için 
istediğimiz rahat ve mes'ut yatRYJ§ln 
bizim hazırlıyacağunız milli servet
le yapılabileceğini unutuyorduk. Gi
yeceğimiz güzel sağlam bir yerli ku 
maı, yerli ayak kabı, yerli çorap, yi
yeceğimiz yerli peynir, yerli ıeker, 
yerli pisküvi bizi bir kaç sene evve
line gelinceye kadar esir yaıatan ve 
baıka milletlerin kazanç vasıtası 
olarak. geçindiren yabancı mamulat
tan daha nefis ve güzeldir. Yerli ma 
la verdiğimiz paranın mukabili, bir 
memleket kuvveti, daha henüz genç 
olan sanayi hayatımızı koruyacak bir 
emel birliği, nihayet milli servetimi
zi muhafaza etmek terefinden doğan 
bir gurur hakin vardır .. 

Tarihten evvel Asyadan garbe 
medeniyet nurunu veren milletimiz, 
iktıaat seferberliğinde de şüphesiz 
büyiilı: kudret ve §&hsiyetini göste
recektir. 

1 thaliitın, ihracattan fazla olması, 
ticaret ve iktıaat müvazeneıini bozdu 
iu, milli ııenayii söndürdüğü için, 
birçok hükümetler ithalatı tahdit et
mek, milli mahaulitın ihracı niıbe
tinde bir müvazeneye tabi tutarak 
buhranın önüne ııeçmek çarelerini 
kabul etmiılerdir. 

lıte Cümhuriyet hükümetimizde 
bunu yaptL 1931 tasarruf haftıumı 
iktısadiyatnnızı koruma çareleri ve 
faaliyetlerile karfılıyor. Yeni güm
rük beyanııamesini tanalm etmekle 
önümüzdeki uzun ve nihayetsiz iıtik 
bale huzur ve relah hazırlamıt olu
yor. 

Muhite maküı gelen her teced
düt, daiına muhitin mukavemetine 
maruz kalmıt ve parçalanmııtır. Fa 
kat hiikilmetimizin bu teşebbüsü fer 
el! ve içtimai ihtiyaçlıınmızı düıünen, 
sıyasi varlığımızı yükselten bir pren 
ıip olduğu için, bir harı ihtiya
cıdır ... 

1932 senesi baılarken nazarlar· 
mızı ve kalblmizi memleketimizin ba 
yat veiıtiamar membalanna çeviriyor 
her feyİmİ>:de yerli mab kullanarak 
mümkün olduğu kadar kendi varlı
ğnnızla ııeçinmeğe, bu hayırlı kurlu 
luı yoluna en kuvvetli adımı atıyo
ruz.. 

Cümhuriyetimizle beraber doğan 
asri ziraat ve sanayi kabiliyetimizle, 
yiyeceğe, içecefe, eiyeceğe ait bir 
çok ihtiyaçlamnızr muhitimiz verir
ken, her sene milyonlarca paramız, 
yabancılar bütçesini dolrduran gü
nahkar bir hedefe akıyor, toprağımı 
zın sahibi, emeğimizin faili olan biz
ler ... Saimizden beklediğimiz hakkın 
ve naaibin en küçük hiııeıini alıyor, 
kakiki ve büyük payından mahrum 
kalıyorduk.. Dünyada hiç bir emek 
bu kadar haksızlığa ve israfa mah
küm değildi. Fabrikalarımızın gü
zel yerli kum&flan her gün biraz da. 
ha çoğalırken, her sene (72) buçuk 
milyon lira kadar paramız yabancı 
mensucata gidiyordu. Vatandaı ma
ğazalannda bizi bekliyen aziz yerli 
mallar, önünden geçenlere sanki de
runi bir ıeıle ''vatandaş beni görmü 
yor musun benim örgiimde güneşi
nin gölgesi, rüzari.rırun izi, v11.tanının 
kolruıu var .. Beni sen yapan ve se .. 
ni bana emanet eden milliyetin var~ 
ken yabancı mallara paranı verme!..,, 
diyordu. Geniı, güneşli ve karlı yay 
lalarımızın güTbüz hayvanlarının 
sütile yapılmı• yerli tereyağı ve pey
nirlerimiz varken, her sene (600) bin 
liradan fa:..: ı paramız yabancılara gi 
gidiyordu. · 

Yerli kolonyalarımızın güzelliği
ni unutarak (38) hin liramızı yaban 
cı kokulara, (500) hin liramızı nak
liyata, öz Türk denizi olan Marmara 
dan, Akdeniz sahillerine kadar uza
nan ıahillerimizin nefis 2eytin1erin; 
görmiyerek ( 44) bin liramızı yaban
cı zeytinlerine veriyorduk. 

- Hay hay! Çok iyi olur. 
- Sonra sinemada buluşur 

mıyız? 

- Şimdi sinema düşünmek 
sıraaı değil, Süheyla Hanım. 
ltinize bakın. Sinemaya bat
ka vakit gweriz. 

Genç kadın, bütün hayatın 
da en güvendiği paraaınm teh 
likede kaldığını görünce kork
mış, samimileşJDitti. 

- Peki. Teşekkür ederiıiı, 
Nebil Bey. 

deta telefonlara cevap vermek 
ten vazifelerini yapmağa va
kit bulamıyorlardı. Akşam ga 
zeteleri, yalnız Yazıcı Zade 
ticarethanesinin değil, ona bağ 
ı, olan şirketin de iflas halin
de olduğunu yazdılar. 

- Hemen Nihat llhami Be 
yi bulun. Ne kurtarmak müm 
künse kurtann. 

- Keşke ilk söylediğiniz 
zaman hemen paramı, elmaala 
rımı alsaydım .. 

Diye telefonu kapattı. 
Akıam üzeri Refik Cemal, 

nefes nefese geldi. Yeni haber 
ler getirmişti: 

Akşama doğru Süheyla Ha 
nım, telefonda Ahmet Nebili 
aradı : 

- Ahmet Nebil, Nihat 11-
haminin de iflas ettiği doğru 
mu? 

- Ne çare! İnsan başına 
ne geleceğini bilemez· ki .. 

- Demek, hemen Nihat 11-
hamiye gidelim diyorsunuz 
ha? 

- f\atka çare yo"'\c. Ya siz 
gidin, ya it bilir birini gönde
rın. 

işte her sene bütçemizden ( 10-0) 
milyon lirayı ha!"joee akıtan israf1n, 
ben bazı maddlt:ri Üzerindeki acı 
nisbeti kaydettim. Milli iktısat ve ta 
sarruf gayemizde en b:i, i:k vazife 
nüft.s saynnrzın yarısından faz!asını 
dolduran kadına düıüyor. Çünkü en 
İptidai aile §<killerı devrinden beri, 
kadın, erkeğin k..ızancının sahibi, 
mihveridir. Ailede, ve cemiyette me
deniyetin eseri olan bütçeye göre ha 
rclrt!t etm€k, tasarruf gayemizin he-, 
defidir!.. 

Medeni nikah aile rabıtalarını sa
deleştirdiği halde umumi salonlAra 1 

bu merasim için bir kaç saate yüzler 
ce Hra verenlerin kaçı zengindir?. Bu 
adetler bazı ailelerin evlendikten 
sonra bütçelerinde uzun zaman öde ... 
nemiyen borçlar açıyor. Düğünleri. 
mizde hediye diye götürülen, bir çok 
parayı bir kaç saat içinde solduran, 
hiç eden çiçek adetlerimiz yerine 
ebedi kalacak bir hRtrra götürülemez 
mi ..• 

TllJarruf bafta.,ndan hemen bir 
az sonra gelen yıl baıı eğlenceleri 
meleketimizin bin1erce lirasını ve gü 
zel ağaçlarını itraf ettiren, milliyeti
mizle de hiç bir alakası olmayan en 
büyük israfnnız değil midir?. Hükü· ( 
met yabancı malların memlekete gir
mesini kayıt altına aldıktan sonra, 
tüccarların ihtikar zammile sattıkları 
nı alıp saklamak hevesine düşmek, 
ve kaçakçılardan m.-1 almak. sami
mi hAlknnızın hakiki vatandaşlık his 
)erinden beklenemez. Çünkü kaçak· 
çılar devlet hazinesinden her sene, 
on milyon liramızı çalan, milli iktı
sadımıza kaıtedenlerdir. Onların sat 
tıklan mala paramızı vermeğe, acı· 
mak, ve vücutlerini bu hissimizin 
kuvvetile yok etmek vazifemizdir .. 

' 

1 

Milli san'atkarlarımızdan da, hal
kın ve hükümetin yerli mala karşı 
gösterdiği muhabbetin mukabili o
lan kolayhk ve ucuzluk gönneğe e
min olabiliriz ... 

Yerli malı almak, Türk işçisini, 
Türk çiftçisini düıünmek, paramızın 
kıymetini korumak, bu;ünkü iktısa· 
di müşküllerden uzıtk, ferah bir is
tikbal hazırlamak içindir. lkt11at hllf 
taamı açan muhterem Ba§vekilimiz 
nutuklarında paramızın kıymeti için 
c'devrilmez zannolunan dağlar teme .. 
linden sarsılmıı fakat Türk parpsı 
sapııeğlam kalmıttır. Taııerruf eden
lerden Türk parasını saklıyabilenleri 
tebrik ederim. diyorlar ... İtte hüki\ 
metin tedbirlerinden, ve iktısat haf
tasından ııaye; ati için milli paramı
zın kıymetini muhafaza, ve bütçemiz 
de maddi, riyazi bir muvazene temin 

ı 

1 
1 

1 

MAIVi'ZELLE NITOUCHE 
(Manastırl~rın esrarı) 

M eilhac'Wl pek meşbur ve maruf opereti senenin buyük 
muvaffakiyeti "olacaktır Çünkü bu fibn lı" sr;ııf hzlk tarafın

dan beğenilmek ve takdir edilmek için h,r şeyi havidir. 
Önümiizdekı "'ı.rsamba akşamından itibaren 

ART1ST1K'te OPERA' da 
Fransızça kopycsi 
RAİMU ve 

J ANİE MARESE 

A imanca kopy<"Si 
GEORG ALEX>\NDER ve 

ANNY ONDRA 
tarafından. tarafından. 

Yerlerinizi simdiden tedarik ed.iniı:. 

Yarııı ak~aın 

EL HAMRA SiNEMASINDAN 
çıkanlar vodvillerin en şen ve en eğlen.celisi <>lan 

GEL BOŞANALIM 
(OELPH1NE) 

Fransızça sözlü ve şarkılı filmi·.1in şarkılarını taganni edeceklerdir. 
'Vlümessilleri: 

CLARA TAMBOUR, ALİCE COCEA ve HENRY GARAT 
İlaveten: CLARA TAMBOUR "İNCİ KOLYE"' Fransızça 

oözlü Skeçte. --
Istanbul sokaklarında 

İlk türkçe sözlü filminin son 2 gününden istifade ediniz. -
Yarın akşam 

MELEK SlNEMASI 
Marcel Pa~ol'un şaheseri ve 

;ımcliye kadar görülen tiyatro ve sinema muvaffakiyetlerinin en hüyüğü 

D E NİZ ve K A D 1 N 
(MARlUS) 

muazzam Fransızça filmini takdim edecektir. Mümessilleri - Piyesi 
tiyatroda oynayan RAİMU PİERRE PRESNA Y-ALİDA ROUFFE 

1 

1 
i 

' 

MAJİK-• 
İki büyük Fransızça fibn birden 

Si<ıema yıldızı İstanbullu 
RADİFE BEHAR HANIM 

BEKAR filminde alkışlanıyor. 
İlaveten: HERKES KENDİ 

BAHTINA 
Fransızça büyük operet 

Bugün ak!f8m 
saat 21.30 da 

Kalbin 
Sesi 

Yazan· A. Bi5-
son. 
Tereüme eden : 
Mükerıoem Ala
ettin. 

ı1ı~nbul Btlediyısi 

~ehir'll'yııtrosu 

111111111111111 

1111 

Talebe geoesi. 
Perşembe ve cwna günü 

KATİL. 

Altı yaşından aşağı olan ço
cuklar tiyatroya kabul edile
mezler. 

etmek, istikbalde, bugünkü tedbirle- ~ -
1 

ve (Paris tiyatrosundan) ORANE DEMAZİS nam artistlerdir. -re mübtaç kalmıyacak zenııin bir is-
tihsal sahibi, iktı .. di temeli sağlam Fransız Tiyatrosunda RAŞİT Rİ-
bir devlet haline gelmek içindir •. Bu ZA ve ARKADAŞLARl.Bu akşam l 1STANBUL SOKA .KLARINDA 

1 
İ.lk Türkçe sözlü filminin son iki gününden istifade ediniz. 

varlık mücadelemizde göstereceği- CANAVAR, manzum piyes 3 perde 
miz kudret ve azimle istikbalimiz ı 

1 

Paramount filmidir. 1 
her milletten daha emin olacaktır. 1 Faruk Nafiz. Fiatlar 40. 75, ıoo. 15~ 
Bütün varlık mücadelemizde kurta- •••••••••••••••••••••••••••••- Balkoı1 ve Parter talebeye 40 kuruş
rıcmıız ve en Büyüg"ümüz Reiıicüm ! y tur. Yakında DEMİRHANE MÜ-arın akşam saat 21. 30 te 
bur Hazreleri, memleketimizin her ı FRANSIZ TİYATROSUNDA DÜRÜ. 
yerinde çoşkun hislet"le kartdanan I • --milli iktısat ve ta;sarruf haftası bak- meş'hur piyanist 
kındaki tebassüslerinde "uyanık hal B R A 1 L Q W S K 1 
kımızın daima harikalar yaratan biı 

1 
İ 

yük azmi sayesinde bueünkü ııüçlük. caraımdan B R KONSER verilecektir. 
leri kolaylkla yenebileceğimize iti- ' •••••••••••••••••••••••••-••mi 
madun var .. Türlıl kuvvet ve zekası 
nın yenemediği mütkül yoktur .. ., di 
yen kıymetli teveccühlerile vatan· 
d&flan iktısat seferberliğinde de, is
tiklal mücahedemizin büyük azmine 
teıvik buyuruyorlar .. 

lrlı>'. benzeyiıimiz talaffuzumuz, 
ahlikonız, üılUbumuz, milli seciye
miz ııibi, millet, mektep meslek, aile, 
insaniyet muhitinde her yerde, her 
§eyde kendi varlığımızı, benliğimizi 

1RT1HAL 
Nazır oğlu Ekrem Hamdi Bey 

refika"' Müzeyyeu Hanım vefat 
etmiştir. 

Cenazesi bugün saat onbirde 
Şişli Sebuhyan apartımam karşı
sın<la Küçük Bahçe sokağında l 
oumerolu hanesinden kaldırıla-göıtermeğe çalıtalım. ! 

Vücudümüzü pınarlannı kendi · rak Teşvikiye camiinde cenaze 
yurdumuzda bulabileceğimiz örgüler 1 namazı kıhndıkdan ııonra Dolma 

DiKKAT~ 

Ademi iktidara 
GLANDOKRATiN 

Üsküdar Hale Sinemasmdv 
Volfson Canbazhanesi 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtalıkları 

mütehaaaııı 

Cumadan maada hergün öğ-

1 leden sonra saat (2,30 dan Se) 

kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire-

1 sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

le sarmak ve süılemek, karnunJz ı 
öz toprak kokusu veren mahsuller
le doyurmak, ayafımızı vatan- ' 
c!aı elinin emeğile yapdmıı ayakka 

bahçe Rıhtımında hazır bu.lunan 
istiır\pot ile Anadoluhisarıruia ai
:esi makberesine defnedilecektir. 

bı içinde daha sağlam ba•arak yürü-: işbu i18nın aile dostlarınca davc
mek; bizi büyük kurtuluşumuzun, ti~ makamında kabul buyurn.1-
Büyük kurtancnnızm açtığı İstikbal 1 'T\a.Sr rica olunur. 

İstanbul 22398. Sıra numara

....... BQNQ--.. ı sını heklememek isteyenler,.. 
kabineye müracaatla veya te
lefonla randevu almalıdırlar. 

Meşhur Professör Brovn Se
quart ve Steinach'in mühim keş
fidir. Tesiri kat'! ve seridir. 
Her eczanede bulunur. Toptan 
>atış yeri ZAMAN ecz2 deposu
dur. İsta.nbu.I, Bahçekapr tram
vay caddesi No. 37 ve Eskişehir
de Yu,.ıı.f ~an Beyin Merkez 
eczanesi Kutusu 200 kuruştur. 

bahtına eriıtirecek en aydınlık yol, 
milli ahlak ve fazilet seciyemizin 
fezasını bütün dünya alemine aça. TASHİH _ Dünkü nüshamızın 
cal.! en kuvetli bir inkılap terbiyesi. 
dir .•• 

Ve çünkü inkılap terbiyemiz, bi
zi ••ki devirlerde ferde cemiyet teki. 
mülüne mani olan fena itiyatları if. 

6 ını:ı sahif.esinin son sütnn·unda 

münteşir (Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden) serlevhalı 

na etmeğe, onlann yerine medeni ilanda sehven unutulan yevmi mu· 
ettirecek akli, fikri, ıuurlu teoirle- hakemenin 11-1-932 <>lduğu tavzi
rin nioh•ulü ibdakarıdır .. ! 

Mediha Muzaffer hen tashihi keyfiyet -Olunur. 

Gayrimübadil bonolarını en kar. 
lı alır ve satar. Balıkpazar Mak· 
sudiye Han No 35: M. Dervi~. 

ZAYİ MÜHÜR - Mu•tatil şek
tindeki mühürü zatimi on gün ev

vel kaybettim. Yenisini kazdıraca

ğımdan hükmü kanunisi kalmadı

ğını ilan eylerim. Niksarlı Mehmet 
Hurşit. 

1--~~~~~~-
Beşiktaş icrasından: Borçdan 

dolayı mahcuz ve füruhtu mükarrer 
bir büyük halı ve bir yaldızlı mii 
ayna jardenier ve bir aıdıet beyaz 
çini soba 23-12-93 l çarşamba Sandal 
Bedestanında saat ondörtte satıla· 

cağı ilin olunur . 

bu haldeydi de daha on be, - Süheyla Hanım mı? işi öğrenince o da karakolda ı - Böyle bir §ey sorsalar u 
gün evvel ne diye benden bu - Nereden bildin, yahu? hem karısını, hem Nihat tlha- tanır mı derein? 
kadar para çektin?. Di- - Tahmin ediyordum. Ey, miyi dövmeğe kalkmıt. Ağıza - Bilmem. Herifin yuzu 
ye baımıt tokadı! •• Vak'- ne olmuş? alınmıyacak sözler söylemiş. kasap süngerile silinmiş. Pat-
aların biri bu.. Diğeri de -'- Rezalet, kardeşim. Me- - Ey, rona haber verdin mi ? 
Nihat tlhami Beyle bir kadın ğer zavallı kadının bütün para 

1 

- Şimdi kefaletle tahliy" - Biraz söyledim. O da 
döğütmüşler. Kadının kim ol- sı, elmasları, her şeysi Nihat etmişler\ Tabii Süheyla Ha- timdi Ferit Necdet Beye git· 
duğunu daha öğrenemedim. llhaminin kasasındaymış. Ni- mm Nihat llhamiyi dövdüğü ti. 
Şirket idaresinde ziyarete gel- hat tlhami sıkıttıkça evveli pa için, Nihat tlhami Süheyla Ha 
miş. Sonra gürültüye kotan- rasını kullanmış, sonra elmas nımı dolandırdığı İçin Mukbil 
lar, kadının masa üzerinde, oda larını rehine koymut, daha son Nedim de ikisine de hakarette 
da ne varsa hepsini Nihat llha ra borcu kapatamayınca rehin bulunduğu için maznun.. Bun 
minin kafasına attığını, bar olan elmaslan borca karşılık dan başka Galiba Mukbil Ne
har bağırarak, tirket müdürü- satmıf. Kadıncağız bugün if- dim Bey bir de boşanma dava 
nü dövdüğünü görmü~ler. Po- , lis haberini duyunca koşmuş, sı açacakmıı. 
lia gelince kadmın elinden· Ni- · gelmiş. Parasını, hiç olmazsa - Öyle ya! Kadının para
hat Hhamiyi kurtarmak müm- elmaslarını istemiş. Nihat llha sı kalmayınca boşanma lazım 
kün olamamış. mi İptida kadını inşallah ma- gelir! Sebep? 

Ahmet Nebil birden bire şallahla savmağa çalışmış. Ola - Karakolda karısına "bu 
sarsıldı: mayınca nihayet işin doğrusu- herif senin i§ıkındır. Öyle ol-

- Kuzum, fU kadmın ismt nu söylemiş. O zaman Sühey mazsa varını, yokunu bu kalta 
ni öğrensen e! li Hanım da deli gibi olmuş. bana emniyet eder miydin? Za 

Dedi. Aklına Süheyli gel- Başlamış bağırmağa. Hokkala ten elimde vesikalar var. Ar-
mişti. Acaba o miydı ? rı, mürekkep şişelerini, istam- tık aramızda nikah, mikih kal 

Refik Cemal, telefona koş- paları hep Nihat llhaminin ka madı.,, Diye bağırmış. Dur-
tu. Polis merkezlerile muha- fasında paralamış. muş. 

- Ferit Necdet Beye mi? 
Ne münasebet? 

- Ha! Sen biliyorsun. Ge
çen defaki sarsıntıda bizim 
patrondan para istikraz etmİf
ler. Fakat patron akıllıdır. 
Ferit Necdet Beyin kefaletile 
ve onun verdiği rehin mukabi-
linde para vermiş. • 

- Ferit Necdet Bey ne re 
hin vermit? 

- Semiha Nazmi Hanımın 
elmaslarını .• 

- Semiha Nazmi. Hanımın 
elmaeları da rehin ha? 

- Öyle. Partiyi Bedri Su
at vurdu. - Henüz resmen iflas et

memişlerdir. Fakat yarın, ö
bürgün muhakkak diyorlar, Sü 
heyli Hanım! 

- iş bilir biri mi .. Kim ola 
bilir? 

- icra memurları, Yazıcı 
Zade ticarethanesile depolarını 
mühürlediler. Yazıcr Zade Naz 
mi Beyle katipleri isticvap olu 
nuyorlar. Kasada hiç para bu 
lamamıtlar. Esham, tahvilat, 
filin da yokmuı. Şimdi hesap 
lara bakıyorlar. Alacaklılar a
raaında iki banka, birçok tica
rethane, biı·kaç banker ve sar
raf var. Hepsi telaş içinde .. 
Bu arada iki zabıta vak' ası da 
olmuş: Alacaklıla;dan biri Ya 
zıcı Zadeyi tokatlamıf. "İtin 

bereden dönünce o da hayret- - Vay, vay, vay! - Şu herife sorsalar: Bu 
Ahmet Nebil, dişlerini gı

cırdattı: 

- Alçak herif! Şuna bir 
- Acaba ben paramı kur

tarabilir miyim? 
- Vallahi bilmem, Hanım 

- Mesela Fuat Sami Bey. 
- Ha! Öyle ya! Fakat bir 

kere ben gideyim de .. 

teydi: - Derken polis gelmiş. vesikaları niıye timdiye kadar 
ceza verdiremez miyiz? 

dının İsmini sordun. Kimmiş, ler. Mukbil Nedim Beye tele- parası battığı zaman kullap• 
- Yahu, ne iyi ettin de,ka ı İkisini de karakola götürmüş- kullanmadın da timdi, karının 

biliyor musun ? fon etmişler. O da gelmiş. mak istiyorsun diye 1 tı. 
Refik Cemal hayretle bak

( Devamı var) 
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İktibaslar 

Büvük şair Uvide'in 
niezan bulundu! 

Romanyalı bir ilmi cefir mütehas
sısının ortaya koyduğu hakikat 

- Peştede çıkan U}SAG'dan • 

Marcus Aurebiua Cotta El
be' de dostu ile beraber oturur 
ken, VirJile ile kadinı Roma 
nm daima iltifatlanna mazhar 
olan Publuis Ovidius Naao 
menfaya ııönderileceğini haber 
aldı. imparator Auguıte bü
yük Litin tairini imparatorlu
ğun şark hududunda vahıi kü 
çük bir tehir olan Tomes'e ne 
fi ediyordu. 

Şair daha dostlarma veda 
edemeden gemiye bindirildi ve 
Tomea'e gönderildi. Bu küçük 
ıehir timdiki Köstencenin bu
hıncluiu yerdeydi. Uzun ve 
tehlikeli bir aeyahatten sonra 
Ovide miladın dokuzuncu ae
nesinde ıahile çıktı. 

Tahminler 
imparator büyük ıairi ni

çin nefi etmittt?. Ovide bile 
bundan bahaetmit değildir. Sa 
dece bir tiirinde "lnta edilmit 
bir set,, ten bahaeder. Bugüne 
kadar müverrihler meseleyi 
halledememitlerdir. Boissier, 
Kom Ehwald, Schanz, Guvil
ler Fleury, Bayeux gibi müver 
rihler imparatonm bu karan
nı, hafidesi Julia ile Juniuı 
Silanu• arasındaki) münasebe
tin ift a edilmiş olmasına ham 
)ederler. Bu antrikada Ovide'in 
büyük bir rol oynadığını söy
lerler. Büyük şair genç atıkla 
n himaye etmiş .• 

Villeneuve, Pleuis, Rupert. 
ve Nageotte gibi diğer müver
rihler de Ovide'in menfaya gön 
deri! esindeki sebebi büyük 
dostu F abius'un muhassama· 
srnda buluyorlar, H albuki bu 
muhasama nefiden 5 sene son 
ra başladığı için, varit sayıla· 
maz. 

Başka müverrihler de "fah 
runlar,. şairinin din aleyhinde 
iri mücadelesinden dolayı nefi 
edildiği fikrindedirler. 

kilo ıikletinde temiz menner
den bir lahit meydana çıkb. 

Bu lihi tte hiç bir kitabe 
yoktu. Maamafih bir tarafın
da ıayanı dikkat kabartma re
simler vardı. iki kefeli bir te
razi, bir yay, bir camua kafa
sı, bir balta, bir çan, yılan tek 
!inde bir kırbaç ve bir kıskaç. 

Lahdin üst kıımrnda' defne 
dab ve asma yaprağından bir 
ekli! vardı. İçinde yalnız bir 
kafatası görüldü. Bu kuru ka
fanın çene ve alm kııını asa
let , ifade eden hatlar gösteri
yorlardı. Fakat bu kadarcık 
ıeyle, ölünün hüviyetini anla· 
mak mütküldü. 

Ooide mi, ağnam tüccarı mı? 
Bu ket~ memleketin ilim 

aleminde büyük bir alaka U• 

ynadırdı. Faraziyeler ve tah
minler batladı. Bir çok kimse
ler bu lihtin Ovide'e ait oldu
ğunu söylediler. Fakat çok 
geçmeden Çernoviç Darülfünu 
nunun ilim müdermlerinden 
C. Bratescu lihtin büyük taire 
ait olamıyacağmı ve kabartma 
resimlere nazaran, ölünün ya 
zengin bir ağnam tüccan veya 
kasap olabileceğini ileri sürdü. 
Maamafih bu müderris hiç bir 
kitabe olmadığı için bu mütale 
aımın kat'i ve isabetli olma
ması ihtimalini de tasdik ve iti 
raf ediyordu. Fakat ne kadar 
zengin olsa, yalnız nakledilme
si bugünkü para ile o zaman
lar iki milyon franga mal olan 
böyle bir Iahtin b:r kasap veya 
ağnam tüccarı tarafından yap
tırılmasına ihtimal verilmiyor. 

Yenibir nazariye 
Müderris Bratescu'nun neş

riyatından sonra mesele bu şe
kilde kalmış olacaktı. Fakat 
Romanyalı maruf remz müte
hassısı M. Grigoras bambaşka 
bir nazariye serdedince, it de-

Ana vatandan uzak ğişti. Bu ilim evvelce keşfedi-
Tomes halkı ıairi derin bir len asari atikalara istinat edi

hürmetle kabul ettiler. Kendi yordu. Kaşfedilen pitiyago ri
sinden vergi almadılar. Hatta siyenlere ait bir mabedin du
kendisine bir tac hediye etti- varlannda Ovide'in "tenasüh-
ler. Fakat aziz Romasından 
aynlan Ovide bu hediyeyi ka- ler,, ismindeki eaerine ait bazı 
bul etmedi. Şair her mektu- sahneler kabartma olarak can
bunda dostlanna yalvanyor, landınlmıttı. Demek ki Ovide 
imparator nezdinde tqebbüıte zamanında bu gizli dine inti
bulunarak nefi emrinin geri a- sap etmişti. İmparator Au
lmmasına çalışmalannı iatiyor gu&te ise bu din mensuplarını 
du. Fakat bütün bunlar bey- kıyasıya kahrediyordu. Bu din 
hude oldu. Ovide imparator imparatorluiun tark hududun 
Auguste'ün ıerefine bir man- da daha müntqirdi. Bunun için 
zuıne yazdı: Nafile! İmparator dir ki Tomes ıehri, aynı dinin 
verdiği emri geri almıyordu. telmizleri deliletile büyük t•· 
Miladın on altıncı ıeoeai ki· ire azami bir hüsnü kabul gös 
nunuevvelinin on dokuzunda terdiler . .' . . • 
HT enasühler müellifi T omes Bugun httkes bilıyor ki, 
de öldü " ı Pitagorun telmizleri me:zarla-n ö "lda ? ıma Romada olduğu gibi kita 

. e~e~e .. g .. mu be deiil, fakat kabartma resim 
Şaır ölumunun yaklaşbğı- ler yaparlardı. Grigoras bu nok 

ru hiuedince, kanıma yazdığı talardan da bulunan lahtin O
bir mektup~ ~inin yakıl- vide'e ait olduğımu ıöylemek
masını ve küllennın Romaya tedir Bu iddiasını isbat için 
g~nderilmesini istedi. Zira öl- de diyor ki: 
dukten sonra olsun, tekrar Ro- _ Latincede terazi O.cillare 
maya kavu§mak istiyordu. Fa- camuı batı Venari, yay lacula
kat kocas~ arzularına . pek ri, balta Defindere· çan lnsou
al~ı~ş etmıyen ~ıı F ~ıa, bu nare, yılan şeklinde kırbaç Un
şaırın son emelun yenne ge- dare, kıskaç Serrere demektir. 
tinnedi. Bunun içindir ki Ovi- Şimdi bu fiilleri alt alta ge
de bulunduğu şehir haricinde tirelim! 
bir yc;re defnedildi, Osci//ar6 

Kôs'encedeki ldlıit Venari 
Artık ondan sonra kimse Jaculari 

Ovide'in mezarını aramadı. Delinare , 
Şimdi Romanya'da Köstence lnsonnere 
dedığimiz Tomea ıebri son a- Undare 
sırlarda birçok milletlerin elin Serrere 
den geldi, geçti. Türkler zap- Kelimelerin baf harfleri bir-
tettil~r, Bulgarlar zaptettiler, leştirilirse OV1D US iami çı
Romenler zaptettiler. Kadim kar. 
Roma şehrinin bakiyeyi asan Grigoras'ın serdettiği bu na 
tamamen oı-tadan silindi. An- zariyenin isabetli olduğunu ka
cak yeni evler yapılırken, te- bul etmek lazım geliyor. Lahit. 
meller açıldığı zaman, bu ka- te defne dalı ve asma yapra
dim şehre ait eıerler meydana ğmdan bir eklil bulunma11 da, 
çıkıyor. Geçen yaz yine şehir bu nazariyeye kuvvet Yeren 
civarında bir binanın temeli noktalardan biridir. Zira böyle 
açılırken 2, 70 metre boyunda, bir eklil bir kasaptan ziyade, 
2,40 metre irtifaında ve 8500 bir ıaire yakışır. 
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Birinci sahifeden geçen yazılar Yerli malı kullananlar 
• t\ .. ! • 

Mekteplerde 
Tasarruf 

1 Niçin b.r milli 
Marşımız yok? 

1 Yeni Oda 
Mecl;si 

günden güne artıy~r 
Rahmi Beyin nutku • (Ba~ı 1 inci sahifede) 

balıasına iştirak eden mağazalar şun 
laruır: 

Menelqe 9ekerleme mağazası ( E
minönü), Gün doidu mağazası Ne
sim Hayım AboYay (lıtanbul), Is
mail Fuat ve ıürckast (Sultan Ha
mam), Bursa pazarı Haian Hüsnü 
Bey (Sultan hamaın • Bahçekapı Ha
seki lıa.-nam: Mahmut paşa Beyoğ
lu). Hasan Pertev Bey (Sultan ha
mam), Ahmet Faruki ıtrıyat maga .. 
zası (Sultan hamam), Süreyya paşa 
mensucat fabrikası (Eminönü şube
si), Yerli mallar pazarı (Bahçe ka
pı), Orozdıbak (Bahçe kapı), Mus
tafa Şamh mağazası (Bahçe kllpı), 
Şiıman Yanko Ananyadi mahdumla
n (Yeni postahane civan), Necip 
Bey ıtriyat mağazası (Bahçe kapı), 
Şeref yazına ticaretlıanesi (Mabmut
pap), Ruvayal (Galata Voyvoda), 
Pıalti mobilye fabrikası {Beyoilu 
altıncı daire), &ykeı- mağa.za.11 (Be
yoğlu), Liyon mağazası (B,..;oğlu), 
Galeri dömölıl (Beyoğlu lıtikliJ cad 
c!esi), Aaa~or mağaza11 (Kadıköy), 
Müstecabi b;riderler (Kaı:bköy), Al
tın fener kundura mağazası (Kadı
köy), Rasim efendi şekerleme ve · 
paıta (Kadıköy), lımail Kemal Gü
zel hisar (latiklal caddesi 131 numa
ra), Radyum Wnba.11 (Galata Şi§ha
ne yokuşu), Kaıım Gabani Altın mı> 
kik (Yerli mallar pazarında Babçe
llapı). 

Üsküdarda miti"g 
Dün Üsküdarda halkı yerli 

malı kullanmağa ve tasarrufa 
teıvik için parlak bir miting ya 
pılmıt ve ıehrin başlıca cadde 
leri dolatılmııtır. Heyet Tıp fa 
kültesine kadar gitmİ§ ve ora
da kendilerine Dr. Behçet Sa
bit Bey tarafından beyanı ho9a 
medi edilmittir. Dr. Fahreddin 
Kerim Bey de hararetli bir nu
tuk irat ederek yerli malı kul
lanılması .etrafında söylenen 
sözlerin fiil sahasına çıkarılma 
sı lüzumuna İşaret etmiş ve al 
kışlanmıştır. Bundan sonra Tıp 
talebe cemiyeti reisi Hüseyin 
Huhisi Bey de bir nutuk irat 
ederek iktısadi buhran karşısın 
da herkesi vazifesini yapmağa 
davet etmiştir. 

Poliste 

Mangaldaki kıvıl

cımlardan 
Beyoğlunda Çakmak sokağında 

23 numaralı evde oturan Altk"1n 
efendinin mutfağındaki mangaldan 
aıçrayan kıvılcımdan döşemeler tu
tu..,..ak yangın çıkmış, döıemeler 
yandığı halde al'rayetine meydan ve
rilmeden söndürülmüştür. 

Bir çocuk eziliyordu 
Lalelicleıı Aksaraya inen toför 

Mehmet Alini<> idaresindeki 1436 nu 
.-ra.lr otomolıil Aksaray'da oturan 
11 yapndalri Hüseyine çarpmtt. ço
cuğu yüzünden hafifçe yaralamıştır. 

Kadına dayak 
Dün gece Mustafa Kemal pa~a 

caddesinden evlerine dönen ham- el
biseci Dikran ile zevcesi Sultananın 
önlerine Akaarayda Şekerci sokağın
da oturan lbıan ile arkadaıı Şakir 
çıkarak Sultanayı dövmiqler v• 
Dikrnn efendinin cebinden 30 lira11-
nı almıılardır. 

Sultana batımut. feryadı duyan 
belediye memurları Ihsan ile Şakiri 
yakalaınttlar1 karakola getinniıler. 
dir. Sultaıuı korlanuı olduiundan 
nıuaycne haneye _ götüri.ilmüttür. 

Kamyon çarph 
Müskirat idaresinin ıoför Meh

met idaresindeki 125 nur.ıanılı kam. 
yonu evvelki gün Galatada Necati 
bey cadcleainde Bekir inninde birisi
ne çarparak sol bacağım yaralamıt
tır, Bekir tedavi altına alınmış, ıo
för yakalamruştır. 

Adliyede hırsız 
• Evvelki pn ağır ceza mahkeme-

sinde ressam Ali Şevket beyin mub,, 
kemesi icra -edilirken, mahkemenin 
müzalaere oda&ına hırsız ıirmit ve 
orada a51lı bulunan mahkeme müba
tiri Kadri Beyin 60 lira layınetinde
ki paltosu ile eldivenlerini boyuıı 

atkmnı aımnııtır. 

1 ••••••• 

Türk - Yunan ve 
Bulgar birleşmesi 

AT1NA, 14 (Hususi) 
Belgraddan telgrafla bildirildi 
ğine göre, Politika gazetesi kü 
çük itilaf zümresine karşı 
bir Türk - Yunan - Bulgar man 
zumesi teıkilinin bir çok esbap 
tan dolayı mümkün olmadığı
nı yazmaktadrı· 

(Ba!ı 1 inci sahifede) 

yor da bala bir marşı yok? 
Dün·, bu hususta, konserva

tuvar müdürü Yusuf Ziya Bey
le görüştük. 

Yusuf Ziya Bey, milli bir 
marştan mahrum olu9umuzdan 
en büyük teessürü hisseden bir 
zat olduğu için, bu bahis etra· 
fında bize umumi alakayı da
vet edebilE.Cek §eyler söyledi. 
Yusuf Ziya Bey ezcümle diyor 
ki: 

- Milli bir marş , milletin 
öz heyecanından doğmuş ve 
hele mutlaka onun kendi dilile 
söylenmit olmalı. 
Sorarım size, İstiklal martı· 

nı içimizde ezbere bilen kaç ki
ti vardır? 

Her halde, bilenlerin mikda
rı inanılmayacak kadar azdır. 
Bu niçin böyle oluyor? 

Gayet basit: Çünkü ne ıözle 
ri, ne de melodisi halka uygun 
gelmiyor. Yapılacak milli bir 
marşta benim fikrimce, ne faz. 
la edebiyat, ne de fazla musiki 
aramalı. Hatta, bilakis bu mar 
!• yapacak :ı:atm musikiden pek 
az anlayan bir zat olması mü
raccahtır. 

Yeter ki yapılacak mart, bi
zim olsun. Üç bet kiti bir araya 
geldiği zaman, bunu bir halk 
şarkİsı gibi bir ağızdan teren
nüm edebilsinler. 

Maarif vekileti, bir zaman
lar milli marş için bir gü~e mü 
sabakası açınıştı. Fakat müıa· 
baka, bir netice vermedi. Çün· 
kü böyle letebbüsler balkın ._ 
çinden doğmadıkça semere ver 
ır.emeğe mahkiimdur. latiklal 
harbi üzerinden on sene geçti. 
Nasıl oluyor da bu · büyük ve 
mukaddes cidal, hiç bir şairimi 
zı, hiç bir bestekiirımızı hareke 
te getirmedi? 

Bugün bile halk arasında a
ğızdan ağızş dolaşan eski şar
kılanmız va i, h ala eskime
miştir. İ şte "Sıvastopol ,, işte 
"Ey Gaziler 1/ Bence milli marş 
ta bunlar gibi pcpulaire ol
malı . Herkeıı, köylüsünden Re
isicümhura kadar T ürk milleti 
nin her ferdi, bunun melodisin 
den hoşlanmalı, sözleri ağız
dan ağ:za, en bücra köylere ya 
yılmahdır. 

Milli marş böyle olur. Bu
gün, memleket hı:dutlarından 
dışan çıkan bir Türk, her han 
gi bir mecliste, "sizin de milli 
marıınızı dinlemek isteriz!,, 
teklifi karşısında kaldığı za
man ne söyleyeceğini tatınyor. 
İstiklal martını ezbere bilmedi 
ğiiçin aklına gelen şarkıyı mese 
la "hamsi koydum tavaya" yı, 
yahut ta Aydm zeybek havası
nı söylüyor. Daha olmadı ını, 
gürül gürül tekbir getiriyor.Bu 
acıklı hal, memleket irfanı na
n:ma devam etmemelidir. Ta
lim ve terbiye dairemiz, türki
yat enstitülerimiz, milli bir 
marş için lizım gelen letvik
kir teşebbüslerde bulunsunlar. 
Daıülfünunumuz da bu itte 
pekala önayak olabilir. 

Höliıa milli bir marı yapma 
ğı, milli bir vazife telakki eder 
sek, mesele kalmaz. Havsalaya 
aığmaz harikalar yı.pan Türk 
milleti, bir milli marş vücude 
getirmekten elbette aciz kala
cak değildir.,, 

Diğer taraftan konservatu
var muallimlerinden Suphiye 
Hanım, milli mnş ihtiyacı hak 
kında şu mütaleada bulunu
yor: 

- Milli bir marş yapılama 
mı:ısı musiki ile uğraşanlann 
yüreklerinde bir ukdedir. Ara
mızda her veıile ile bu mevzua 
temas ederiz. Yusuf Ziya Be
yin söylediklerine ben de itti
rak ederim. Marşın güftesi ga 
yet açık Anadolu türkçesi, ya
ni halkın kendi dili olmalıdır. 
Sonra, melodileri, biribirine 
çok yakm olarak intihap etmek 
lazımdır. 

Meseli bugün Almanların 
Doyçland, Doyçland, uber al
les,. - "Almanya, Almanya her 
§eyin fevkinde .. ,, marşını bil
meyen bir tek Alman yoktur. 

Diyebilirim ki bizim aramız
da bile bu mart çok tanınmış-

(Başı 1 inci sahifede) 

aandıimı açmıı ve yapılan tasnif ne
ticesinde ıu zevatın yeni Oda mec
lisine seçildikleri anlaşılnuıtır : 

lbracatçdardan: Nemli zade Mitat, 
Abdülgani, Hüseyin Sabri, Habip 
:zade Ziya, F ortun :ı:ade Murat, Ri
fat KB.mil, Alemdar zade Şeref, Se
zai Ömer Beyler. ldhalatçılardan : 
Hasan Necip, Hasan Vafi, Haıan Rı
za, Kara Oıman zade Suat, Abdül
kerim, Sait Omer, Mustafa Rıfkı 
Beyl.,.., 

Müeasesatı maliyeden: lı Banka
sı müdürü Muammer, Ziraat Ban
kası müdür ü Ahsen Beyler. 

Sigortadan: Hamdi Bey. 
Deniz ticaretinden: Sey.-isefain 

umum mv-lürü Sadullah, Limaıı tir. 
keti müdiıni Hamdi, Sadık zade Rı
za Beyler. 

Sanayiden: HllCI Recep, Basmacı 
zade izzet, Serif zade Süreyya, Ha
san Hulki, Mehmet Ali, Kara Mua
tafa zade Ahmet, Ahmet Bican, Ha
lil Sezai Beyler. Deniz aanayiinden: 
Sırrı Bey. Yeni Oda meclisi gelettk 
ayın ilk ÇBl'flllDba sünü İçtima ~ 
cektir. 

Büyükadanın 
Sevinci 

ANKARA, 14 A.A. - Milli ik- bezlerimiz, yerli yünlülerimiz ve yer 
bsat ve tasarruf cemiyeti katibi umu li ipeklilerimiz dururken yab:ıncıla
misi Rahmi Bey, dün akıam radyo- nna par.uını kapbranlann milli ıuu• 
da vataııdaılara hitaben atideki kon- rundaki za'fı aıikir değil midir? O 
feı-anaı vermiştir: halde bütün müstehlik vatandaılar, 

Muhterem Vatandaılar; yiyecekleri ve giyecekleri eşyanın 
Milli lktıaat ve Tasarruf Cemi- daima yerlisini almakla hiçbir feda

yetinin he.- sene Birinci Kanunda karlık yapmıı Ye biç bir feragat gös
tertip ettiği tasarruf ve yerli ma- termit olmıyacaldardır. Sadece ken
lı haftasmm bu sene ikincisini kut· di menfaatlerine hizmet etmiş ba
lulayoruz. Aradan geçen bir sene i- lunacaldardır. Çünkü Türk parası 
çinde gerek maddi, gerekse maneri düşerse bundan ilk mutazamr ola• 
hayatımızdaki inkdap artık ıözle ııö- cak, millettir, Bizleriz.. 
rülebilecek ve elle tutulabilecek bir Muhterem vatandaşlar, Türkiyı 
bale ıelmiştir. Maddi bayatımızclakl dünya buhranı içinde en mes'ut olr 
inkılabı aanayÜmizin inkitafile ifade bilecek memlekettir. Biraz evvel bü
eclebiliriz. Bütün dünyada fabt-ikalar tün dünyada fabrikalar birer birer 
kapanırken Türlôyemizde bütün kapanırken memleketimhde bütiiıı 
fabrikalar qliyor ye batta yenileri fabrikaı.nn itleclildetıini aöylemiJ
kuruluyor ve daha bir çoldan kuru· tim. Bqünkü f.ıırilıalarımız ibtiy• 
lacak da. Manevi hayatımızdaki in- ca kafi değildir. Daha lıirçolr yenile
kılabı da yerli malı kullanmak, ta- rini yapmak med>uriyetindeyiz. Bu 
aarruf etmek iuaftan kaçınmak, b&- buhran içinde mevcut fabrikalarms 
aaplı yafaınak sibi mefhumlann bi- Iıafi ııelımyor, daha yenilerini yaPo 
rer mefbam halinden çıkıp, milletçe mak mecburiyetindeyim, diyebilen 
konutulan, münabp olunan mesele- kaç millet vvdır. 
!er haline ırir..-i!e ifade edebiliriz. Demek ki Türkiyecle istihsal ha· 

Bundan iki sene evvel, yerli malı, yab diler memleketlerde olduğu ıri
yabana malı, diye bu mesele yok si· bi daha itba haline ıreJmemiştir. 
bi idi. Bundan iki sene nvel tasar- Türkiye a-erek ziraat gerek sanayi 
ruf etmek, hesaplı yaşamak, israftan sahasında daha çok inkiıafa muhtaç 
kaçınmak ıribi te:rlerle meuuJ ola- n müsait bir memlekettir. 
mazd·'-. Halbu'-' bu~;n bu0 0

tün°
0 bu "" '" .. - Eğer bugün dünya piyasalarmm 

meseleler arbk günün en canlı mese maruz kaldıkları fiaf düıkünliiğün
Çartambe sünü alı:pmı vakit geç, leleri olmuıtur. Yerli malı davuı E- den müteessir olan pamı•k, yu" n tif· 

bava soğuk olmasma rağmen lı:adm, dirneden Karsa kadar bütün milleti tik ııibi sanayi bam maddeler"'i.nizi 
çoluk, çocuk ada halla belediye dai- çalkalayan bir fırtına gibi esmekte- kendi milli ıanayİİmizde kullanabil
resi önünde toplanmJf idi. Adanın dir. sek, o vakit buırünkü istibsaliıni:ı 
büyük bir aevinç pnü idi. Bu ftlile Taaamıf etmek davuım ite duy• kendi ibtiyaçlamnıza bile lı:afi ırel
ile buranın eski aakinleriıııden biri -yan ı.aı-dı. Fakat, vatandaıla- mez. O takdirde pamuk zerİyatıınızı 
ııfatile yazdıiua fU aabrlanmm mu- rım, claba itin ı..,1&na-ıcmdayız. f"ı- artırmak, koyun Ye tiftikJerimizi ço-
tcber gazetenizde Defrİ maaJdur: kirle.- we hedefler ortaya arılmııtır. ialtrnak İcap eder, 

Ada yalnız siize1 memlel<etimizde 
deiil, '-~:::.:- -"-'u-""'"'- ..,__ ... eli Şimdi vazifemiz ba fikirleri fiil ha- Görülüyor ki dünya buhranı için 

~....,......,.v•v •-v -,...- line ıretirmek ve hedeflerimize birer de bizim vaziyetimiz bambaşkadır. 
yarda naziri pek nadir olan litif yer- birer ye ıiir'atle vannaktır. Ayni şeyi gıda maddelerimiz için de 
!erden biridir. Sanii &zam burayı çok Filhakika birçok ntandqlarmuz aöyliyebiliriz. Türkiye kendi gıda 
üzenerek, bezenerek yaratınıftır. yerli malı kullanmayı artık iman e- maddelerini yemeğe beniiıı alııma· 
Her tarafında bedii manzaralan ~ dinmiştir. ve böyle düşü.,en, böyle mııtır. Eier üzümlerimizj, fındıkla
dır. Bir tarafında mebtabma, diier yapan vatandqlanınızın adedi ele nmızı, incilerimizi yalnı:ı: ihracat i· 
cihetinde ııurubuna doyulmaz.Çamor pnden pne artmaktadır. çin değil de ayni zamanda milli gıda 
manian içindeki muattar baYa, ciier ibtiyaçlarmıız için istihsal etsek o 
lere nüfu:ı: edip inaana bayat bahıe- lkbsadiyatırnızı korumak için tica vakıt Jıuııünkü istihsal miktarlan da 
der. Çam aiaçlanndan süzülerek ge ret muva:zenemizdeki senelerden J-..;. . kafi ırelmiyeccktir, Üzüm, incir, fın· 
çen saf deniz bava11 hastalara da ri devam edegelen açığı kapabnak dık istibaalatunızı da kolaylıkla bir 
saflamlara da nafidir. iklimi ıehre mecburiyetindeyiz. kaç misli artırmak mümkündür . Kı· 
nazaran mutedil, tebeddülô.b baYaiye HükUmetimiz son defa tatbik et- saca, dahili paramlZID hakkiile i• t is
si o kadar seri değildir. Dünyanın tiği memleket iktıaadiyatıru koruma man sayesinde sü~üm sahasında de· 
her tarafını gezmiı Avrupalı bir sey kararnamesi ile bu ~çığı kapatrnağa ğ il biW<ls istihsal sahsında <larlık 
yah, Adalan Marmaranm koyu mi- azmetmiştir. Hükümetimizin bu az. bi.,edeceğimiz ıüphe>İzdir Demek 
na sathı üzerine oturtulmuş İncilere mini milletin azmile takviye etmek... iste<liğim ıudur: 
teşbih etmektedir. Karşıdaki Yaka- qte günün en mühim davası. Türkiye n~ ziraat ve n~ san:ı·'İ sa· 
cık tepelerinden Adalara bir n~zar, Hükumet ve millet azminin bir- haamda diğer meml ketlerde dduğu 
insRna !,,. hi.,i verir. Biz Adalıl3r1n, !eşmesinden doğan kuvvete iktısadi gibi fazla i•tib·nlde.1 stariı:ı d-i.!il· 
uzun zamandan beı-i iki mühim dilek 1 seferberlik diyoruz. Nasıl ki sakeri dir. l~te bu bizim en bü) ük k uweti· 
leri vardı: Su ve I şık ! Aıırlardan seferberlikte hükümet ve millet birli· mizdir. 
~ri metn:'.k b;~~lan memltke~;n}- ğini bozanlara hain ve bozguncu der Bu itibarla Türkiye dünya lıclı · 
zın ~~. koıe~ını ~ra çalışan ~u~- ıek, ikt11adi seferberlikte de milli he· rarundan menfi bir surette mütc ssiı 
metı cumhurıyenuzın gayyur bır ha- dcfimize aykırı hareket edenlerin değil, müspet bir tarzda müstef!t o
dmu olan vali ve Belediye reisi Mu- yüzüne milletin fUuru bozguncu di- lan bir memleket olabilir, Ve clacak· 
biddin Beyfendinin hiınmetile Ada ye haykırmalıdır. tır. Onun İç.İn vatanda'1ar, bu fır sat 
nihayet ıııia kavuıtu 1 Adanm güzel I tedi .. . b' alırk tan İstifade edelim. 
ıckaldan geceleri karanlık kalması lis ~ 1 ~ I~ 

1j''~yti . ;' y~r Vatandaşlar; birk>:; söz de tasar· 
çok yaz ı k idi. Vakıa geceleri zulmet- . ~ ama .. ": . em_~ ~ '"i: ". pı- ruf etmek ve hesaplı y~amak israf· 
ten i•tifade edettk bırıızlar Adalar- rıncmd en 1Y.1

1
Y11

• ~traıtitır e!'. arıçt~n tan kaçınmak İçin söylememe müsa· 
da ycktur.Fakat gÖnül hırsızlan çok ıene e 2 mı yon ık pmnç geli- ade ediniz. Taaarraf her ·şeyden ev-
tur. Karanlık onlann qine yarayor- yor. vel bir itiyat ifİdir. Birçoldanmız la· 
dul? Memleket pirinçleri dururken ya- aarruf edelıil!;'lek lçin çok para kazan 

bancı pı'rinçlerine 10 para bile ver- mak ı'ca etb'"' ' rl H Hakikat Adamn yabiı ye .... m ko- P guu aanıyo ar. ayn' 
r-- meÖin bozgunculuk oldu'' .. nu tak- -tand !ar bu --•· b' •-- ıt kuıu ile muattar havası ••k ve ırö- gu •• •t • J'anuf ır aanaa ır. 

..,, dir etmemi..: lazımdır. Pirinr -'bi bü. - Avrupada panı biriilı ti0 renl · nül maceralarını teıvik eder diyen ..,, •· er, zen[:'ın• 
' tün yiyecek dig" er ibtiya-1---·-· yer J•rde · d •~cu-k t.----- b b ehli vukuf ~oktur. Varsın atıklar da- .....,._ • n zıya e •u. _..,er a ı· 

T li mabıuilerimizle temin etmek mu-m dır T ----• d bil k • · b ha kuytu yerler araaml Her halde • aııacruı: e e m ıçm erşey-
Ada ııbhat ve a•k yuva11 kalacaktır. kündür, Giyecek ihtiyaçlarımızın bü- den '"""el beaaplı Ya"""8k, israftan 

• yu-k bir k11mıru milli aana..tt-:zı'n •-- mmak - L---: mu ta 
insan -··-t ı"-'erm' de "tifeyı' ,__ aaç .e mor~vn n zam n 

-· • ~ uru .. mamullerile tatmin edebil---orı-;..; d ---• bir h' lı:uinL--- bi de sever. Şimdi de ciddi kon·--1-: ~--- e."'1111 surette n- ...,... r 
...,......, kim inkar edebilir. Yerli pam··'-'u •--• .--'· ••---'-" 

istibdat, nasd yaraaa kutu ziyayı ı •=-=:====-===='=== ...... -=...,.~"'=·a,..:7,.,.,•..._.,,_=""""'-==a=.,.,.;,·===-==-
aevmezse, nuru elektriği aevmez idi. • 

O vakitler Avrupa 111111 fttana dön- lkh t T f 
mek meserretini, Sirkeciye kadar •i- sa ve asarru 
mendifer arabalarmda bile elektrik 
tenvirab olduiu halde, ne avdetle 

yalulan, kokan, tüten petrol limba- cemı· yetin. n • . !arının sönük ziyası, hüzne tebdil... 1 mesaısı 
derdi. Düne kadar ıebirden 
güzel adamıza geldikte nlerimizde 
ayın hüznü hiuediyordak. HülrUme
timizin lôtfile b•cı- bu hüzünden 
kurtuluyoruz. 

Kadıköyüne Ka)'lftfaiı suyunun a
latılmuı ınenaiminde cemiyeti bel. 
diye azası ııfatile Muhiddin Beyfen
diye refakat etmek terefine nail ol
mu,tum. fnpllab Adaya da bol tatlı 
au isalesine muftffalc olduklarnu ıö 
receğiz. 

Zamanlannde ı..,tayan "ıim si
nek,, mücadelesi, tam aemere nr
mek için aokaklarda kanalizaayon da 
lazımdır. Adalarda mecralar yapmak 
ve bunları temiz tutmak niıbeten ko 
)aydır. Eğer buna da himmet buyu
rurlarsa, Adalar mevki ve tabiatleri
nin güzelliği ile birer mamure olu,.. 
laı·. Mamure diyorum. Sayfiye demi
yorum. Çünkü Adalann kqı ,.,ı.;... 
den çok mutedildir. 

Son muvaffakıyetlerinden dola
yı kendilerini tebrik eder ve temadi
.ıinl dilerim. Bir ııfab haiz olınamak 
la beraber Ada hallı!ıı namına bükU
meti cümhuriyemize Ye vali Beyfendi 
Y• tqeklriit edersem, Ada balknun 
beni yalnız bmdmıayacalclanna emi
nim. 
Sözlerimi bitinneden evel bu bayır

lı ve•ileden i•tifade ile Adalann so
kaldarını tamire, taıuime imkan de
recesinde çah,makta olan lıaymakanı 
ve belediye reiıinıizin mesaii memdu 
halanndan babsetmez•em kaclirnaıi
nashk olur. 

Hikmet Sili\har 

ANKARA, 14 (A.A.) -
Milli ikbsat ve tasarruf cemiye 
tinin tqekkülü tarihi olan 1929 
seneai birinci kanunun 12 sin
den buııüne kadar geçen müd
det zarfındaki faaliyeti hakkın 
da fU malfunatı aldık: 

1 - Cemiyetin vilayet ve ka 
za merkezli olmak üzere 231 ıu 
besi vardır. 

2 - Cemiyet memleketiıniz 
de mevcut ıanayi müesseseleri 
nin adreslerini bildirir bir kata 
loğ bastırınıı ve on bet bin nüs 
ha olarak tüccarlara dağıtmış· 
tır. Sanay~ müesseselerimizin 
1927senesinde19 milyon Türk 
lirası kıymetinde olan imalatı
nın 1929 aenesinde 67 milyona 
çıkmasında bu kataloğun çok 
yardımı olmuıtur. 

ııreıi münasebetile Ankarada 
beynelmilel bir :ıiraat teknik 
serııiıi tertip eylemiıtir. Bu ser 
giye 42 Macar, 8 Alman, l Is 
veç, 1 İtalyan, 1 Polonya, fir
ması ve Sovyet Şuralar hükii· 
meli ve ziraat iletleı-i yapan 
yinni yerli imal~thane iıtiralr 
etmi§tİr. 

5 - Cemiyet 20 kadar bü· 
yük ve küçük milli bankaları. 
mız arasında bir anl<et yapmıı, 
aldığı cevaplara göre tasarruf 
heaaplannm ıu suretle inkişaf 
ettiğini tesbit eylemiştir. 1927 
ıenesinde 12 milyon, 1928 sene 
sinde 17 milyon, 1929 ıenesiıı
de 22 milyon, 1930 senesinde 
31 milyon lira. 

tır. Milli marşımızı yapan zat, . . . . . 
mutlaka şöhret sahibi birisi ol dan y~t~ş.mış. olan musıkitına~, 
ması icap etmez. Hatta biç ta melodı ıtıbarıle daha canb bır 
nınmamış yalnız halk 'arasm- I eser vücude setirebilir . ., 

3 - Cemiyet Ankarada sırf 
yerli malına mahı•.:ı olmak üze 
re iki sergi tertip etmiştir. Bi
rinci milli aanayi aergi.aine 40, 
ikincisine 70 fırına ittirak eyle 
mittir. Cemiyet aynı 2amanda 
yerli mallanmızm hariçte reva 
çını temin etmek için geçen se 
ne hükiimet hesabına beynelmi 
lel ve Peşte sergisine iştirak o 
lunduğu gibi bu ıene de Leip
ziğ sergisine iştirak edecektir. 

4 - Cemiyet biri ıanayi, di
ğeri zireat o!mak üzere iki kon 
ııre aketettinn~ ve ziraat kon-

6 - Cemiyet m".Jhtelif kitap 
ve risaleler neşretmiştir. Bu me 
yanda hesahmı bilenin defteri 
50 bin, tasarruf nedİJ' 30 bin, 
niçin yerli malı kullanmalı 20 
bin, sanaYi kataloğu 15 bin, la 
met ve Kizmı Pa,alar Hazera 
bnın nutuktan 10 bin, sanayi 
kongreıi- kitabı 3 hin, cihan ik
bsadiyatında Türkiye 3 bin, 
sergi ve kongre münasebetile 
gazeteler 45 bin, Peşte sergisi 
için ihracat mahsullerimi.ze ait 
üç lisanda broşürler 400 bin ce 
miyet mecmuası 20 bin, nüsha 
olarak basıloııt ve dağıtılmq
tır. 



Nasıl Para Kazandınız? 

Zambiko Efendi ne 
anlabyor? Tiyatroda 

Muaşeret 

MILL1YET SALI 15 KANUNUEVVEL 1931 

Saksılar için zarif mahfazalar 
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Muhabir mektubu 

Kırklareli çif çisi fare 
derdinden bunaldı! 

L k 1 f b •k h•b" d• Muaşeret usulleri cemiyet haya-
İOD çi o ata a rı ası sa ı ı ıyor tında herkesin dikkatle takibt! mec 

1 
bur olduklarr nolctalardır. Bu kayt 

ki .• '' şı"mı·ze tam dakı·kasında /ar vakıa sıkıcıdır, fakat cemiyet da 
• ima zavahire nazaran hükmünü ver 

Buranın meşhur bağcılığı tamamen sön
· müş bir vaziyettedir; ihyaya çalışılıyor 

geıı.rı"z, ırgat .b. 1 diği için. bu kayıtlara tabi olmak za 
gı 1 ça ışırız... ,, rureti vardır. 

K 
· Bu gün ti.vatrodaki maa§eret u

Lion çikolata fabrikası sa- Bura.da ~~b~kl.a':1 ç~ar. .a \ sulluinden bahsedelim/ Bir defa ti 
hiplerinden Zambiko Efendiyi kao çekirdegının ıçı yagh b?' ! yarroya g•ç geımek aktörıer için ol 
Balıkpazannda, kapısının ö- madde ile doludur. Fakat. r.•- duğu kadar, seyirciler içinde nahoş 
nü kakao ve teker çuvallarile kolata yapmağa bu yağ kafi bir şeY_dir. Fakat her hangi bir za
dolu, daracık yazıhanesinde gelmez. Hariçten l.ut. ~• _ ruı:et ı.~abı ge~ kalmmrşsa, bu_ ~a~ 

·1~ ed·1· k .. mumkun oldugu kadar kendısını 
ziyaret ettim. O kadar met· 1 ave 1 ır, ıonıra fe er ve sut hissettirmeden locaya veya koltuğa 
ıı-uldi ki, benim İçeri girdi.ği- tozu konur. Bu yumuşak, ma- : geçmelidir. Programı veren kıza ve 
ınin farkına bile varmadı. Ne- cun kıvamında madde, muhtt>-

1

! ya garsona derhaJ ücretini tediye 
den sonra, batım kaldırarak: lif makinelerden geçer. Değir- etmelidir. 

- !:uyrun.. dedi, bir arzu- menden çıktığı zaman ucak sı Sonra meseli bir operette mauım 
ııuz mu var ? cak kalıplara dökülür,' buzha- nakarbatı veyda pasajlarrdn;~rıJdan~ra!' 

d N 
yanı a~ınız a oturan ıger seyırcı-

- Şey •. Milliyet gazetesi- nelerd~. don urulur. . ıhayet j leri rahatsız etmek doğru değildir. 
ııin bir anketi için geldim. ambalajı yapılarak pıyasaya , Tiyatroda koltuklar numaralı oldu-

- Naıd anket? sevkedilir. j ğuııa göre, yeriniz daha müsait ol-
Anlattmı. llkin pek alaka- Kakao biraz ekşimsi ve kek , sa bile, oturduğu koltuk geride ve 

dar olmadı. Fakat, anketin a- remsidir. 'çikolatanın bu ekşili ' y~hut rahatsız oJ~n tanrmadrğrnız 
1 d ki 

• · h ed• "" · · 1 d' · b' , . . , bır kadma, koltugunuzu btrakmak 
çı masın a gayeyı ıza ın- gım ıza e e ıcı ır maıunemız 1 caiz olamaz. 
ce gülümsiyerek: vardır. Eğer koltukta iseniz, mesela lo-

- Fakat, dedi, bizim anla Çikolata hamuru, bu maki- cada oturan tanrdığmrz bir kadını 
tacak çok şeyimiz yok ki .. Bu nede saatlerce döğülerek ekşi- selamlamamalısrnız. Selamlarsanrz 
gördüğün.üz fabrika, dört sene !iği kayboluı· bu kadının vazifesi görmemezlikten 

1 Ç'k l l. ·f 'h l gelmektir. Çünkii tiyatro kalabalık 
ik gayretin neticesidir. .. ı. o ata arımız, . ı tı a~ a , bir yerdir. Bilen bil mi yen akla gel 

- Tamam İşte .. Benim ara soylerız, Avrupadakı emsalın- 1 medik manalar verebilirler. 
dığım da o .• Az, zamanda, bu den farksızdır. Biz dört ortak 1 Koltukta iseniz ve vanrnızda bir 
kadar büyük bir işi nasıl başar da bu işi Avrupada gördük. 1 r 
dığınızı anlatın.. Buna da kanaat etmiyerek 400 

Zambiko Efendi, diğer or- lira maaşla bir mütebasa~ ge
taklarınm da arada bir mütale tirttik. Bir taraftan yeni yeni 
asını alarak dört senelik fabri- makineler sipariş ediyoruz. 
kı:.nm küçük bir tarihini yap· Mütehassısı, bir aydan faz 
tı: la tutmadık. Çünkü, işi çabu-

- Efendim, biz bu işe, baş cak kavramıştık. Dört ortak
ladı!l-ımız zaman, İstanbulda tan hiç biri, vazifesine bir daki 
birkaç meşhur şekerciden baş- ka geç gelmez. Irgat gibi çalı 
ka, çikolata yapan yoktu. Za- şmz. 
ten çikolatıcılık, hiç de kar ge N amuskaranıe para kazan. 
tiren bir zanaat değildi. Avrn- mak için, insanın yeri sade ma 
ı>adan gelen çikolatalara reka- sa başı olmamalı. Emir ver
bet etmeğe, eski gümrük kanu mekle itler yürümez. Sırtıını
ll.U müsaade etmiyordu. Biz, bü za kakao çuvalım vurduğumuz 
tün bu mütkülata rağmen, zaµı.anlar çok olmuttur. Çok 
Yerli çikolata yapmağa karar şükür, çalıtmamızm ıemeresi-
\rerdik. ni gördük. 

Balıkpazannda, küçük biır Fakat, biz dün ne isek, bu-
dükkinda, faaliyete koyulduk. gün de oyuz. Bazı günler, ye
Gayet az çikolata çıkanyor· mek yiyecek vakit bulamayız. 
duk ama, çıkardığnnız malları Saatlerimiz, hep ayakta geçer. 
ıııüşteriye beğendirmek için ne Size daha ne söyliyeyim.. Bu 
lazım.sa yapıyorduk. Dört or- kadarı yeter değil ıı:ıd? ~ 
tak, sabahları erkenden dük- Zambiko Efendiden bir re- l 
kana gelir, gece yarılarına ka- sim istedim. Biraz düşündük. 
dar çalıtırdık. Mutlaka muvaf- ten ve araıtınr gibi yaptıktan 
fak olmağa karar vermiştik. sonra: 
F ran11zlar, istemek, yapmak- - Kalmamtş, beyim •• dedi 
tır, derler. Biz de istedik ve ve hemen ilave etti: 
Yaptık. Y ahını: tunu söyleyim. - Bizim gibi İf adamlan· 
ki cikolatacılığm inkişafım, nm resmini gazeteye bumak
Ycrli san'at erbabını komyan tan ne çıkacak? 
gilmrük kanununa borçluyuz. Masanın üstüne ikram ola
Bu kanun olmasaydı, Avrupa· rak belki kuk çe,it fondan 
dan, hatta Amerikadan gelen teker, çikolata dizmişlerdi'. 
o çeşit çtıtit çikolatalara mey· Rast gele birkaç tanesinin ta
dan okumak imkanı mı vardı? dma baktım. Çıkarken, en faz 

HükUınetimizin bu hususta la beğendiğim içi bademli fon 
koyduğu yükaek himaye siste- danlardan bir .kuba doldurup a 
nıi, mühim bir serveti.o mem- zattılar. 
leket dahilinde kalmasını te- Kendi kendime: 
min etmİ§tİr. Meseli düşünün - Fena deği.1, dedim, hem 
bir kere: Buei4ı bizim bir fab- ziyaret, hem ticaret! •. 
rikamız var. Bu fabrika, gün- M. Salahaddin 
de bir buçuk ton çikolata çıka
rıyor. Çikolatalarımız için kul
landığımız şeker, yerli Alpullu 
tekeridir. içine koyduğumuz, 
fındık, badem, futık. üziim, 
yerli malıdır. 

Fabrikada tamam 150 kiti 
çalıtbnyoruz. 150 aile, bu yüz
den geçiniyOI' &: ... mektir. 

Lif lifr açar, dedikleri gi
bi Zarnbiko Efendi de söyledik 
çe yeni yeni ıeyler hatırına ge 
liyordu. Bir aralık dedi ki: 

........ t 

Spor 

Yunanlılaı 
Macarlara 
Yenildi! 

ATlNA, 14 (Hatmi) - P
aünü Macarlarla Yunanlılar mn
da bir futbol maçı yaPlldıı ... Macar
lar Y unanldan ikiye karp dört sa
yı ile mağlup etti. 

••• 
lstanbul Futbol Heyetin.den: 
18/12,1931 tarihinde İıcnı edile

cek lik maçlan Taksiın 11tadyuman
da: 

htanbubpor • Anadolu 2 inci .,._ 
at 10,15 bak- Adnan B. 

Merasinı ve ziyaretler için manto: 
Kadifedendir, ya.ta ve Jr.oJlarr vizo.a 

kfirkttndir. Yakalığın ucu t4nl 

arkada değil, omuza doğru yan 
taraf tadrr. 

bdm varsa, ona ulak lıürmetleTi
niz dokunabilir. Mesela dii§en bir 
e~yasını alıp verebilirsinjz, Fakat 
bütiin bunlar hwnısl bir alika ile 
yapılmamak lazımdır. Kadın tara
fından da bu hizmetler kabul ve ne 
n.ketle teşekkür ediltMli, fakat mıı 
havere uzatılmamalıdır. 

Tiyatroda dit-rleriw ralıatsııı 
eden bir seyirciye nazıka»e bir ıb
tar yııpılr.ıbilİlt. Fal<at bu ilıtar doğ
rudan doğruya bir emir değil, prog 
ramı veren kadın veya garsonun kıı 
lağrna yava§'Ca söylemt!k suretile bir 
rica mahiyetinde o/maJıd.u. 

Locada ön ve en rahat koltuklar 
veya sarıda/yalar kadınların yeridir. 
Erkekler arka sandalyelerde oturur 
/ar. lc.lbederse piyesi ayakta seyr.,.. 
derler. 

Locadt1, bilbusa kadınlar yük
•k sesli muhavereleri veya kahka

Evde boş zamanra
rınızt el i~i yapmakla 
geçirmek isterseniz, 
hu şekilde görüldü
ğü gibi zarif saksı 

mahfazaları yapabi
lirsini'l' 

Toprak aakııları pek çoklanmız 1 nir. Parç>ları birlqtirmek için bu 
renkli Japon kilğıtlanna sararız, ya- deliklerdeır ipcl< kurcı.li veya giı
hat artmıt kumaşlardan saknya bir müt veya altın :.ordon ııeçirilir. Ust 
kostüm yaparız. Halbuki selloloit kısımda bırakılan kulaklara da diiz 
kiğıtlarile çok zar~ saksı mahfaza- lak clü. "---..1 dil• 
lar l b·u "-ldaki del ,_.,, ve par ""~~er rapte rae za-

ı yapı a ı t". .;JQ mo u:nau , • 
binniıbe kolay~ır .• Dört parça mu- rıf bır ~•ı. mahf~uısı mey~na çı
kaffll tekildeki ıııbi kesilir ve ı.... kar. Satdaki de bır batka tekli mah 
narlarına müntazam delikler deli- faza modelidir. 

Bilmek lizım 
Mutbahtan çıkınca.. 

Mutfaktan çıktıktan sonra 
ellerinizi limen suyu kanttırrl· 
mıt gliaerin ile ovunuz. Bu su
retle hem ııebze aydtladğınız 
için parmaklann'ızda husule 
gelen sarılıklar zail olur, hem 
de elleriniz yumuşaklığını mD· 

hafaza eder. 
Sarışın mısınız? 

Eğer sarıım iseniz, başınısı yı
kaılıktan sonra, ıhlamur menkuu ile 
saçlarımzı oğu~turunaz. Bir limo
nun suyunu, eğer limoo yokaa iyi 
cinsten yanm bardak sirke ilave o
deniniz, kurudalıtan sonra aaçları-

Feci bir düğün 
Nerac a Montagnac. A.A. - Şeb 

rin dana salonlarından birinde yapı
lan bir düğün aırasmda, salonun dö
şemesi çöWınüt ve 56 kiti yaralan
mqtır. 

Yeni ne,riyat 

Havacılık ve Spor 
60 ncı sayrsı çok caziptir. Her za

manki ııibi temiz lıeulm•fbr. TR)'Jll
recili.ğin lüzwn ve ehemmiyetini is
pat eden birkaç mühim misal gÖsl<>- · 
rİyor. Kurtdereliden mufassal olarak 
bahsediyor. Parqütle düterken ken- j 
di fotografuu çeken havacmm hika- . 
yeşini anlatıyor. SP.Gr baraetlerini 
takip ediyor. 

mz ipek ıilııi olur. ı--------------

Meccani lisan dersleri 
Cağaloğlunda Halkevinde veril

mel<ite olan Iiaan denleri saatleri ata 
ğıda yazılıdır: 

Herkes mm--tla kaJıt olunabi
lir. 

Fransızca: Cumartesi, salı günle-
ri - 18-19. 

ltalyaaca: Cumartesi, pazartesi, 
18. 19. 

ftalyıınca: Salı, peqenıhe ıs. 19 
Almcınea: ,,ıaartesi, peqembe 18 

- 20. Türkçe: pazar, çarşamba 17-ı8 

Teşekkür 
ZeYCim Behçet.le elıedl. aynlık 

aünümüaün hicranlarına qtirak eden 
mübadele komisyonu muhterem b,.. 
yetine ve habrasmı taziz eyleyen 
pek kıymetli pzeteci ~larile 
ııair dostlarına tüknnnnı takdim ey
lerim efendim. 

Zncai 
Sıdıka 

lLAN 

- Fabrikannz, o zamanlu, 
timdiki ıibi değildi. iki küçük 
makine ile çahfıyorduk. Çiko
latalarmıızın rağbetini artbr
mak için 11& yapalım diye iütü 
nürken, paketlerin içine hedi
y'"li numaralar koymak hab
nmı.za geldi. 

Betik tat - Vefa Kum. 2 inci sa
at 11,30 bak- Emia 8. 

lotanbulapor - Anadolu 1 inc:i sa
at 12,45 hakem Sedat R12a B. 

haları ile seyircilerin nazarı tükka- 1------------- 48889 liıa nwnerosile alma!cda 

Betiklaf - Vela Knm. l i.,Q M

at 14,30 Jı.ı.eaı Aclil Giray B. 

tjaf celbetmekten katiyyen ihtiraz 
et=lidirler. Diklıatle seyircilere 
bakmak ta gayrr aazikiinedir. Eğer 
seyhcilere bakrlacatsa, bu nazar ıı
mum1 olmalıdır, JU Vt!ya bu ıpJuıa 

Ekallı·yet mekteplen·n- üurint1e tevek/ruf etmemelidir. 
Erkekler tanıdıkları kadın.luı an 

O A KUT•ıEL olduğum zat maaşımda kullandır• • ğıın mühürümü zayi ettittı. Hükınfl 
Cilt ve zUhrevt haııtalıklar teda- 1 yokdur. 

vihanesi. Karaköy, ~iiyük .aıahallebl Mütıekaid BKı.başı 
ci yanmda 34. Mehmet AH 

deki• t- k h ) cak perde aralarrnda, localarrtl.i gel 
ur çe OCa an mek suretile sel§mlryabilirler ve bu dar refakat edilecektir. Kadrn evi- ı ıniz ve ihtimamlı bir kostuml Yu

Ecne~ ve ekalliyet mekteplerine ziyaret gayet .b&ll olmalıdır. nin kaprsını kapadıktan sonradrr ki, muşak yaka. iitüsilz pantalon ve 
maarif müfettiıliği bir lamİm ııöncle Eğer bir zat, tanıdıklarım loes.- davet eden zat oradan ayrılacakur. t ceket kat'iyen çirkindir. 
rerek. tiirkçe hocalannın rnenıelerini sıaa davet ediyorsa, davetlilerinden Tiyatroda piyes ne kadar fena. Kadm şehirde giydiği şapka ile 
llOl'1DUftur. Mezkıir mektepler bu bu- evvel locada bulunması icabeder. oynanırsa oynansın, ısltk ondan da- tiyatroya gelmemelidir. Şapkasrz 
susta bir liste hazırlamaktadırlar. Gecikirse, daha evvel gelt!n davetli ha fenadır. Tiyatroya gelen zat, bii gelme:sl daha miJraccahtır. Erkek 
Erden hükumeti Cemi- locanın arka sandalyeleri.nden birin tün seyircilerin içinde piyesi lııra- de diğer seyircileri rahat.sn edecek 

de oturmı<lıdır. Loca sahibi geldik- kıp gitmemelidir. şemsiye ve palto ile tiyatro salonu· 
yeti akvama girecek ten llOnra, davetlisine oturacağr Je- Bundan başka giyim de lazım- na girmemelidir. 

rel mevkiini verecektir. dır. Eğer sıivare elbise.si yoksa, bit; Çrkrşta vestiyerin öniinde iııtüal 

Kırklareli, 9 (Husuıi mubabiri
mizd-) - Kırklareli Yiliyet mer
kezi büyiik bir köyden farklı değil . 

Zaten burada bulunan halkın yüz 
de altmıtı köylü n çifçidir. Bunlann 
batlıca derdi ekinlere muaallat olan 
tarla fareleridir. Köylülerin çoğu ber 
tvah istila eden bu mütlıİf ekin dil§ 
manlanna kartı, bükiımetin yardnn
lanna rağmen, müessir bir tedbir 
tatbik edilemediğinden tikiyetçidir
ler. Ekseri köylüler ektikleri tohum
ları bile alamamıılar, büyiik zararla
ra uğramı§lardır. Son bir sene zar
fında mahsulit fiatlerinin mütemadi 
sukutu dolayııile yüzü gülmiyen 
köylüler bu afet tesirile büsbütün 
elim bir nziyete dütmüılerdir. Tar
la fareleri bazı evlere dabi hücuma 
başlamışlardır. 

Kasaba halkı, iıatta bazı büyiik 
memurlar bile bunların acı tahribat 
hikayelerini anlata anlata bitiremi
yorlar, bunları öldürmek için dağı
tılan sözde zehh·li mısırlarm ancak 
fareleri beslemeğe yaradığını söylü
yorlar. 

Köylünün yegane ümidi soğuklar 
dadır. Bu sene kış şiddetli oluraa fa
relerin toprak altında kalarak ölece
ğini tahmin ediyorlar. Tarlalar sürü
lürken tabtezzemin dehlizlerinde do 
IB.§an saydmaıı inıkinsı:z derecede 
çok miktarda farelere tesadüf edil
mektedir. 

Eskiden Kırklarelinin yegane zen 
ginliğini tetkil eden bağcıbk timdi 
bir hatıradan ib· zet kalmıı, mqhur 
ıarapçılığı maziye karıtmııtır. 

Evelce vilayet merkezinin etrafuu 
saran bağ cenneti filoksera ve muh
telif istililiar tesirile mahvolmuf, bu 
bağ memleketi yiyeceği üzümü bile 
1.: ekirdağmdan getirecek hi.le gelmit 
tır. 

Mamafih bükii:met bağcılığı ihya 
için ciddi teşebbüslere giritmiştir. 
Bu teıebbüsler neticesinde on sene 
sonra Kırklareli bağcılığuun eski va 
zİyetini bulacağı ümit ediliyor. Hü
~~etçe um~ma fidanlığında yetit
tirilen Amerikan çubuklan köylüle
re tevzi olunmaktadır. Geçen sene 
45,000 çubuk verilmiıtir. Bu ıene 
de tevziat miktan 60,000 a çıkarıla
cak, gelecel< sene ise ıoo,ooo çubuk 
dağıtılacaktır. Her sene tevziat mik 
tan tezyit edilecektir. 

Hükumet buradaki bağcılık ce
miyetine meccanen 2,000 dönüm ara 
zi dağıtarak Amerikan çubuklarının 
taammümünü teşvik etmiıtir. 

Ekseri halk vaktile Kırklareline 
senede bir milyon lira Y&f'İdat temin 
eden bağcılıiı canlandırmak için ça
lışıyor. Hatta yetiıtirilen çubuklar 
kafi gelemediğinden Bulgaristan,
dan da çubuk getiriliyor. Lakin dik
kate ta:randır ki Bulgariıtan en iyi 
üzüm yetiıtiren çubukların ithalini 
menelmİftir. 

Vil8yet bu ıene 50 dönümlük 

SEYRISEFAlN 
Merkez acep.ta: Galata Köprü 

baııı B. Z36Z. Şube A. Sirkeci 
MühüNlarzade han Z. 3740. 

TRABZON POSTASI 
(ANKARA) 17 Kanunevvel 
:Perşembe 17 de. 

MERSİN POSTASI 
(ÇANAKKALE) 18 Ki

nunevvel cuma 10 da Galata 
Rıhtmmıdan kalıka:rlar. 

AYVALİK SÜR'AT 
POSTASI 

(MEJRSIN) ıs Kftnunev
vel Salı 17 de Siııkeci Rıh
tıımmdaD (ff;alkar. 

Köprü-Kadıköy - Haydar
paşa iskeleleri dahilindeki 
büf.e ile Köprü-Adalar iske
lesi.nıdeki kulübe birer &ene 
beşer ay müddetle ayn ayrı 
kiraya verilecektir. 

İbate 21-12-931 saat ı 7. 
Teminat %de 10 dur. {4231) 

yeni bir nümune fidanlığı daha yap
bnnqtlr. 

Ekin ve bağ itibarile müşkül bir 
. vaziyette olan köylü tütün ziraatine 
ehemmiyet vermİJ. bu sene 800,000 
kilo, yani ııeçen senekinin bir ınisli 
fazla tütün elde edilmiştir. 

Faakt buhran tütüncüleri de san 
mqtır. 

Viliayet ve Belediye bet ıenelik 
bir imar programını tatbike çalı§IJl'or 
lar. Fakat henüz viliyet merkezinde 
elektrik bile yoktur. 

Son bir sene de 7 kilometrelik şo
se yapılmış, bir çok caddeler açılmış 
tır. 

Park civan geniı bir meydan 
!ine ııetirilm.elrtedir. 

Kırklareli çok sakin; zabıta vuku 
atı hemen hemen yok gibi... Arasıra 
kız kaçırma vakalan oluyormuı. 

Salahiyettar zevatın anlattıkları
na göre, burada cinayet, hatta hıra111 
lık pek nadiren olan şeylerdendir. 

Geri kalmış olmanın acılarım bi. 
len halk yeniliğe ve medeniyet eser
lerine çok teınedir. Ukin ~ para dar
lığı bu yolda sür'atle ilerilemeğe mil 
ni olmaktadır. 

Halk okuma odaları tıir aralık açlı 
1D1f, fakat idame edilememittir. Halk 
bundan müteesirdir. 

Vali Mustafa Arif Bey diyor ki: 
-Bütçede vaziyeti dolayssile hu 

sene Millet mektepleri açrlamıyacak
tır. Fakat muallimlerin fedakiirlığde 
bir para aarfetmekaizin bu iı temin 
edilmiştir. Millet mekteplerine mü
davim halk geçen senekinden nok· 
san değildir. Vilayetin bütün nüfusu 
(110,000) kitidir. Bir kaç sene zar
fında 45 yaşına kadar halktan oku
ma ve yazma bilmiyen kalmıyacağı. 
m ümit ediyoruz. Mekteplerdeki fa 
kir ve kimsesiz çocuklara 11cak ye
mek temin olunmuştur. 

Mulhakatla İrtibatımız kıtın dahi 
kesilınemektedir. Vilayetin asayişi 
çok mükemmeldir. Cümhuriyet ida
resi eski çeteleri ve çapulculuğu kal 
dmm§lır. Her tarafta tam bir emni
yet vardır. 

Posta idaresinin beledi bir çok 
ıikiyetleri mucip oluyor. 

Şimdilik vilayet merkezinde gece 
hayatı haftada bir Halk fırkasında 
verilen konserlerden ibarettir. Sine
ma kapanmıftır. Belediyenin yardı
mıyla bir memleket bandosu yetiştir-
meğe çalışılıyor. / 

Vıli.yet iskan edilen bir kı•ım mu 
hacirlerin evleri bakımsızlık dolayısi 
le yıkıiınağa yÜz tutmuıtur. Vilayet 
merkezinde Rumlardan kalan ticaret 
hayatı Musevilerin eline geçmiştir. 
Bankalar köylüleri ağır faizlerden 
ve ınubtekirlerden kurtarmak için 
faaliyetlerini artırmıılardır. Fakat 
bunl"T kredi ihtiyacııu ancak kıs
men brtmin edebilmektedir. 

M H. 

' Norjske Orient Linie 
Yakın.da Avx .. pa limanlan için ha

reket edecek vapurlar: 
Norveç bandıralı HALLİNGDAL 

vap-.ı.tru 20 K. evvel doğcu Hamburg 
ve Rot.er.dam lıimanları için emtiai 
ticariye tahmil edecektir. 
BİRGtT vapuru 25 Kanunucvve

le doğnı Anverı için limanıınızdan 
ve Marmara limanlarından emtiai 
ticariye ta.hm>! ede<:ektir. 

Taf<tilllt için Galata, Frenkyan 
Hanmda Theo. &eppen Vapur A
centalığma müracaat olunması. Tel. 
B. O. 2274. 

VAPUR MOCEHHİZİ 
NAİM BEY 

ADANA 
npunı 17 kinuouevvel pet§Ombe 
günü akpmı Sirkeciden hareketle 
(Çanakkale, İzmir, KfUJük, Bod
rum, Fethiye, Antalya, Mersin ve 
Tayas)a azimet ve avdet edecektir. 

Taf.ailit için Galata Site franae• 

1 

No. 13 de kiin Şarl Suma aoen~ı
na mllracaat. Te.I. B. O. 1041. 

• - --
MuaUim Mubahat Bey tarafından --3 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

iDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERI 
BULMAK SAN' ATİ 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Bidayette, tek tük meraklı
lar, çıkıyordu. Fakat müşteri
de emniyet uyandırmak için 
daha çok çalr§mak lazım geldi. 
Numaralı kartları:ıı:uızı topla
yanlar git gide çoğalmağa bat 
ladı. Kartlanmızı biriktiren
lerin muntazaman hediyelerini 
aldıklarını görenler, çikolatala 
mnıza dehtetli bir rağbet gös
terdiler. Şimdi, yalnız bu nu
maralı kartlar için mağaza
mızda iki memur çalıştınyoruz. 
Anadolunun her tarafından 
maada, Balkanlara, Suriye'ye 
Mısıra ihracat yapıyoruz. ' 

1C a kAn 1'11ııh...:lc:aııwnY'7_. (,..,..J.. ... ı.. 

ADANA, l4 A.A. - Kral Abdul- Loca sahibi bazı masrallsrr de- olmazsa temiz ve ihtimamlı giyin- etm~melidir. Çünkü bu uticııl bii-
!~L m:~~:~.i~_,01~-~-~~d=~-h~~~ltl~"Jl.!'~~~~Wü.Aıml~ı-~~~ı..Lm~e!k_!l!!a~zı~m~d~ı:!r·;.... ________ l.,!!tiın~· ~s!.eY:ı;::ı~·r_scı!_!·te!:r~i!.!n...l.!ı!k!lı i!"!!!.." !:tes~li!fil!..!ed!!eıı,:-;.l 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 



8 MiLLiYET SALI 15 KANUNUEVVEL 1931 
l!!!!!' ________________________ ....., __ .....,'!"!'!' ....... '!'!""" .......... ""'!"" ..... ----~------"""""'!------~~ ..... '!""""" ............... --""'!""~~----------~~--------- ..... ==-=--==-==-"1 

Bursa Sineması Binası Koltuk 
Tesisatı münakasası 

10 Kanunuevvel 931 tarihinde ihale edile
ceği ilan edilen Bursa Tayyare şubesi sinema 
binasına ait koltuk tesisatının münakasası 
17 kanunuevvel perşembe günü saat on beşte 
yapılacaktır. (4415) 

T ekirda2 Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Tekirdağ Malikara yolunun 54+400 ve 56 t 820 kilometro
ları arasında 2175 metro tulinıde!lı:i kısmın (16,534) lira 34 ku
ruş bedeli keşifli tamiratı esaısiyesi 21 gün müddetle ve kapalı 
rarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Keşifnarne, şartname ve sair evrakı müteferriasını gör
ınek isteyenler Vilayet Encümen kalemine müracaat edecek
lerdir. 

2 - lhalei katiye 29-12-931 salı günü saat on beşte Daimi 
Encümence icra kılmacakur. 

3 - Münakasaya iştirak edecekler 661 numaralı münakasa 
ve ihale kanununun onuncu maddesindeki izaıhat dairesinde 
tanzim edecekleri teklif mektuplaınna teklifatm % yedi buçu
ğu nisbetinde teminatı mtrvakkate akçesine ait vesaikle Vi
layet Nafia Baş Mühendisliğinden musaddak ehliyet vesikası 
ve istihdam olımacak Fen memurunun leya.kati fenniye vesi
kalarını lef etmeleri ve saati ihaleden evvel Makamı Vilayete 
vermeleri lazımdır. 

4 - Ehliyet vıesikası kaydettirmek için münakasa şerait 

uınumiyesinin birinci ve ikinci maddesinde yazılı vesaikin 
yevmü ihaleden sekiz gün evvel Vilayet Baş Mühendisliğine 

tevdii icap eder. 
5 - Müteahhidin Fen meımuro iş hususunda Müteahhit 

derecesinde mes'ul olacağından teklifnameyi ve mukavelena
ıneyi Müteahhitle birlikte imza edecetkir. (4411). 

Devlet Demiryol arı idares~ '.~antarı 

Haydarpaşa Limanı eşya tahmil vıe tahliyesinin kapalı 

zarfla münaıkasası 4 ikinci Kanun 932 pazartesi günü saat 15 te 
ldare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Anlkara ve Haydarpa
şada İdare veznelerinde ikişer liraya satılmakta olan şartna
melerde yazılıdır. (4409). 

Gedikpaşa' da Jandarma Satın 
Alma Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için bin dokuz yüz takrm mamfil tavla 
elbi.sesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. İhalesi 4-1-932 
taorihine müsadif pazartesi günü saat on lbeşten on altıya kadar 
yapılacaktır. Taliplerin şartname ~e nümuneyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak için muayyen gün ve saatte temi
natlarile beraber komisyonumuza müracaatları. (4410). 

Bilaliı~ıner Merkezi ~ınuıni~in~en: 
" Hilal " Matbaası taııafından "Hiliil,, ismile çıkarılan se

nelik takvimin Hiliiliahmer Ceıniyetile hiç bir münasebeti ol
madığı ve Cemiyet tarafından (Hilaliahmer) işaretli ve resimli 
bir takvim çıkaınldığı iltibasa mahal kalmamak üzere ilan olu
nur. (4412) 

1 ' lstanbuf lielecuye~i ilanları 1 

.--Kapalı zarf usulile satış ilAnı~ 
TürtiJe Ziraat ~antası lzınir ~ ·~esinden: 

Mevkii Mahall sı Sokağı Cinsi No. Muha'llmen Eski 
bedeli kıymet 

lzm"r Karantina Aziziye Hane 3 8500 o 

" Reşadiye Tramvay C 
" 

,816/2 11500 o 
" Karan tin~ İskele C. " 60/72 7900 o 
• Alsancak Şerafettin " 

15 10000 o 
r Tepeciık Sürmeli Hane ve iki 

dükkan 65/69/67 8500 o 
,, Tepecik /Lale Hane ; 6 6500 o 

Karşıyaka Donanmac Sehit Fadıl B .. 13 7000 o 
Kısmen muhte-
rik ·kereste fa-

rzmir Karataş Tramvay brikası 148/150 t2470 O 
Ka.'Şryaka Fahrettin Paşa Yalı C. Hane 32 16000 O 

1 - Yukarda evsafı yazılı emlak 10 Kanunev vel 931 tarihinden itibaren kapalı 
zarf usulile ve peşin para ile müzayedeye çıkarılmıştır. Haziran 1928 tarihli tali
matnamedeki eşkale göre hak sahiplerine verilmiş olan bonolar da nakit makamında 
kabul edilecektir. 

2 - Mezkı'.'ır emlakin ihalesi 4 Kiinunusani 932 pazartesi günü saat 15 te Gazi Bul
varında Ziraat Bankasında müteşekkil heyet huzurunda yapılacaktır. Müzayedeye iştiraık e
decekler teklifnamelerini muayyen vakta kadar makbuz mukabilinde müzayedeye memur 
heyetin riyasetine teslim edeceklerdir. Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyuı; 
mühiirliyecekler ve zarfın üzerine isimlerini yazacaklardır. İşbu mühürlü zarf teminat 
aıkçesine ait makbuz ilmühalber veya Banka kefaletna mesile beraber diğer mühürlü bir 
zarf içine konulacak ve ıbu zarfın üzerine teklifnamenin yalnız ıhangi işe ait olduğu 
yazılacaktır. 

3 - Pey akçesi vesair cihetler haıkkında malı'.'ımat almak istiyenler mezkur Bankanın 
Gazi Bulvarındaki şubesinin muhasebe servisine şimdiden müracaat edebilirler. 

4 - Talipler satış şartnamelerinin mııısaddak suretlerini derhal meııkılr şıuıbeye 

müracaatla alabilirler. (4243). 

' ... • 1 -~ :'!. • - • • ; ;. • • 
• •• J • ,.. 

Tasarruf haftası sizjn için bir başlangıç olsun: 

Siz de Bır· Kumbara Alınız! .. 

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daire .. er 

i:anlarını kabul eder 

.~dres: Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
T elgrnl ariresi' Resmilin - T elefom 20960 Posta kutusu lst. 753 J 

ÇOCUKl.ARI ;~IZ 
~ 

verilmek üzre en şayu.nı tavsı)e 

İyi ve Müfit Hediye 
Yılbaı;ı tayyare piyan~osunun bir b;letidir. 
B~ bıletı; lstanbu'd1 E..ninönün.de Valide H ıı ıttı lınd 

KA ER (VENTURA) Gişes"nden 
alınız ve en buyük ikrami)esi olıo 

1 .000.000 lira 
kazanmak taliine mazhar olacak ve bu suretle çocuklarınızın istikbali-
ni temin edeceksiniz. 

Sizi saadete götürecek olan bu tavsiyeyi ihmal etmeyiniz. 
Haşiye - Kader gişesi, bi.lctlerin tedarikini teshil için telefonla vu· 

kubulacak siparişleri kabul ve biletleri ikametgaha kadar göndermeyi 
taahhüt eyler. 

O halde, biletinizi; vakit kaybetmeksiziın heman İstıınbulda Emiıı· 

önünde Valide Ham ittisalinde 4 mmıeralu merkezinden. TelefoO 
2,3970. Veya Beyoğlunda Parmakka,pııda 109 numerolu şubesinden t.e· 

darik ediniz. 

Haydarpaşa l::.mrazı istilaiye 
Hastanesi baştabipliğinden: 

Aleni münakasa suretile aşağıda cinsi ve miktarı yazılı lt 
Vazml ayın, ayrı satın alınacaktır. Münakasa günü 2 Kanuııa 
sani 932 cumartesidir. Talipler şartnameyi almak üzere h 
gün Hastane İdare memurluğuna ve münakasaya girmek içi> 

1 
mezkur günde saat on dörtte Galatada İstanbul Limanı Sahıl 
Sıhhiye Merkezinde müteşekkil komisyona müra<:aatları i131' 
.rılımur. (4311). 

ıooo Metre Amerikan bet 
500 

" 
Patiska 

500 " 
Pijamalık 

100 Adet Havlu 
50 .. Battaniye 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 
% 12 faizle emlak muka'bilinde para verilir. 
(5000) liraya kadar olan ikrazat için muhammen ücreti 

alınmaz. Vakrf Paralar Müdürlüğünün hiç bir yerde şube· 
si olmadığı gibi mutavassrt, Acente ve komisyoncusu da 
yoktur. Muamele yapacakların Bahçekaprsında dördüncü 
vakıf handa ikinci katta 18 No. da Vakıf Paralar Müdürlü· 
ğüne müracaat eylemeleri. 

Telefon: 23654 ----ı 

Arnavutköyünde Lı'.'ıtfiye mahallesinde Küçükayazma mev-

kiinde 4-41 numaralı hane kiraya verilmek ve +1-932 pazartesi 3 üncü Kolordu ilin arJ Askeri fabrika- ı 
günü ihale edilmek üzece açık müzayedeye konmuştur. Temi- lar ilanları 
nat akçesi 10 licadır. 

Nafıa vekaletinden: 
Enjekte edilmiş 40,000 adet traversin Derinceden Samsuna 

nakli kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Münakasa 
26-12-931 tarihinde Cumartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia 

Vekaleti binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekle· 
rin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde 
saat 14 buçuğa kadar münakasa Komisyonu Riyasetine verme· 
leci lazımdır. Taliplerin Ticaret Odalarında mükayyet bulun· 

malan şarttır. Taliplerin münakasa şartnamelerini iki lira mu· 
kabilinde Ankara Nafia Vekiileti İnşaat dairesinde,İstanbulda 
Haydarpaşa liman işleri Müdürlüğünden de tedarik edebilirlet· 
(4282) 

• Beşiktaşta tramvay caddesinde ve heyeti mecmuasına Dolmabahçe hayvan hasta- 1 öğrenileb~ir \ İstanbul .Bakırköy Barut 
2145 lira kıymet konulan 2 numaralı metrUk mezarlık arsası nesinde müteşekkil hayvan sa Bu şeraıtte satıhk hayvanı fabrvkasında mevcut· 
pazarlıkla satılacaktır. Pazarhk 17-12-931 perşembe günüdür. tın alma komisyonu tarafın- olanların mezkur günlerde Altmış dokuz ton kadar Şili 
Teminat akçesi 161 liradır. dan pazar - salı - perşembe hayvanlarile birlikte Do~a- küherçilesi. 

Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsa günleri saat 9 dan iti!Jaren bahçe hayvan hastahaneısıne Krrk dokuz ton kadar 
liye kesilerek bankaya yabrılıp alınacak makbuz ve yahut hü- müsait fiatla yerli binek ve müracaatları. (616) (4179) Oleoın. 

kfimetçe miıteber tanınmış banlkalaırdan getirilecek teminat nakliye koşum hayvanı rrrü- * * * Otuz ton kadar Avrupa pa-
mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile bayaasına başlanmrştır. Satın İstanbulda bulunan krtaa-
açık müzayede içini.hale günü saat on beşe kadar Daimi En- alınacak bineklerin 5 ile 8 ya- tın ve müessesatın ekmek ve 
ciimene ve pazarlık için de Levazım müdürlüğüne müracaat şında ve asgari 1,43 irtifaında erzaklarının seneli.k na:kliyatı
edilmelidir. (4420) , ve nakliye koşumların keza 5 nın pazarlığı tekrar 23-12-931 

· • d • 
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. tarih çarşamba günü saat 15 

muğu. 

Kapalı zari suretile bilmü
zayede satılacaktır. Taliplerin 
müzayede günü olan 11-1-932 
saat 14 te Merkezde satın al-

Istanbul P. T. T. Başmüdüriyetinden: 
t . . d İ . naı· ' ila 8 yaşın a ve asıgan ' ır- te komisyonumuzda yapılacak 
stanbul Beledıyesın en: cıra edılmetke olan ka ızasyon tifaında olmaları ve hayvan- 1 • • •• 

Muhtelif eb'adda kestane cinsinden 350 adet telgraf direği 
ma komisyonuna müracaatla- 10-12-931 tarihinden itibaren münakasai aleniye suretile mü· 
ırL (4362). 

1 
nakasaya vazedilmiştir. Münakasa 30-12-931 tarihinde saat 14 ameliyatı dolayisile Tahtakalede Tumruk sokağının Yavaşça 

Şahin ile Uzunçarşı arasına müsadif-kısmının 16-12-931 tarihin
den itibaren ıbiloümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilan 
olunur. (4419) 

Jandarma Satın alma komisyonu 
Riyasetinden: 

Kazı'k ve teferruatile beraber bin adet portatif çadır :kapalı 
zarfla alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi gönneık 

üzere her gün ve münakasaya iştirak için de teminatlarile be
raber 13 Şubat 932 cumartesi günü saat on altıya kadar Gedik
paşadaki komisyonumuza müracaatları. (4424) 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
!atanbul'da Çakmakçılar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şilte 

12,yüzile yorgan 15, yağlıboya yastık 5 liraya, küştüyünün kilosu 100 ku· 
ruştan ba§lar.Kuştüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tel.2.3027. 

tır. Talıplerın şartnamesını al-
ların bilcümle hastalıklardan mak üzere ·hec gün ve pazarh
ve kusurlaırdan ari bulunrnala- ğa iştirak edeceklerin de yev
n lazımdır. Diğer fazla malıl- mi muayyende komisyonumu
mat komisyona müracaatla za müracaatları. (642) (4407) 

Nafia Vekaletinden, 

••• 
28 KALEM RESİM 
MALZEMESİ 

'ı te yapılacaktır. Taliplerin% 7,5 yüzde yedi buçuk teminatı mu 
vakkatlerini hamilen yevmi mezkı'.'ırda Başmüdüriyette müte
şekkil komisyona ve şartnameyi görmek isteyenlerin de bet 
gün Başmüdiriyet kalemine müracaat eylemeleri.(4341). Yukarıdaki malzeme aleni 
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Taliplerin şartname için her ~ M ll M b 
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1000 adet ahşap telgraf direği kapalı zarfla münakasaya ika- fat) ile müracaatı. (4363). = NEFlS VE SERl SORETIE ii 
nulmuştur. Münakasa 2-1-932 tarihinde cumartesi günü saat 15 -
te Ankarada Nafia Vekaleti binasında yapılacaktır. Münakasa- :"11----------r.: Her nevi evrakr matbua tab'mı denıhte eder. Notere 
ya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat Doktor ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 

Rusçuklu Hakkı muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar _ 
larını aynı günde saat 14 buçuğa kada.r münakasa komisyonu ri ilanları yapılır. Fiatlar mutedildic. ~ 
yas etine vermeleri lazımdır. Taliplerin Ticaret odalarında mu- Beyoğlu, İstiklal caddesi ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa ~ 
kayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin münaıkasa şartnameleri- 3üyük Parmak kapu, Afrika - Telefon: 24310 _ 24318 _ 24319 ~ 
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