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Bir matbuat 
Meselesi 

---

ılı la 
b g Matbuatta kabul edilen taamüle 

töre bir gazete, diğer gazetelerin 
iıine karııamaz. Her gazetenin ken
dine göre bir hnadiı veriti vardır. 
ll.z.Jan havadisin ııbhati üzerinde 
lıızıa tevakkuf etmek lüzumunu his
•etmezler. Bazdan bu busuıta daha 
ihtiyatlıdır. Memleket meselesine 
ı...Jlük "tmedik'Çe, bu telakkiler et
'-fmda gazeteler arasında münaka
layı caiz gönniyenlerdeniz. Nihayet 
bir gazete hakkında bu husustaki 
lıiiknıü vakip vaziyetinde olan batka 
tazetelerden ziyade kari lrütles.i ver
lbeliclir. 

Fırka maliye tetkik komisyonu 
dün mesaisini ikmal etti 

Fakat hazan gazetelerin, havadis 
llefrinde tuttukları yol, kendi husu
•i qlui olmaktan çıkar •e umumi 
lıir ına?',,aat meselesi halini alır ki, 
lı.ınu mevzuu bahıetmek, yine mat
buatın •elameti namına bir gazete 
İçin bir vecibe ıeklini alır. 1 ngiliz 
lbilyarderi ile evleneceği gürültü ile 
ilan edilen zavallı hasta çocuğun 
Jneıelesi böyle bir hadisedir. Her 
teyden evvel, gazetecilikten bir an 
İçin tecerrüt ederek kendimizi kari 
'raziyetine koyalnn: 

Hadisenin üzerimizde bırakbğı 
İntiha, matbuabn itimadnnızı suüı
linıaJ ettiği merkezinde olacakbr. 

Bir Türk gencinin ecnebi bir ka
dınla evlenmesinde fevkaladelik yok 
hır. Ecnebi kadının zengin veya fa
kir olmaaında da fevkaladelik ara
llamaz. Hatti böyle bir haberin 
""'•la rivayet edilip te tonra tahak
kuk etmemesi de mümkündür. 
Cazetelerin, havadiıleri naııl al
dıklarını, bunlann sıhhatini tet
kik ebnek için elde ne llıdar 
vakit olduğunu bildiğimiz için, bir 
havadisin aıhhati kat'i olarak tahak
kuk etmedikçe gazete aahifelerinde 
Yer bulmaması laznn eeJdiğini iddia 
e<lecek degiliz. Fakat bizi bu müla
lıazaıarı serdetmeğe amil olan hildiıe 
il.İn mahiyeti ve ıekli baJkadır. 

• 

Program, bugün Fırka grupunda müzakere 
münakaşa edilecek, son şeklini alacaktır 

ve 

Bir bütçt' veya hazine vekaleti ihdası fikri ilerlememiştir. 

Dünkü içtimaa riyaset eden 
Kazım Pş. Hz. 

ANKARA, 15 (Telefon) -
Fırka Maliye tetkik komôsyonu 
bugün son içtimaını akdebnit 
ve faaliyetini ikuıal eylemiştir. 
Bqvekil İsmet Paşa ile vekille 
rin ittirak ettikleri bu günkü iç 
timaa gene Kazrm Pata riyaset 
eylemiştir. Komisyonun kaçak 
çılıkla mücadele için tanzim et
tiği program bükiimetin reyi-

nin inzımamile ve bazı tadiller 
le son şeklini alm•ıştır. Bu prog 
ram yarın öğleden sonra saat 
on bette içtimaa davet olunan 
Halk Fırkası grupunda müzake 
re ve münakaıa edilerek kat'i 
teklini alacaktır. Grupun yann 
ki içtimamın çok hararetli. ola
cağı tahmin edilebilir. Grupta 
takarrür edecek kanun li.yiha
lannı hazırlayarak kısa bir za
manda Meclise tevdi edecektir. 

Meclisin kış tatili 
Bu layihaların ekserisi r 

olan bazı kanunların f 

line dair bulunacaktır. Lii 
lar Millet Meclisinde müz~ke\ ' 
ve kanuniyet keabeyledikten 
sonra Millet Meclisi şubatın 
haftasında tekrar içtima etmek 
üzere bu ayın sonuna doğru l<•t 
tatiline karar verecektir. 

Jandarma teşkilatı 
Cenup hududumuzda kaçak

çılıkla mücadele için askeri kuv 
vetlerden istifade fikri taraftar 
kazanmamıttır. Ancak diğer 
teşkilatla beraber jandarma tq 
kili.tının takviyesi takarrür et
miştir. 

Siyasi miisfeşarlık 

Bir bütçe veya hazine veka
leti ihdaaı fikri ilerilememiştir. 
mevcut telakkilere göre bu ta
savvurun tahakkukuna timdi-

Maliye komisyonu reisi 
Hasan Fehmi Bey 

lik imkan görülmemektedh. Bu 
mütaleuun atide nazarı itibara 
alınması ihtimali vardır. Bu me 
yanda siyasi müsteşarlık usulü 
nün ihdası ve bir tecrübe olarak 
bu usulün şimdilik Maliye veki. 
!etinde tatbikı da dütünülmüş 
İse de bu hususta da bir karar 
verilm;ş değildir. 

Şimdilik devlet varidatının 
çoğaltılması için gümrüklerde 
olduğu gibi inbisarlard~ da e
saslı tedbirler almacaktır. lnhi 
sarlann tevhidi suretile inhisar 
lar masarifinin tenkisi bu ted
birlerden birincisidir. 
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Ali iktısat 
Meclisi 

" , 
.=.-~ 

• 1 

Dün birinci içtima 
yaplldı 

ANKARA, 15 (A.A.) -
Ali iktıaat meclisi bugün 11rtı
sat vekili Mustafa Şeref Beyin 
riyasetinde birinci içtimaım ak 
detmittir. Mustafa Şeref Bey 
bu münasebetle bir nutuk irat 
ederek iktıaadi vaziyet ve 
alınan tedbirleı- hakkında 
beyanatta bulunmuı ve 
muvaffakıyet temenni eyle-
miştir. Müteakıben riyaset in
tihabı yapılarak birinci reisliğe 
B. M. Meclisi reis vekili Hasan 
Bey (Trabzon) ve ikinci reisli 
ğe Celal Bey (İzmir) intihap 
edilmit ve meclisin ruznamesi
ne dahil maddelerin tetkiki için 
üç komisyon teşkil edilmişitr. 

Terkos'a tebligat 
Yapılmıştır 

Mahiddin Beg, sugu Bele
diyenin işleteceğini 5Ögliigor 

•• 
z 
sül 

Üç aylık kontenjan 
listede çay yok! 

Bu sebepten ça)" fiatlarında dün
den beri bir tereffu başladı 

Ankaraya bir heyet gönderildi. Benzin fiatlan 
da ihtikar kastile yükseltilivor 

" Kinunuaani, ıubat ve mart ay
lanna mahıuı kontenjan liıteleri ya
pılırken liıtelere (çay) konulmamış
tır. Gümrük tarifesinde 213 üncü 
maddenin "B" fıkrasında bulunan 
çaya mukabil yeni kontenjan liıteler 
de biç bir raldtam konulınadığma 
nazaran bu üç ay zarfında menıleke
te çay gireıniyecetkir." 

Bu haber dün piyaucla bir bom
ba gibi patladı. ilk ırünlerde bunun 
naıdsa farkına varılmıunııtı. Fakat 
dün vaziyet anlatılınca, çay tacirleri 
Maliye heyeıi teftiıiye riyaaetine, 
gümrüklere, Ticaret odasına müra· 
caat ettiler. Fakat lstanbul'da bu bu 
ıusta hiç bir malumat yoktu. 

Çayın listeye idhalinin unuduldu 
ğunu, bir mürettip hata11 olduğunu 
söyleyenler vardı. Fakat diğer ta
raftan çay iclhalinin men'edildiğini 
de iddia edenler bulunuyordu. Fakat 

Terkos tirketi tesisatının sa- diğer taraftan bu haber çok haısas 
tın alınacağı hakkında §İrkete olan piyasaya tesir ebnİ§ okkası 4 
tebligat yapılmıt olduğunu, bu liradan 24 liraya kadar tehavvül e
nunla beraber, tirket mahafilin den çay fiatleri sür'atle yükselmeğc 
de bu tebligat etrafında, guya baılamııtı. Şehrimizin büyük çay ti-

carethaneleri Ankara'ya bir zab cön 
tebligat yapıhnamıt gibi, bir va dererek hakiki vaziyeti öğreameği 
ziyet gösterilmek istenildiğini ton çare olarak bulmuılardır. 
de yazmı§tık. Dün bu mesele Yeni kontenjan listede bazı idha
hal<kında bir muharririmiz va- lit eıyaaınm miktarlannm çok az o-

beıed • • M h"dd" !arak konulması bir kann eşya fiat- Gerek kahve ve gerek benzın fiat 
li ve iye ntıaı u 1 ın !erini tereffüe ıevkebniıtir.Bunların !erinin tereffüünde büyük müessese 
Beyle görüımüttür. Muhiddin başmda kahve gelmektedir. Kahve ve kumpanyaların rolleri görülmel;
Bey demİ§tir ki: fiatleri ton üç gün içinde 25-30 teclir. Küçük esnafm ibtikir yapma-
"- Nafia vekaleti Terkoa kuruı birden yükaelmiıtir. ama meydan -.erilmemek için mq-

şirketi tesisatınm satın almaca Benzin sebepsiz arlıgor gul olunurken batlarmcla beynelJDÖ. 
ğım noterlik vasrtasile §irkete Benzin fiatlerincle de ton ırün- le! kumpanyalar bulunan müeueaela 
tebliğ etmiştir. Vekalet, şirke- !erde tereffü görülmektedir. Halbu- rin bu tarzı hareketi f8Yam hayret-

t bl . t ld - b" ki buna hiç bir sebep yoktur. tir. 

. Bir gün ansızın gazetenin biri, 
••İm ortaya atmadan bir Türk gen
-inin zengin bir 1 ngiliz kadınile ev
l~eceğini yazıyor. Ertesi gün, bu
llu ortaya atan gazete de dahil oldu
fu halde bütün gazeteler mübalağa 
<okabetine çırakar, buna muhayyel 
•"'m8nlar da bile tesadüf edilmiyen 
hir ıekil vermek iıtiyorlar. Kadının 
terveti hakkındalQ mübalağayı bizim 
halkımızın anlayahilmeıi için Os
lnanlı Bankaıile Muıııl petroUarına 
tahip olduğunu ileri ıürüyorlar. Hal 
buki zannımıza cöre, Omıanh Ban
kası tahvilleri bu aralık en ıu: faiz 
veren tahvilat arasında bulunduğun
dan sermayenin garpt< ki verimine 
göre, en az cazip olmalan lazım gel
diği &'ibi, Musul petrollan da henüz 
İtlememektedir. 

Diğer bir gazete, izdivaç suretile 
tııüthit ıervctin lııgiltere'den çıkma 
l'ııaaı için lngiliz hükümetine bir ta
kım tedbirler .ıldınyor. lngiliz siya
ıi hafiye te;kilab ite kanıtırılıyor. 
Ve meselenin ehemmiyetine binaen, 
Arabiatanı Osmanlı idaresine karıı 
tahrik eden Lawrence alakadar olu
)'or. lstanbula güzd fak•t bu defa 
zuğürt, bir kadın gönderiliyor. 
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- Tesisat size devrolunur

sa, belediyenin bu imtiyaz; elek 

Maksat Türk genci ile zengin ln
giliz kadınının arasına kara kedi ıok
ınak. Fakat beyhude! Çocuk güzel 
~:za iltifat ebnİyor. lngiliz hükume
ti, lntelligence service denilen hafi
Ye teşkililtı ve Lawrence mağlup ve 
l'ııÜnhezim oluyorlar. 

Ertesi ırün zengin kızın müıtear 
ismi ortaya ablıyor. Fakat gariptir 
iri, bu müstear iıim lngiltere'de ma
ruf ')ir ailenin adı. Bunun ÜzerİM 
kadının bir reımi cazete aahifelerin .. 
de çıkıyor. Ancak reımi gönderen 
zat, ismini ve adreıini gazeteye gön
derdiği ve verilen adreste bu iıimde 
bir adam olmadığı anlaşılmasına gö
!"' mübalağalı neşriyat karı11mda 
ıkrah duymağa baılıyan bir adamın 
yaptığı azizlik olduğu malum ol
ınakla beraber, cazete, resmi ıütun-
larma geçiriyor. · 

Bütün bu gürültüden tonra da 1 
timdi hadiıeyi fiıiren ayni gazete
ler, aldablmıı, binaenaleyh karii..,.;. 
ınizi de aldabnqız diyorlar. 

1 lira( eJelim iri bu, matbuatımız. 
dan halkın beklediği vekar ve cid
diyet ile kabili telif bir vaziyet de
ğildir. Bunlar ya masa baıında uy
durulmu, masallardır ki, kari alda
blmış olduğundan muğber olmakta 
haklıdır. Yahut ta aldatılan gazete 
muharrirlerini" kurbanı olmuıtur 
ki, bu kadar kolay aldanan ve hal>
beyi kubbe yapacak derecede hafif
lik gösteren adamlara kartı itimadı 
azalta yeri vardır. Bir gazete, her 
yazdığı ıeyin mahza hakikat oldu
ğuna d~r karilerine karıı bir angaj
nıana gıremez. Fakat her halde ıu 
~mni an~ajrnan vardır: YazıJan ıe
yın makul olması •e doğruluğunu 
teıbit ebnek için mesai oarfedilmiı 
bulunması. 

Mevzuu bahis hadisede sar
fedilen mesai, makul haddi bul
maktan ziyade İ§İ malı:ulat dairesinin 
haricine çıkarmak gayesine matuf 
olmuıtur. Bunun gayrikanuni bir ta
rafı olmıyabilir. Fakat hakkın sui
iıtimali denilen bir ıey de vardır. 
Ve matbuatın itimada Jayan olmadı
ğı gibi bir hjssin uyanmasına yar
dnn etmeıi doleyıaile bu kayıtsızlık 
ta bir nevi ıuİilitimaJdir 

Ahmet ŞOKRO 

b • • •• •• trik şirketine devredeceği söy-

eş ı n cı gun u.. ler::n_ek~:~r~ bildiğim ve kara-

Bugün hanımlara konferans var. 
Yarın Galatasarayda bir 

tasarruf piyesi temsil edilecek .. 

Tasarruf haftaaınm dün dördün
cü günü idi. Dün de tebrin her tara
fında tasarruf ve yerli malı propa
gandaaı bütün hızı ile devam etmiı
tir. Vitrin müsabakaıma iıtirak e
den mağazalar dün, intihap edilen 
jüri heyeti tarafından cezilmiıtir. 

Heyet bugün de vitrinleri tetkike 
devam edecektir. Mekteplerde tasar
ruf hakkında dün de konferanslar 
verilınittir. 

ilk mektep talebesinin tasarruf 
hakkında yazdıklan yazılar dün Ma
arif müdürlüğüne gelmcğe batlamıı 
br. 

ve tasarruf cemiyetine bazı tikilyet
ler vaki olmuıtur. Lazım gelen ih
\amt yapılmıştır. Buırün Halk evin
'e ıaat 17 de hanımlara tasarruf 
,akkmda bir konferanı verilecektir. 
{ ann da Galatasaray liıesinde bir 
müsamere verilecek, tasarruf ve 
yerli mallar piyesi temsil edilecektir. 

Piyeai kız ameli hayat mektebi 
talebesi temsil edeceklerdir. 

D vet 
Tasarruf haftaaı komisyonu riya

setinden: Tasarruf ve yerli malı haf
taıı münaıebetile kanunuevvelin on 
sekizinci cuma ırünü lllllt onda Ca
galoğlunda Ha!kevinde yapılacak reı 
mi kabule latanbulda bıılunan meh'
usanı kiram, askeri ve mülki erk!an, 
zabitan ve memurin ile Matbuat ve 
resmi cayri resmi teıekküller ve bi
lumum vatandaşlar davetlidir. 

Ayrıca davetiye irsaline hacet 
kalmadan cümlesinin hu merasime 
iıtirak buyurmalan rica olunur. 

Denizlide sergi 
DEN1ZL1, 15 (A.A.) - Ga 

zi mektebinde açılan yerli mal 
!arı sergisi geçen seneden daha 
mükemmel, daha zengin olmuı 
tur. Halle akın akın sergiyi zi
yaret etmektedir. 

Vatanda' 
Yerli malı al 

nmız T erkos bize devrolunur
sa bizim T erkosu i§leteceğimiz 
dir. Başka bir şey yok .• ,, 

Bu İşte en aalihiyattar biri 
olan belediye reisi Muhiddin B. 
in beyanatını elbette şirket te 
okuyacaktır ve acaba okuduk

' tan sonra da manidar sükutunu 
gene muhafaza edecek midir? 

Yakalanan 
Hintli fakir 

' 

Polis; geçen gün 9ehrimizde 
Neva ıbmınae bır Hintli fakiri 
yakalamııtı. Mevcut nizamat 
mucibince, bu Hintlinin hudut 
haricine çıkarılması için veka
letten müsaade istenmiştir. Bu 
müsaade gelir gelmez Neva Sa 
İp ismindeki bu Hintli hudut 
haricine çıkanlacaktır . 

Bir talili 
MUCLA, ıs (A.A.) - Tay 1 

yare piyangosunun büyük ikra 
miyesi şehrimiz orta mektep 
müdürü Hilmi Beye İsabet et
mittir. Biletin onda birine ma
lik olan Hilmi Bey beı bin lira 
alacaktır. 

Bir Çekoslovak 
tayyaresi geldi 

Bir Çekoılovak nümune tayyare
si dll,1 ~calrımize ge.lmit ve alqam 
Eskitehire gibniıtir. 

·--Ankara'da kızamık 
ANKARA, 15 (Telefon) -

Kızamık hastalığı münasebeti
le hükumet merkezinde ana ve 
ilk mektepler on beş gün müd 
detle tatil olunmuştur. 

--··········-·--·······-·········-········· 

• ~~·~: ~1,.. 4~-~,,";'.. r:,. . .... ,, 
:Wat~ L.~ vi ""fl li.ı-A., • -

,.·J?-·rrr.u.·r ') .. ') .. ; Jl""'Y'''' 
.. ,. Athan L~Yİ f), ..,l: .. s• 

Sabatay Ztvi macerasında büyük 
bir rölü olan 

NATHAN GHAZAT1 

Buhran, evlenme 
dairelerine giremiyor 
Kapı önünde küfesini veya balık 

tablasını bırakıp 
evlenmiye gidenler var!. 

"50 yaşında geç mi? hala da size bu ikrarı 
vermeğe düşünüyorum .• ,, 

Bekir vergisi •• Teklif bile 
ne çabuk tesirini göstermit·· 

Beyoğlu belediye dairesinin 
üst katındayım.' Bir tarafta 
"evlenme memurluğu,, odası, 
dtğer tarafta "nikah,, salonu .• 
Koridorda bir an durdum; 
kendi kendime: 

- Hangisine gireyim?. 

Demeğe kalmadı. Nikah 
aktedilen salonun kapısı ara
lıklandı; gözlerim bili. irade 
muhterem üstat Übeyd\lllah E 
fendiyi aradı. Tam bu sırada 
meb'uı intihap edilinceye ka-

(Devamr Sinci sahifede) Evlenme mtmurlanndan Galip Bey 

Y azılarm tetkikine bugün baıla
nacakbr. 

Yerli malı Esnaf bankası heyeti 
umumiye içtimaı 

Sinemalarda tasarruf hakkında Kullanl I Esnaf bankası heyeti umu- SabatayZe • Dün başhyan tarihi ve pek ziyade • • merakll tefrikamız 5 inci sahifede 
irıatları havi çalınan plakların çok I'- l miye içtimaı bugün bankanın 
hızh döndürüldüğüne ve bir ıey an- ___________ _,, dördüncü vakıfbanmdaki mer- 1-.;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.;;.. _____ ,;.;;;;,;;,;,;.,,._;;;;;;._,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
!atılmadığına dair dün milli iktıaat kezinde yapılacaktır. 
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Birinci Millet Meclisi 
Y•mnı Edlrne Meb'1111u 

M. Şeref 

Meclis siyaset cereyanları içinde 
bocalarken taarruz patlıyor .• 

Milli bankalara itimat etmiyerek servetini ve 
parasını Alman bankalanna 1atıran adam kimdi? 

itler yürümez olmuttu. ls
mi ititilmiyen irtikiplar, mü
zayede ve münakasa maskara
lıkları duyulmağa batlamıtlı· 
Halbuki bumln memlekette a
dı unutulmuttu. Babıilinin 
imansız ve ahlaksız herifleri 
Kuvvayı milliyecilerin arasına 
katılmca it kötüleşti. Meclisin 
nazarı dikkatini celbetmeğe 
bati adı. 

tik ıeıi, hulus ve safvetin 
ve mertliğin tİmsali olan Ra
sih Bey (Antalya) çıkardı. 
Rasih (Antalya) Beyin gür, 
imanlı, heyecanlı sadası kürsü 
den gürlerken mutlaka bu fs
tanbulun İmansız akıncıları, 
fıtanbulda ekmek bulamıyan 
Vahdettinin aç ve sefil kalmıt 
memurları titremittir. Daireye 
bir meb'usun girmesini istemi
yen bu kalpsiz ve vatansız a
damları getirenler de bera
ber ... 

Rasih Bey (Antalya) -
HükUmetin memura ihtiıyacı 
var.. Bunu itiliyoruz ve belki 
de vardır. Lakin efendiler, 
milli davamızın sadık ve iman 
lı memurlarını gölgede bıra
kacak kadar babıiliden ütüten 
İmansızları bunların batma ne
den musallat ediyorsunuz. 
Bunlar bizim henüz hükiımet 
tetekkülümüzü bihniyorlar. 
Hila bizi lıtanbul meb'usan 
meclisi, vekilleri de nazır sam 
yorlar. 

Anadolunun Karadeniz sa
hillerine girilmez yaftasını ta
lik edelim ve ti 'davamızın ga 
yesine kadar bu imansızları içi 
mize almayalım. Hesap günü 
gelince temizlemek çok kolay 
olur. 

Bu memur hücumuna maa
lesef mani olunamamıfh. 
Bunların pek çoğu gelemedi, 
gelmedi. Pek çoğu da o za
man, meseli bir maliye müfet 
titi Vabdettinin maatmı temin 
etmekle, henüz buna yevmiye 
maat verilmediği. için iztırap
lar geçirmekle metgul iken A
nadoluya gelmemit, bir gün i
çin Türk vatanına, Türk dava 
sına, Türk vatanına inanma
mıt mağrur, mütekebbir, dün
yada kendisinden batka bir in
sanın bir teY bildi.ğine, bile bi
leceğine inanmamıt bir adam 
o zaman ademitenezzül 
ile davamızla alay etmit idi. 

Sonra .. Menbaı meçhul ce
sim senetini Almanya banka
larına yerleştirerek ahiren Al
mc.nyarun iktısadi darlığı zu
hur edince paraımı kurtarmak 
için ~imdi Almanya'ya kotmut 
tu. Halbuki bu parasını bizim 
Milli bnnkalanmıza vermemiş
tir. Çünkü hali milli Türkiye 
devletine im<anı yoktur .• Hi
la , bugün ona en yüksek bir. 
mevki veren Türk milletine kin 
dar, garazkar ve mağrur na
zarlarile bakarak, zaten kendi 
$İnin yalnız mide ve bağırsak 
larile bağlı olduğu Türkiye ve 
T ürkler.i sevmez... Fakat ali
cenap millet onu hali. naz ve 
na;m içinde, en yükıek maat 

Rasih Bty (Antalya) birinci 
mecliste 

vererek besler durur. Adaletin 
böyle garip tecellileri vardır. 
Meclis bunlara haddini bildir
meğe azmetti ve Babıi.linin 
mağrur ve mütekebbir memur 
larma (Türk mahallesinde &al 
yangoz satılamıyacağmı) tid
detle anlattı. 

Düşman cephesinde kıpırtı 
başlamı§tı. Zaten dahili siya
setinde tahavvüllerin huıuliı 
cepheyi yürütmeğe sevkediyor 
du. Taarruz haberleri duyul
mağa batladı ve bir gün patlak 
verdi. 

Bu tnarruzun hab'.!ri mecli
se eriştiği gün, hükiımet ha
ber verdiği zaman derhal mec 
lia ayaklandı. Şimdi vatan kay 
gusu her duyguyu söndürmüt, 
gözler cephede çarpışan büyük 
ruhlu, tarihin büyük oğlu Meh 
metçiğe dikilmişti. 

Herkes uhdesir.e cı.içe:-ıi ya 
pıyordu. Boğucu b: r r ·<:ak gün 
dü. tik hücumun şe refli şehidi 
miralay Nazmı Bey:n cu~di Is 
tasyona gelmişti. 

Bir Türk bayrağına sanlı 
tabutu başımız üstüne alarak 
mezarlığa giderken bütün ağız 
lar susmuş, kalpler söylüyor
du ve herkes cephedeki tiddet 
li harbin neticesini düşünüyor 
du. 

Bir akşam üstü müdafai hu
kuk gurupu binasında (Haki 
miyeti Milliye) gazetesinin 
batında temiz ve yüksek bir fe 
ragatla çahfan sevimli Ziya 
Gevherin (Şimdi Çanakkale 
meh'uıu) yanma geçerken uğ
radım. Her dakika beraber i
dik. Ziya Gevherin gazetesine 
elimden geldiği kadar fırsat ve 
vakit buldukça yardım eder
dim. Ziya Gevher çok düşün 
celi, gözü yatlı gibi idi. Bu 
imanlı ve genç arkadaşın tees
sürü beni çok mahzun etti. 
Ziya Gevher İyi gören, iyi dü
tünen, ruhunu ve kalbini milli 
davaya bağlamış bir genç idi. 
Mutlaka onu meyus eden bir 
haber vardı... Ziya Gevher ba 
na inanmadığı, inanamadığı 
bir haberden bahsetti.. Menbaı 
nı sağlam bulmıyordu. 

(Devanu var) 

Fırka meclis grupunda 
verilen kararlar 

ANKARA, tS (A.A.) - C. H. Fırkası Meclis Grupu bugün 
sr · t lS de Tekirdağı meb'usu Cemil Beyin riyasetinde mutat iç
tirı:aını aktederek ruznamesinde mevcut Türk dilinin her nevi 
ırka mensup vatandatlar arasında tamamile takrir ve tamimine 
dair Muı meh'usu Kılınç oğlu Hakkı Beyin takririni müzakere 
e!mİf ve binnetice icabı teemmül edilmek üzere hükiımete tevdi
ir.; kararlatlırarak celseye nihayet vennittir. 

İtalyada işsizlerin adedi arbvor 
ROMA, lS (A.A.) - 30 Tetrinisanide itıizleru; mikdarı 

~78,287 kişiyi bulmuştur. 31 Teşrinievvelde işsizlerin adedi 
i99,744 kişiden ibarettir. 

Sinir buhranı neticesi 1 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Bu sabah Ziraat mektebi kar- i 
şrnındaki fktısat vekaleti şarapçılık laburatuvan şefi Zafer Bey 
biı· sinir buhranı netieuinde bilek ve boğaz damarlarını kesmek 
suretile intihar etmiş ve ölmüştür. 
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Gandhi 
Hint yolunda ! 
Müslüman - Mecusi 

Çin hükumet 
Reisliği 

Çan - Kai - Şek istifa 
kavgasına, etmekle beraber 

kardeş kavgası, diyor başkumandanlıktakaldı 
BIR1NDIZ1, 15 (A.A.) - CENEVRE, lS (A.A.) -

M. Gandhi, Hindistana müte- Cemiyeti Akvam katibi umu-
veccihen vapura binmiştir. misi 11 kinunuevvelde Japon 

Gandhi'nin mühim he.yetinden almış olduğu yeni 
bir notayı meclis azasına tev

beyanntı 
ROMA, lS (A.A..) _ "Ac- di etmiştir. Bu nota, Çinde Ja-

ponlar aleyhine yapılmakta o
~ion Colonial,, Gandinin bu lan tahrikattan ve Mançurideki 
mecmuanın Hintli bir muharri haydutluk vakayiinden bahset
rine yapmı~ olduğu beyanatı mekte<lir.• Notada bilhassa Çin 
netretmektedir. Yuvarlak Ma- maarif komiserliğinin 10 kinu
sa konferansından sonraHindiı nuevvel tarihinde Pekin maarif 
tan için intihap edilecek bir tek idaresine ve bütün fakültelere 
r:ol ~ardır. O da mutlak bir is- bir talimatname göndererek 
tıkla! elde etmek ıçın sonuna mektep'erd t t 
kadar mücadeledir. Mumaileyh 1 ha . . d. b~ kmu a t P~?Jgram 

.. 1 · ·ı · . . ncın e ır aç saa apon 
fU '~Bz e~! dve etmı~.ır: . d emperyal'zminin Çindeki müte 

d tt 
en ıkn edn, ce ıfr ve edşı · cavizıme siyaseti tarihi,, nin 

e en ve an an ne ret e- d · d'I · · · ı · F k Ali h - I . te rıı e ı mesmı emretmış 0 • 

brım. a. a~ 1 ak oylde ıste;sle duğu beyan edilmektedir. 
una manı o ma e en ge -

Milli hükumet, icra komite~i mez.,, 
Mecusilerle müslümanlar a

rasındaki münasebet hakkında 
Gandi şöyle demiştir: 
"Eğer sarfolunan bütün me

saiye rağmen, bunların arala
rında bir anlaşma vücude getir 
meğe muvaffakıyet elvermeye
cek olursa netice, sonu ne olur
sa olsun bir kardeş kavgası ola
caktır.,, 

Mahatma, netice olarak, bir 
ihtilal zuhuru takdirinde Hint 
milletinin güzidelerinin yeni ne 
sil ile yeni bir Hindistan tetki 
line çalışacaklarını söylemiştir. 

Balkan konferansı 
ATINA 15 (Hususi) - iki 

ay evvel lstanbulda içtima e
den Balkan konferansı müzake 
ratmda Yunan heyeti murabba 
sasırda riyaset eden M. Papa
nastasiou Meclisi meb'usan ha 
riciye encümeninde bu konf&
rans hakkında izahat vererek 
konferansın pek faideli netice
lere vardığını beyan etmittir. 
M. V enizelos ve Hariciye nazı 
rı da altı Balkan devleti arasın 
~a akdolunan konferans tara
fından temenni edilen Bal 
kan bitaraflık ve ademi 
tecavüz misakının bu Bal
kan devletlerinin ' ittihadı 
için bir esas teşkil edeceğini 
söylemişler ve M. Papanasta
sicu'ya konferanstaki hizmetle 
rinden dolayı teıekkür etmitler 
dir. 

Almanya-Isviçre arasın• 
da günırük muharebesi 

BERLIN, ı5 A.A. - lsviçrc ile 
Almanya arasındaki ticaret muahe
desinin lsviçn tarafından feshi bü
yük ve nahot bir hayret uyandmnq 
hr. 

Mali ve iktıaadi mabafil bu buh
ranlı zamanlarda iki memleket ara
sınd zuhur edecek bir l'Ümrük harbi
nin pek büyük mabzu~lan olacaiıru 
gizlememektedir. 

Super ile de France 
vapuru 

PARIS, ıs AA. - Ecnebi mem
leketlerde Super ile de France'm in
f8lltnİm talik edildiiine dair bir ta· 
yİa deveran etmektedir. Bu haber, 
resmen tekzip olunuyor. 

ltalyada fena havalar 
ROMA, 15 AA. - Fena bavala

nn ltalya'nın muhtelif bavalisinde 
basarata bais olmuş olduğu bildiril
mektedir. Birçok binalar fırtına te
ııirile mühim surette hasafa uiramıt, 
kiremitlerin dütmeoi yüzünden bir
çok kimseler yaralanmıftır. Birçok 
ağa~lar kökünden çıkmııtır. 

ltalyada tevkifat 
ROMA, 15 AA. - Stefani Ajan

smm bildirdiğine ııöre 3 tah11 tevkif 
ve hususi mahkeme huzuruna ııevke 
dilıniıtir. BuN::,. .;:_;..·teki fatiıt 
aleyhtan tetkilat tarahndan tertip 
olunan ·n infiliklı maddeler kullan
mü suretile yapılacak olan bir sui
kastte methaldar olmakla maznun
du•lar. 

Vatandaş! 

Bef para yersen 
10 para biriktir •• 
Milli ve şahsi ser· 
•.-et böyle olur •• 

son zamanlarda her eyalet hü
kumetine, bütün idarelere ve 
zabıta ıervislerine tebliğ edil
mek üzereTchang-Sue-Liang'a 
mahrem talimat göndermiştir. 

"Fırka organlarının Japonya 
aleyhindeki mücadelelerini ida 
rey emahsus talimat,, ünvanı 

altındaki bu vesika, her Çinli
nin yapacağı itlere ait direktof 
!eri, propaganda ve sair huıu
sata ait tarifatı ihtiva eyle
mektedir. 

Nota, Çinde son zamanlarda 
Japonlar aleyhinde yapılmış o
lan bir takım tarikat vak' alan 
zikretmektedir. Notada, Man
çurideki haydutların · faaliyet 
mıntakaları tasrih edilmekte ve 
10. 11 Teşrinisanide Mançuri 
toprağında 34 haydutluk vak'

· ası yapılmış olduğu beyan olun 
maktadır.' Bu yüzden telef olan 
ların mikdan S9 kişi olup 19 
kişi tie y alamnıt ve 69 tahıs 
da rehine r. olarak alıp götü

rülmiif tür. 
Çan· Kai· Şrtk'in istifası 

gecikti 
ŞANGHA Y, 15 (A.A.) -

Mare,al Şan - Kai - Şek milli 
hük\imet ve icra komitesi riya
seti vazifelerinden resmen iıti
fa eylemiıtir. Maamafih, ordu
iarm kumandanlığı vazifesini 
muhafaaz etmektedir. Maliye 
nazırı M. Soung, uhdesinde bu 
lunan nezareti muhafaza etme 
ıi rica edilmişse de mumailey
hin bu vazifeyi terkedeceği zan 
nolunuyor. 

LONDRA, IS (A.A.) - Ce 
neral Cbang - Kai - Chek batku 
mandanlık vazifelerile birlikte 
yarm milyon askerin kıunanda
sı işini uhdesinde muhafaza e
decektir. Mumaileyhin, terket
mh olduğu milli hükiımet ri
yasetinin milli idarenin tam ve 
kat'i teşekkülüne intizaren mu 
vakkaten merkezi idare komite 
si azasından Lins - Han tarafın 
dan ifa edileceği zannediliyor. 
Yeni kabinede Kantonlu anası
rın tahakküm etmesi de çok 
muhtemel addediliyor. 

Yerine kim ,geldi? 
NANKIN, lS (A.A.) 

Chiang • Kai • Shek'in uhdesin 
de bulunan vazifelerin hepsin
den istifası merkezi icra heyeti 
ve Koumintang'ın merkezdeki 
mürakabe komitesi tarafından 
bugün kabul edilmit olduğun
dan tetrii meclis reisi M. Lin 
Shann Çin hükumeti reis ve
killiiine tayin olunmuştur. Lin 
Shan'dan münhal kalan tetrii 
meclis reisliğine de M. Clıen 
Ming Shu intihap edilmiştir. 

M. Yoshizava Japongaya 
ıidiyor 

TOKIO, lS (A.A.) - Pa
risteki Cemiyeti Akvam içtima 
larında murahhas sıfatile bulu

! nan ve Japonyanm Paris sefiri 

1 
olan M. Y oshizawa, yeni Japon 
kabinesinde uhdesine tevdi edi 
len hariciye nezareti umurunu 
deruhte eylemek üzere Japon
yaya avdet etmek talimatım al 
mıştır. 

Bale' deki 
Müzakereler 

Alman tediyabnın 
yeniden 

tatili tavsiye edilecek 
NEVYORK, lS (A.A.) -

Bale' den Asaociated Pre111'e bil 
dirildiğine göre Almanyanın 
istitaat kabiliyetini tetkike me 
mur mütehassıslar komitesi, 
Almanyanın tamirat bedellerin 
den tehiri kabil olan İ<rsmına 
ait tediyatın yeniden tatili tav
siyesinde bulunacaktır. 

BALE, lS (A.A.) - Muta
hassıslar komitesinin tebliği, 
altını iştira kuvvetine nazaran 
fiatlarda bir düşüklük ve güm
rük tarifelerinde mütemadi bir 
tezayüt bulunduğunu beyan et
mektedir. 

Müzakere tamamen ilmi bir 
tekil almıştır. Fransızlar tami
ratın yalnız iktisadi ve mali ma 
hiyette olmayıp aynı zamanda 
siyasi bir mııhiyeti haiz olduğu 
nu beyan etmektedir. M. Coli
jin'in raponınun '\-uzuhu ve sa
rahat gibi meziyetleri umumi
yetle kabul ve teslim edilmittir 
Ancak bazı murahhaslar tami
rat bedellerinin Alman murah
haılarile bitaraf murahhaslar 
tarafndan gösterilen nisbetler 
dahilinde tedisinin tesirini mü
nakataya tayan görmütlerdir. 

Bugün, Alman demiryollari 
nizamaamesi hakkında müzake 
re yapılacak ve bir kere bu me
sele hal!edildikten Alman pilin 
çosu tanzim olduktan sonra, va 
nlmak istenilen neticelere ge
çilebilecektir. 

Türk dostu bir 
Amerikalı 
Hayır cemiyetlerine 

yardım şeklini 
görüşmek Üzere geldi 

M'. Yennings 

Mer~i Nevyork'ta bulunan A· 
merikan Türk dostluk cemiyeti ikin
ci reisi M. Asa K. Y enninııs, birkaç 
ııündenberi tebrimizde bulunmakta
dır. M. Y enniııa, tehrimiz ve Anka
ra mehafilinde tanmınıt bir Türk 
dostudur ve memleketimizde muhte
lif cemiyetler tarafından idare edil
mekte olan bayır itleri ile alakadar 
olmaktadır. Dostumuz her sene 11-
tanbul'a ııelerek An.kara'ya ııitmekte 
Ye bayır cemiyetleri ile temas eclo. 
rek, Amerikadan bazı muavnetler 
temin etmektedir. 

M. Y emıinııs seçenlerde Ankara' -
ya ııitmiı ve Gazi Hz.. tarafmdan da 
kabul edilmittir. Mwnaileyh dün bi
ze Ankara' daki temaslan lıaldmıda 
fU izahatı vermİf tİr: 

-"Ankara'da Halk fırb11 ikin
ci reisi Ali ve Ali Rana Beylerle lh
aan Pş. ve Naci Pt. nm refikası H. 
tarafından teıkil edilmit olan Hayır 
işlerine yardım cemiyeti eri.ani ile 
görüıtüm. Bu aene bayır cemiyetle
rine bazı muavenetlerde bulunma
mız mukarrerdir. Ankara'daki temas 
larımın semeresini yakında gör.,.,.,k
ıiniz. Fakat mesele henüz tatbikat 
sahasına intikal etmediğinden kat'i 
bir ıev söyliyemiyeceğim. 

Ankara'da Gazi Hz. le ....ki olan 
mulakatım benıle unuduLnaz intiba
lar bıraktı. 

Ben öteden beri Türkiye ve Türk 
dostluğu ile pe~ ziyade alikadarnn. 
Bu sebeı>le her sene gelir ve hükU
met erkanı ile görütürüm. Bu defa 
da Hayir itlerine Yardı:m CeQliyetİ 
İIP temas edet'<'k W 11rif, Sıhhiye tet
k\li\tına ve Himayei Etfal'e yardım 
için kendilerile vı.ki olacak teşriki 
mesaisinin şP.kli hı-klc:ında görüştüm. 

Esasen. Türkiye ile AmerikR ara 
sında mı•kRrenet ve dostluk mbrta
lannr takvive etmek yec:rine arzum .. 
dur ve bütün mesaim bllna matuf
tur." 

- - -- ,. ·-- - -- ----:-

~111.AKinı 
Say ve amelin verim-

lerini hesaplı 
bir surette sarf edelim 

lktısat vekilinin nutku 
~~~~~~~~~~~~~~-

ANKARA, ı5 A.A. - ~ili lk- 1 mesabes~dedir. htib'."I artar. 'l/r 
tıaat ve Tasarruf haftası munaseb... tandqın ıt sahası geruıler hariçle" 
tile lktısat Vekili Mustafa Şeref B~ lan alıt ve tahtında muVdene tdt 
dün akf'UD radyoda atideki konferan eder. Paramız kıymetini mubafd 
11 vermiıtir: eder. Memlekette fakruzaruret y.iı 

Muhterem Vatandaılar; ne refah kendisini gösterir: 
1 ktıaat Ye Tasarruf Cemiyetinin Paramızın kıymeti muhafaza Jı 

tertip ettiği tasarruf haftası bize ik- nur dedik; Bu üzerinde duntla.,.. 
tısa.di hayatımız, iktısadi vaziyeti- bir noktadır. Paramız bir hizme~ 
mİz hakkında hasbahal yapmak fır- zi veya bir malımızı temsil eden ~ 
satını veriyor. lkt'.sat İ§İ, bi~. ~,1.et kıymettir. Eğer paramı ihtiyaçları
ve devlet meselesı olarak gozumuz ll1IZID tatMinine yarayan bir hiznıel 
önüne konmuı bulunuyordu. veya bir mal tedarik etmemize ytJI' 

lmperatorluk devletinin bünyesi yorsa cebirnizdekj paramıza r.ıukatıil 
ve ııarp iktısadiyatı karıısında hare bize bir hizmet veya mal vermiş ol
loetüzliğe mahkum bulunması milli duğumuzdan ileri geliyor. Bu sure' 
iktıaadın teşekkülüne zatında mini le para yalnız tabedilmiş bir k'.ığıl 
idi. O devirde Türkiye ve Türkler parçası olmakla kalmaz, bir k:yro<I 
haricin ve dah;Jde batka emeller bes temsil eder. Para bizim ifa ebnq al
liyen unsurların istismarına bağlan- duğumuz bir hizmeti veya bize ııi' 
ınıt olarak devam edip gidiyordu. iken elimizden çıkarınağa razı oldtı' 
Ankarada yeni Türkiye milli devleti ğumuz bir malı temsil eder. Parardl' 
kurularak devlet millileıtirildiği gibi kıymetinin düşmesi elimizdeki par"' 
iktuat itini de millilettirmek icap yı elde etmez için vaktiyle yapmış ,j 
ediyordu. duğumuz hizmet veya vermiş olduiO 

Bu uğurda çalıtılırken 929 senesi muz malı kaybetmemiz demektir. O 
ortalannda iktıaat mazide görülmi- hizmet veya malın mukabilinde ibtİ
yen bir ehemmiyet aldı. Bu tarihten yaçunızı yatı,tıracak mukabil bir ~ 
itibaren yavaş yavq genitliyerek met ve mal almakta, mahrum olınr 
bütün dünyayı saran iktasadi buhran mız veya eks:k almamız demektir. 
iti yeni Türkiye için son derece e- Bu suretle paranın düıme•İ u..,.ı 
bemmiyetli ve müstacel bir hayat mi olarak kıymetlerin eksikmesi. 
meselesi haline getirdi. Cümhuriyet memleketin umumiyetle fakirleıme
hükllmeti bir taraftan paranın kıy- si demektir .. Eğer buarün parama& 
metini tutmak diğer taraftan mem- tutmak için yerli malını almak zıı· 
lekete muvazeneli ve zinde bir iktı- ruretinde olduğumuzu ihmal edecelı 
&at hayatı kurmak zarurit"etlerile olul'sak İ\;inde bulunduğumuz iklf· 
kartılattı.. Milli parayı tutmak için sat buhranını takio edec k yannkİ 
!izam gördüğü tedbirleri aldı ve mu· dünva nizanun malklii?, zaif, peri'f3" 
vaffak oldu. bir halde ve istismar olunanlart 

Bir nokta etrafında mahsus aınıfta mevki almağa bu· 
~ünden boyun eğmi, oluruz. Bu..
dü•memek icin yerli mdı kullnnm..k 
kalbimizde .. ..,,iye ve ima:-ı ıelabetİ-

Muhterem Vatandqlar; 
Hepimizin bilmemiz liizundır ki 

bir memleketin iktıaacli seli.meti yal 
ruz bülaimet tedbirlerile olup biter 
bir keyfiyet değildir. lktıaadi mana
da devlet, birlikte ve beraberce çalı
tan ayai millete mensup fertlerden 
müteıekkil bir topluluktur. Bir mil
let fertlerinin ve bütün devlet tetki
latınm birlikte ve benbeTce ayni he
defe doğru candan ve elele ,-ürüme
sini icap ettiren sebepler tarihte bu
cünkü kadar ehemmiyet ve azamet
le hiç bir zaman bir araya gelme
mit ve hiçbir zaman bu kadar bakim 
olmannıtır. BugÜn büyük, küçük, 
lılıı.dm, erkek her Türk tek bir nokta 
etrafında toplanacaklardır. O nokta 
milli iktıaadi korumaktır. Milli iktı
aadi kurmak ve korumak için her 
Türkün yaı>maaı lazım olan ilk it 
yerli malı kullanmaktır. 

ihmal yok! 
Oyle bir vatandayız ki bir dalıi

kalık bile ihmal ve müsamahaya ta
hammül yoktur. Buırün bütün millet 
ler yerli mahsulü istı'hlak etmek yer
li malı kullanmak yolunda sarsılmaz 
tereddüte düşmez bir iman ile şaş
maz surette yurumektedirler. Mem
leket içinde yerli mahsulü ve yerli 
malı olarak tedarik $nemiz kabil 
Ye mümkün olan birçok etYa ıçın 
yabancı memleketlere milyonlarca 
kıymetlerimiz göndermekteyiz. Dik
kat ve f'IYll&Z bir iman bu paraların 
hepsini memleketimizde bırakabilir. 

Bizim yerli malı kullanmak hu
susundaki ihmal ve müsamaha kabul 
ebnez vaziyetimiz bunun söyledifim 
ş~kilde kuvvetli bir iman halinde gö
ğiislerimizde yer tütma11 icabetmek
tedir. eYrli malı kulanmamız bizim 
için mınet~e bir müclafaai nefia mese 
lesi halindedir. Yerli malı kullanan 
her vatanda§ memleket İstihsaline 
hizmet eder, 

Memleket itçiliğine çalıtaçal< ta• 
ha açar memlekete yeni krymetler 
lı:azandıracak memleketteki refah se
viyeainin yülı:selmeaine yardım eder. 
Yerli malına verdiğim para kendi 
mahsuliimiinde kıymetlenmesine ya
rar. Çünkü benim aldıiım yerli ma
lın parası o yerli maim salıabinin is
tihlak kabiliyetini artım. 

Bu suretle vatandaşlar; yerli ına
b kullanmak1a bin'birinin mahsulle
rini kıymetlendirerek biribirleri.,.. 
yardım etmit olurlar ki bu vatandaş
lık bağmm hiç çozülmek bilmiyen 
maddi bir tecellisidir. Bunun içindir 
ki yerli malı kullanmakla fedakirlık 
hi11i delil bir zevk ve İıefe hissi du
yulur. Y erfi malı kullanmak bütün 
milli faaliyetlerin kuvvetini ve ba
J'at suyunu temin eden bir bynak 

le yerleır.ıelidir, • 
V atandatlar; yerli malı kullannı' 

yı iman haline getirmekle berabe< 
tasarruf etmek ve tutumlu olmak ti 
§iarmuz olmalıdır. "Bugiin buldu"" 
bugün yerim, bakkerimdir yarana• 
darbı meseli iptidai kavimler •e <' 
nerjisi sönmÜJ milletler icindir. . 

Tüı<k ııibi enerji deposu olan bit 
millet ancak yann öbür gün ve dr 
ha obir ırün ve daha ilerisi içiçn çr 
lqır. 

Muaıır iktıaadiyahn mümeyYİJI 
vasfı ibtiyaçlann tahnİn vaıntalarıDI 
mevcut ihtiyaçlar haricinde teraküıı' 
ettirmek ve teksif etmektir. 

Tasarrufün kolay olan tekil peri 
biriktirmek, biriktirilen parayı yeni 
istibaaller için itletmek suretı1e ola· 
nıdır. lıte, ktıaadın dayandığı emnl 
yet direği bu tekildeki taııarrufttll'• 
Bu tasarrufu kendisine ti.ar etmiyetıı 
işlerinde gÜnÜ gÜnÜne yaşamak fikıl 
bakin milletlerin kendi hallerine bı• 
rakılmalan dütünülemez. Enerjisi 
kuvvetli olan milletlerin bunla· ·n ba• 
tına geçer bunları çalııtınrlar ve buO 
lann çalıtonalanndan çıkan mahsul
leri, hatta çalıtanlara günü gijnün• 
Yll§ayacak kadarmı bile vermekte 
nazlanarak alm götürürler. 

Her birimiz hayat seviyelerimiz• 
göre ibtiyaçlanmıza adet Üzere ya· 
tııtırarak ve daima bundan fazla ka
zanmak için çalışarak fazlasını tasar 
ruf etmeliyiz. Ancak bu sayededir 
lô, milli bir ıermaye vücude getir~ 
biliriz.. Türk gibi enerji deposu olatl 
bir millete yaraflln da budur. Tasar
ruf yapabilmek için de &ay ve amelin 
verimlerini de heaaplı surette sarfe· 
de olmak lazımdır. Her masnıfmnz· 
da süreldi bir dikkat bakim olma
lıdır. lbtiyaçlanmızı normal bayatı
mrza göre intihap etmeliyiz.. 

Vatand&§lar, yerli malımızı kul
lanmak taııarrufla milli sermaye VÜ• 
cude getirmek, tutumlu ve refahlı 
ve beaaplı bir bayatı tiar edinme~ 
aayesinde içinde bulunduğumuz ge
çit devrini zararsız geçİrmİf, milli ik 
tıaadımızı kurmuı · ve korwnuı olu
ruz. Hükiimet ve milletçe elele yapa
caiunız bu müşterek ve umumi ha
reketlerle müstahak ve namzet old• 
ğumuz beynelmilel hayattaki iktıaa
di yüksek mevkiimizi tutarız. Her 
münasebetle ve bele iktaaat haftası 
münasebetile memleketimizin her ta· 
rafından ve küçükten büyüğiine ka· 
dar herkesten bu uğurda yükaelen 
tezahürler istikbalimiz için bir temi· 
nattır. 

Hürmetle selamlar ve ~ 
nihayet veririm." 

Ankara hukuk mek
tebi fakülte oldu • 

ANKARA, IS (Telefonln) -Yedi aene evvel Hukuk mektebi 
olarak açılan Ankara hukuku resmen fakülte ünvanını almıştır. 
Heyeti Vekilenin bu husustaki karan Reisicümbur Hazretleri
nin tasdikma iktiran etmiştir. 

Hariciye müsteşan tekrar Avrupaya gidecek 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Rahatsızlığına mebni mezun 

bulunan Hariciye müsteşarı Numan Bey görülen lüzum üzerine 
tedavi için tekrar Avrupaya gidecekti.r, Kendisine umum müdür 
~~rdeo Cevat Bey vekalet etmektedir. 
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Gümrük • • 
ıçın son talimat geldi. 

• 

• 

Ekonomi 

Lehistan bize iyi bir 
. mahreç olabilir 
Lehistan'ın bir çok ihracat 
mallarımıza ihtiyacı vardır 

Memleketimizle Lehiıtan araaın
da aktedilen Ticaret muahedesi he
tıüz mevkii mer'iyete girmemiıtir. 

Lehiıtana ne ıribi me.-at ihraç e
debileceğimize dair Bertin Ticaret 
tnüme11illiğinden Ofise tayam dik
i.at bir rapor gelmİJtİr. 

Bu raporda Lebiıtanın meyve ve 
ıebze itibarile çok fakir bir memle
ket olduğu, az miktarda yetiten ıeb
>elerin de ihtiyaca kafi gelmediği, 
ı:>ortakal, mandarin, üzüm, kavun ve 
incirin temamen hariçten geldiği bil
haıaa patlıcan, enginar yetitmediği 
l.aydedilmektedir. Bundan maada 
Lehiıtanda tahin belvaaı da fazla 
tniktarda iıtihlik olunmaktadır. 

Alpullu fabrikası is

tihsali arbracak 

Alpullu teker şirketı, her ıene 
olduğu gibi, bu sene de fabrikanın 
iatihaalitını arttırmak için tertibat al 
tnııtır. 

Alpullu ıeker fabrikaamın ıon iı
tihııal mikdarı ı4000 ton idi. Aldığı· 
tnız malilmata nazaran, fabrikanın 
telecek iıtihaal aeneıinde 18 - 20 
hin ton ıeker çıkarabilmeıi için ter
tibat almmıthr. 

F ransaya gönderilecek 

yumurtalar 

Franaanın yumurta idhalitına 
damra uıulünün vazedildiğini yaz• 
nııttık. Damgaların ne tekilde olaca
iına dair Ofiıe malumat gelmiıtir. 

Viyanada beynelmilel 

bir panayır 

Iik olduğu halde National Bank'm 
bir tubesi olmak haıebile faaliyetini 
tatil eylemiıtir. Bu bankanın hüku· 
metle biç bir alika ve münasebeti 
yoktur. 

Liyon'da ipek piyasası 

durgun 

L YON, ıs A.A. - Piyasa son de
recede atildir. Muamelelerdeki beta
at timdiyc kadar görülmemiı olan 
had bir dereceye vasıl olmuıtur.Her 
tarafta itsizlik artmaktadır. Her ta
rafta gümrük maniaları ihdaa edil
diği ve bundan müteveUit bir iktıaat 
siyaıeti takibine baılandmış olduğu
nu haberleri fevkalade endişe tevlit 
etmittir. 

Yünlü kumatlar modaaı, pek ya
kın bir zamanda ipekli menıucatm 
tekrar revaç: bulmasına mani olacak 
mahiyettedir. Fiatler, itibari olarak 
tevakkuf halinde olup temayül zaif
tir . 

Milano'dan talepler mahduttur. 
Kuru koza aatııları hiç meaabeain 

dedir. FU.tler, zaaf göıtermekte ve 
birçok İplikhanelerin önümüzdeki ha 
sat mevsimine kadar kapılarlnı lı:a
pamak nivetinde olmalanndan mü
teesair bulunmaktadır. 

Firelere gelince. bunların vaziye
ti de daha İyi değildir. lıler pek az
dır. Kuma, piyasası iktıaadi ve ma
li vukuat dolayısile birçok maniala
ra maruz bulunuyor. Piyasada ta.bay 
vül husulü zmana mutavaklcıftır, Zi· 
ra buhran birçok memleketlere şa
mil bulunmaktadır. 

Paris borsası 

Viyanada 13 Marttan 20 Marta 
, ~ l.adar devam etmek üzere ı2 inci 

beynelmilel panayır açdacaktır. 

PARIS, 16 A.A. - Dün boraada 
memnuniyeti mucip bir baıJangıçtan 
sonra bir takım karıtddddar tezahür 
etınittir. Esasen faaliyet aon haddi
ne irca edilmit bulunmaktadır. Fa
kat tescilatın krnmı azamı geçenki· 
!erden pek az farklıdır. Bu suretle 
lS gün zarfında memnuniyet vere
cek bir taıfiye yapılabileceği ümit &

diliyor. Franaız rantları tekrar yük
aelmittir. Kömür tabvilitı zaiftir. Ar 
bitraj eıhamı Rio Cinto kıymetleri
nin tenezzülünden müteessirdir. 
Franıız sanayi eshamı mukavemet 
etmektedir. Para daha zaittir. 

' 

Dört memlekette 

hububat fena 

A'YUıturya, Mac:ariıtan, Yugoıı
lavya ve Çekoılavakya hububat ia
tatistilderine nazaran, bu dört mem• 
lekette ı931 ıenesi buğday, arpa, 
çavdar ve mııır iıtihaali.t ı noktai na· 
zarından fena olmuttur. 

1931 buğday istihaalatı 930 ıene
sine nisbetle yüzde ı2,8, arpa iıtih
salatı yüzde ı9 ve çavdar iıtihaalitı 
Yüzde 23 noksandır. Yalnız Yugoı
lavyanın buiday iıtihaalatı iyi bir 
derecededir. 

Macaristanda duğday iıtihaala
tının ihtiyaca kifi olmamaaı Maca
t"İstan ikhsadi vaziyetinde tesirini 
göıtermiıtir. 

Samsundan bir haf

talık ihracat 

Yen'in sukutu Alman 

tacirlerini düşündürdü 
BERLlN, ıs A.A. - Japon dö

vizinin sukutu matbuatı metgul et
mektedir. Gazeteler Japona'nm İn
gilizlere İmtiıal etmesine intizar ey
kemektedirler. ihracat sanayi ve ti
caret mahafili, endite İçindedir. 

Borsa flatları 
Kambiyo 1 Kapamş 

Rüsum atta 

Halı ithali 
Durdu 
Mazrufların zarfları 

kontenjana j 
dahil addedilmiyecek 

Hariçten ıelen kolilerin memle
kete idhal ıeraitini öğrenmek üzere 
Ankaraya gitmiı olan Paket poıta
haneai gümrük muavini Nureddin 
Bey dün avdet ttmiıtir. Nureddin 
Beyin avdetile ele koli idhalitının va
ziyeti inkitaf etmiş değildir. Bunun 
yeni talimat gelinceye kadar koli id
halitı durdurulmuttur. Koli idhali
tr 2 numaralı kararname ile konten
jana tabi tutulmaktadır. Yalnız bu
nun btşlangıcı ne vakit olacaktır. 
Diğer kısım idhalat eıyaaının idha
li iıe oldukça kolay ve ıeri bir suret
te yapılabilmektedir, 

Muhtelif zarflar derunundt. ,,._•m
lekete giren idhal eıyaaı hakkında 
zarfları kontenjanda ya hiç bulun· 
madığmdan veya az bulunduğundan 
dolayı tereddüdü mucip olm•kta idi. 

Buna dair gümrüklere şu tebliğ 
yapılmı,tır: 

Kontenjan li~te•i dahilinde bulu
nan eşyanın mazrufları ile beraber 
olmak ~artiyle zarfları kontenjandan 
hariç olarak serbetce imrar edilecek
tir. 

Dün bu emirden sonra gümrük\e 
toplanmıt olo.n fazla miktarda çay, 
şeker, pirinç kavhe gibi mevat çıka
rılmağa ba,lanmııtır. 

Başvekilin 

Geçirdiği kaza 
Rapor geldi. Şoförler 

tahliye edildiler 
Baıvekil hmet Paıa Hazretleri

nin lıtanbulda geçirdikleri otomobil 
kazaıı neticesinde hisd olan ceriha
ların son ı·aporu gelmittir. 

Bu raporda ismet Patanın ceriha 
larının bir haftada iyilettiği bildiril
diği için, dün müddeiumumilikçe 
mevkuf toförler Midhat ve Cemal 
Efendiler tahliye edilmitlerdir. 

Abbas Hilmi 
Pş.nın bir tekzibi 
Kudüs ko11gresine muvaf

fakıyet telgrafı 

çektiği doifru değildir 
Sabık Hidiv Abbaı Hilmi Pt• run 

Kudüs idam kongresine muvaffaki-
yet temenni eden bir telgraf gönder 
diği dün aktam gazetelerinden bi
ri tarafından yazılmıı ise de bu ha
ber doğru değildir. Abbas Hilmi Pı. 
dün maiyeti erkanından Arif Pı. va
sıtasile bize şu beyanatinı tebliğ et
mittir: 

- Kudüs kongreıine telgraf çek
tiğim doğru değildir. Yalnız kongre 
ye iştirak için ben de bir davetname 
alrnııtnn. Daha o zaman bir mektup 
la itizar ederek davete icabet etme
dim. Maliımatıma nazaran kongre' -
nin dün akf8111 dağılma11 mukarrer
di, fakat şimdiye kadar hiç bir haber 
almadım. Bir kaç güne kadar bura
dan Şarki Erden'e gitmek fikrinde
yim." 

Poliste 

6 kişilik bir hırsız kum
panyası yakalandı 

. 

Alemdar caddesinde dükkanları 
soyanlar tevkif an eye ahldılar 

Eminönü poliı merkezi 6 kitilik 
yeni bir hırıız kumpanyasını mey
dana çıkarmııtır. 

Bu kumpanya efradı Alemdar cad
desi üzerinde bazı dükkanları soy
dukları için tevkif edilmişlerdir. 

Akif, Nihat, Mehmet, Salih, Is
mail isimlerindeki bu eıhas ayrı ayn 
isticvap olunmutlar ve cürümlerini 
biribirinin üzerine abnak ıuretile ya
kalarını kurtarmak İstemişlerdir. Hal 
buki tahkikat neticeainde iş tamami
le meydana çıkmıt ve bepıi hakkın
da da tevkif müzekkeresi kesilerek, 
tevkifaneye gönderilmişlerdir. 

Kanlı bir kavga 

Sirkecide aı·abacılar arasında dün 
gene ~nlı bir v":k'a olmuıtur. 

Arıf ve lbrahım isimlerinde iki 
arabacı, ırene meılektaşlarından 
Mehme~'le İf üzerinde kavga etınit
ler, netıcede tabanca ile Mehmedi 
tehlikeli surette yaralamıtlardır. 

Vak'ayı müteakip Arif kaçmış 
lbrııhim yakalanmıştır, ' 

Yaralı Cerrahpaşa haıtanesine 
kaldırılmıştır. 

Arif, poliı tarafından şiddetle aran 
maktadır. 

Mahkemelerde 

Eyüpte bir çok hırsız
lıklar yapan adam 

Eyüp ve civannda aon zamanlar
da failleri meçhul kalan bazı hırsız
lık vak'aları oluyordu. 

Bu vukuatın failini ele geçirmeğe 
çalı'81' zabıta, nihayet evvelki ırece 
bir cürmü me1hutla iti meydana vur 
muıtur. .,. 

Bu civardaki bir çok hırsızlıklar 
yapan adam Arap Cemal isminde bir 
sab:kalıdır. Bu hırsız, gece Eypte 
gene bir binaya gİnnİf ve burada 
sandıkları ve saireyi karıştırdığı sıra
da, alınan tertibat ile ansızı yakalan· 
mı~hr. 

Tahkikat ve İıticvabat neticesin
de aon zamanda o civarda yapılan 
hırsızlıkların -hepıinin faili olduğu 
tahakkuk etmiştir. Arap Cemal tev
kifaneye sevkedilmİ!tİr. 

Bir kaza 

Dün limanda bir kaza olmuş ve 
Bebek motörü makinisti Durmuş ef. 
ayağını motöre kaptrrmııtır. 

Bu kaza neticeıinde Durmuı ef. 
nin parmakları tamamen kopmuttur. 

Kara Alinin müdafaa
sına dün vakit kalmadı 

Gelecek salı celsesinde Kara 
Alinin vekili dinlenecek 

Gebze ve Darıca havai'isinde cina
yetler ika etmiş elan Kl'ft!f çetesinin 
mlihakemeaine dün devam edilmittir. 

Mühakemenin evelki celıeainde 
iddia makamı çele reiıi Kara 
Ali ile çete efradından Ahmet, 
Halil ve Koca Hüıeyİnİn idamlarını, 
Hasan, Süleyınan, Rüstem, Pala Hü
ıeyin de beraetini iıtemiıti. 

Dünkü celıede de maktüllerin ve
reıelerinin vekili Esat B. iddiasını 
yapmıt. katil fiillerinin teammüden 
yapıldığı noktasında tarar ederek id
dia makamının talebine İftirak ebniı 
ve ayrıca bir istida ile de tazminat ta 
lehinde bulunmuştur. Müteakiben 
maznun vekilleri m~d~aalarına baş
lamıtlar ve Kara Alının vekilinden 
madaaı müdafaalarını yaparak mü
vekkillerinin mR•um olduğunu iddi
a ederek, beraetl• ·ini istemitlerdir. 

Mübakeme Kara Alinin vekilinin 

müdafaasmı yapmaaı için ırelecek 
Salı gününe talik edilmittir. 

Suat Tahsin Beyin 

davası 
Suat Tabıin Bey tarafından Her· 

man Spirer tütün tirketi erkanından 
Kohen ve Hikmet Beyler aleyhine 
bir iftira davası ikame edilıniıtir.Dün 
bu davaya batlanmıt, kararname o
kunduktan sonra, iddia makamı bu 
davanın rüyet edilebilmesine İmkanı 
loİlnuni olmadığını ileri sürmüıtür. 

Davacı vekili kararnamenin uıu
lünde olduğum, davanın rüyet edile
bileceğini ıöylemittir. Maznun vekil 
leride müddei umuminin mütaleaıı
na ittirak etıniıleridir. Neticede mü
hakeme davanın rüyet edilip edilmi
yeceğine karar verilmek üzere 2ı Ki 
nunuevvele talik edilmittir. 

ı ı 

Samsun mıntakaıından ıon bir 
hafta zarfında 342,261 kilo tütün ve 
1596 sandık yumurta ihraç edilmit· 
tir. Tütün stoku S,848,395 kilodur. 
Tütün ihracatı en ziyade Nevyork 
ve Çekoslavakyaya, yumurta ihraca
tı da ispanya ve Yunanistana yapıl
ıruştır. 

Fransız frangı 12 06 00 
lngiliz lirası 7 32 00 
Dolar • 47 34 00 
Liret 9 25 41 

Fatma nasll 
' · Asıldı? 

Belga 3 40 00 lspartada katil filinden maznun 

Yunanistanda sigara Drahmi 37 63 25 Du" n gelen sabık Fatma İsminde hir kadının idam edil 

1 1 lııviçre frangı 2 42 50 diğini yazmıştık 
içen er aza ıyor Leva 62 95 00 bitaraf aza Fatma Türkiyede ilk aaılan kadın 

Yunanistan'da tütün istihtakatı Florin 1 17 14 dır. Bu idRm etrafında mahallinden 
muntazaman azalmaktadır. Yunanis- Kuron Ç 15 80 56 tekrar gidecek.. şu tafsilat verilmektedir: 

Müzede iki 
Kıymetli eser 

Müzedeki kütüphanede eserlerin 
tetkikinde kıymetli veİikalara tesa
düf edilmektedir. 

Bunlardan bir taneai milattan 
1302 sene evveline ait bir mizah 

Belediyede 

Ete konacak 
Narh 
Yalnız Karaman ve 

" sıgıra 

inhisar ettirilecek •• 

Et meselesi için kaymakam 
lar, baytarlar vemüfettişlerden 
mürekkep ikinci komisyon ya
rın ikinci içtimaını yapacaktır. 
Bu komisyon nihai kararını ve 
recektir. Et narhının yalnız ka 
raman ve sığıra konulması ta• 
karrür etmiş gibidir. lstanbul 
et sarfiyatının yüzde 85 ini bu 
iki cins et teşkil etmektedir. 

Haliç şirketinin 
vaziyeti 

Haliç va'pur tirketinin vazi
yetini tetkik eden komisyon 
mesaisini ibtiı miş ve kararını 
şehir meclisine arzetmiştir. Ko 
misyon Halicin iki taraf halkı
nın ihtiyaç ve istifadesinin bu 
şirketin devamı faaliyet lüzu
munu icap ettirdiğini bildirmiş 
tir. 

Defterdarlıkla bir 

ihtilaf 

Beylerbeyinde iskele meyda· 
nı yüzünden belediye ile defter 
darlık arasrnda bir ihtilaf çık
mıştır. Defterdarlık bu meydan 
için belediyeden vergi istemek 
tedir. Belediye ise bu meyda
nın umumi bir yer olduğundan 
vergiye tabi olmayacağını id
dia etmiştir. Vaziyet Maliye 
vekaletine yazılmıştır. 

Darülbedayide yapı
lacak ıslahat 

Darülbedayide bazı 11lahat 
yapmak üzere teşekkül eden ko 
misyon dün belediye reisi Mu
hiddin Beyin riyasetinde içti
ma etmiş ve tetkikata devam 
etmiştir. 

Takdirname 

' 

Belediye İatatiatik itleri müdürü 
Tarık B. belediye iatatiatik yıUığı vü 
cude getirilirken aebkat eden me&aİ· 
ıinden dolayı dahiliye vekaleti tara
fından kendiıine bir takdirname 
gönderilmiıtir. 

lnhisarlarda 

Tütün mübayaatı 
Şark'ta Adana ve Malatya hava

liıinde tütün mubayaabnı devam e
dilmektedir. lzmirde mübayaat bit. 
mek üzeredir. FU.t 50 - 7S kuruı a
rasmdadır. 

Merhun tütünler 

Tüccara ait merhun tütünlerin 
mubayaası hakkında bundan evvel 
lktısat Vekaleti tarafından tanzim 
edilmiı oln liıte mucibince yapılan 
mubayaat bitmek üzeredir. lktıaat 
Vekaletince ikinci bir liıte tanzim 
edilmek üzeredir. 

Behçet Bey 

Ankara'ya gitmiı olan tütün in
biaari umum müdürü Behçet Beyin 
bugün ıehrimize avdeti beklenmekte 
dir. 

Maarifte 

Kulüp mü, 
Dershane mi? 
Bazı ecnebi kulüplerin 

vaziyetleri 

teftiş edilecek .. 

Maarif vekaletinin • emril., 
buradaki baımüfettiılik Beyoğ 
!undaki genç hiristiyanlar ce
miyeti ve buna mümasil bazı 
ecnebi klupleri hakkında tetkik 
ve teftişata başlanmı§tır. Bu 
husus için memur edilen müfet 
titler bir kaç güne kadar rapor 
larını vereceklerdir. 

Bu klup ve cemiyetlere bazı 
Türk talebenin de devam ettik 
!eri ihbar edilmiştir. 

Vaziyette hıristiyanlık pro
paganda havası olup olmadığı 
tetkik edilmckte:lir. 

Müfetti~lcr raporlarını ver
dikten soma bu klup ve cemi
yetlere maarif başmüfettişliği 
bir tezkere gönderecek bazı ma 
lumat isteyerek ve bu teşekkül 
lerin mahiyetlerini daha vazıh 
bir surette izhar etmeleri iste
necektir. 

Buralarda klup mahiyetinde 
bir kısım ve muhtelif lisan ve 
bahisler üzerir.de umuma ted
risatta bulunulan diğer bir kı-
11m daha vardır. Bu iki kısımın 
yekdiğerinden tamamen eyrıl
ma11 ve hatta ayn ayn devamı 
faaliyet etmeleri istenecektir. 
Bu müesseseler üzerindeki mü 
rakabe badema daha ciddi bi.-r 
tekilde yapılacaktır. 

Techizat bedeli alan 

muallimler 

İstanbul maarif müdürlüğü 
emrine verilen bu seneki mezun 
lardan 47 ilk mektep muallimi
nin 80 er lira teçhizat bedelleri 
dün kendilerine tevdi edilmiş
tir. 

Bakırköyde 
Oç tevkif 
Malmüdürlüğü memurla

rından üçü 
te'Okifhanege gönderildi 

Maliye müfettitleri Bakır
köy mal müdürlüğünde yaphk 
ları teftiıat neticesinde burada 
üç memurun zimmetlerinde pa 
ra bulunduğunu görmütlerdir. 
Tahkikatın neticesine intiza
ren memurlardan Şükrü, Ke
mal ve İhsan Beyler hakkında 
tevkif müzekkeresi kesilmiı ve 
her üçü de zabıta nezaretinde 
tevkif an eye nakledilmiılerdir. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Varşova sefirimiz gitti 

Vat'fova ıefaretine tayin edilmit 
olan Cevat Bey dün akıamki elu
presle ve Viyana tarikile V artova'ya 
ıtitmittir• Cevat Bey iıtaıyonda bir 
çok doıtları tarafından tetyi edilmiı 
tir. 

il 
il 

,, 

tan'ın 1922 ıenesinde tütün istihla· Şiling A, 3 96 85 Muhtelit mübadele komi•yonu bi- idam edilen Fatma, lspartanm 
katı 6 mily';.n kilo kadardı. Halbuki Pezata 3 59 35 taraf azasından M. Rivas dün Avru- Egirdir kazaaına tabi Darıbüklük 

mecmuaııdır. Bu ınecmuada Mısırın 
3~50 .•ene evv:elki gülün~ tipleri taı
v_ıredilmektedır. Yazılar hiyeroğlif. 
tir. son senelerde bu miktar 4 milyon Mark 1 99 65 pa tarikile memleketi olan Şili'den köyündeki ve Hasan isminde birinin 

kl'loya kadar du"tmu"ıtu"r. Z tehrimize gelmiıtir. M. Rivas Şili'- de kızı idi. Kendisini idam aehpall· E kal . loti 4 24 22 .. "ki' · t' · k aer ın papırüs yaprakları u"-nin Peru sefirliğine tayin edildiğin- na suru ıyen emaye ı, aynı öyden 
Giresonda fındık satış Pengo 3 55 80 den burada itlerini leıviye ederek iki Topta, oğlu Eırefin batka bir ka-

2
erin& yazılmıttır, 

k f 
Ley 78 68 00 üç güne kadar tekrar Şili'ye gidecek dınla evlenmesini temin için ehem- ikinci eıer dokuz muazzam cilt-

oopera ti i Dinar 26 00 00 tir. miyetaiz bir para mukabilinde itle- tik bir coğrafya kitahıclır. Bu eaer 

T erkos kanunen Bele
diyeye devredilebilir 

" 

Dün ıebrimize ırelen malômata Çervonets 00 00 00 Muhtelit mübadele komisyonun- miştir. Bu parayı veren, Eırefle ev- Li.tince olarak Kol Palmo Plavo na-
nazaran, Giresun fındık tacirlerile da ıimdiye kadar Cemiyeti Akvam lenmek arzu eden Hanifedir. Eırefin mmda bir alim tarafından Yazılan 
fındık müstahsilleri birleıerek arala- Tahviliit J Kapamş tarafından tayin edilen Üç bitaraf ~- karmnın adı da Ommüıaniyedir, fakat, ilim eseri ikmal edemeden öi-
rında bir fındık aatıı kooperatifi yap I. Dahili - za bulunmakta idi. M. Rivaı'ın mü- Hanife, Fatmayı çağırarak eğer düğü için mütebaki çiltleri oğlu y o-

l d fi.rekatile bir bitaraf azalık inhilil et O .. · "'ld" " k banea Plavo tarafından ikmal edilen mı, ar ır. mmusanıyeyı o ururıe endiıine 
lktı&at velı!aletine gönderilen ko- D. Muvahhade 38 25 mittir. Fakat mübadele i,terinin bir yirmilik bir altın vereceğini vadet· "Atlas Mayor., un Türkçeye tercü-

Daimi encümen azasından Avni 
Bey mübayaa işi için ne diyor? 

A D • ) 16 90 kaç aya kadar intaç edilerek komis- meaidir. Terkoı ıirketinin mukaveleainin 
operatifin nizamnameıine nazaran, • emıryo U yonun dağılmalı mukarrer olduğun miş ve iler~ d_e bir tarla vermeyi fesbedildiif aafıa vekileti tarafın. 
kooperatif fmdık iıtihaal teraiti dü- Borsa Harici dan, iki bitaraf aza ile iktifa edilme- taahhüt etmıJtır. Eaer Danimarka krallarından bi- dan ıirkete teblit edilmiıtir. 
zeltilecek, müıtahıilin hukuku vika- ıi ve bu meaele etrafında Türk ve O havali dağlık olduğu için bir riıi tarafından Dördüncü &ultan Bu huıuıta dün kendiaile ırörüı· 
ye edilecek ve ıatıı meselesi yoluna Albn 9 53 Yunan hükfımetlerinin anlatmaları miktar tarlanın bir çiftlik kadar kıy· Mehmede hediye eclilmif ve Sadra- tüğümüz belediye daimi encümen 

· ekti M cı"di e 51 00 bt ld' B t kd' d b' b'taraf zam Fadıl Ahmet Pa•• tarafından da A · B L!-- • h gırec r, e y mu eme ır. u a ır e ır ı meti vardır. Bunun üzerine Fatma, Li. • .- azaım n vnı • ..._ ıu ıza atı 
B k t 2 42 azalık tahsisatı taaarruf edilmit ola- zamanın tince bilen en büyük erdi 

Gelen maliımata nazaran, aon ıs an no k bu husuıta anlaştığı Ayşenin evinde Müderriıi Ebubekir bin Behramı v ' 
ıı-ün zarfında fındık füıtleri tenezzül ca tır. bir iftar tertip etmit ve Ümmüaani. Demtikiye tercüme ettirilmiıtir. - Terkoıun ve bütün büyük ıir-
etmiıtir. Bu hal alakadarları endi•e- !1!!!!!!111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!1!=!!!1•!!!!!! • ketlerin mukneleleri nafıa vekaleti 
ye dü,ürmektedir. y Opera cemiyetinin yeyi oraya çagırmııtır. Cinayetini 1 ile ııktediJmiıtir. Hakkı feıih akide 

Spor · de iftardan sonra tera.-ih namazını Kfiçtik Haberler 1 aittir. Binaenaleyh fesih kararı tir-
Amerikan bankaları ilk konseri kılarken kadınm arkaaından balta _ kete doğrudan doğruya vekalet tara 

b
• b' k Lik } Geçen ıene teıekkül eden Opera ile taarruz etmekle iılemittir. Sonra ,,_ Y-ilköy nahı"ye mu"du"ru" fından tebliğ edilmittir. 
trer trer apanıyor JDaç arı · •·-- A 'tik k -y cemiyetı, ma...-dma hizmet yolun- ne ile hır te cesedi öyün yanın- Emin Bey iki ay sonra ualeti Biz, lıtanbul belediyesi; feshi i. 
WORSESTER "Maıaachuaetb" lSTANBUL, dakimeaaiai arasında veilk safta garp dan ıreçen çay civanna gömmüıler- tasdik edilmek üzere Baba••ki cap ettiren sebepleri akit olan nafıa 

16 A.A. - Bancroft Truıt Com· ıs A.A. - lıtanbul muıikiıinin tamimini de progra- dir. Bu ıuretle de cinayetleri örtülü ~ vekaletine bildirdik. Şehrin umumi 
pany l:ıankaaı münaaebette bulundu· heyetinden tebliğ edilmittir: mma koymuıtu. Opera cemiyeti, bu kalıyor. kaymakamlığına tayin edilmit- ıu ihtiyacını da bildirdik ve fesih 

ğu Federal National Bank müea·~ 18-12-931 tarihinde İcra edilecek cümleden olarak bu ıene kış mevai- Fakat bir gün birdenbire bastıran tir. Bir iki güne kadar mahalli karan verildi. 
~ Lik maçları Takıim Stadyomunda: mi imtidadınca muntazam konserler · t' 'd kt' sesindeki halk mevduatının fazla . sel, toprakları sıyırıyor ve ceset memurıye me gı ece ır. Fakat • ..ı.:_ mecliai fesih ile muba-

htanbulapQI' - Anadolu 2 inci 18• vermıye ar vermiıtir. Bu konaer. ~ 
miktarda çekilmesinden dolayı mez- lerin birincıai önümüzdeki cuma gü. meydana çıkıyor. Kadınlar, bu nok- "' Evkaf mübayaa komisyo- yaayı ayni kıyınet ve kuv.-ette telik 
ki'ir banka11111 mütkil vaziyette kalma at .!'~~a hl~~efaAKdnanum. B2ı~nyc.ı' ıaat nü &aat on Üç buçukta Gülbane parkı tayı daima tara11ut altında bulun- nu dün vakıf paralar müdürü lı!idiletti. Feaih de .edil16~ mubayaadd d~ 
ıımna neticesi olarak muamelesini ta- ~t methalindeki alay kötkünde verile- durduklan için cenazemeydana çıkar H e ıe tartnamenın ıncı ma eaı 
tiJ 

11,30 hakem Emin Bey, cektir, meccanidir ve davetlı'lere mah çıkmaz bunu gömmiye te•ebbüı edi- acı Hakkı Beyin riyaseti al- mucibince hareket edilmek lazım ge-

etti. Feıih ciheti galip geldi. Terko• 
için kat'i adım atılmııtır. 

latanbul tehrinin ıu ihtiyacı yev
miye 40 bin tondur. Terkoıun nnll 
li ıu iae 2S bin tonu geçmiyor. 

Biz ite filen vazıyet ederıek teai
&ab hazırayı, it tekmil edilnceye b 
dar bozmıyacağız. Bizim elimizıt. 
7evmi 40 bin tonluk tatlı su var
dır: bentler .. 

Her iki müeaıeaeyi, ı•elc terko
ıu, ,.,.-ek bentleri tnbit edeceiiz,... 
Ozaman sabahları kireç kuıraa, ıece 
yanaı açılan avuçlara ökıür-, gü
nün ortaımda mikrop ihda eden ter 
kos yerine, balkın her gün ihtiyacmı 
temin eden ıu vereceğiz. Yeni bel& 
diye l<anunu mucibince, - ki ı'S? 
inci maddedir - T erkoı feıhedilin
ce belediyeye devri mecburidir. 

etmek mecburiyetinde kalmıttır. t S A d ı • tınd · · d k ı· d ş hal " h b 
1 

ow···" • • . . . • .. sl por • na o u 1 İnci saat sustur. yorlar ve halk tarafından görüliiyol' a ıçtıma e ere cami, ve ıyor u. u e gore em muci i 
:!L..~~..J,~~!.Jll~ı!!';bıi!Ulı:U....ıll'liJlldLwıxJ..•12.n~•~..hıı-~ıkem..S~'e-ıla.ı'-~R.c-..._Ba-,.__:,::::J..:::~-};,:..._~....;:....M·..;..·~-a"'.....,·'--_..__Jj•~.::...:.:.....:::....:.:.::.:.::::.::_::::.:::::::J~-ını:~Ü·~ " r..iı'~'in..~·-~·UIJ~...;~.,~.::_.~.i:.J~f~eıitı_ hem kabili mubayaa olan bu 

Bugünkü tehir ıulan çok feu 
vaziyettedir. Belediye ıu ihtiyacını 
temin etmek ve terkoıu aatrn almalı 
için hazırlıklara batlamıı ve lizmı o
lan parayı da kıamen temin etmiı 
vaz_!~~tedir. 
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Asrın umdesi «Mi11iyet» tir. 

16 K.EVVEL 1931 

MlLLlYET ÇARŞAMBA 16 

1 lktısadi bahisler 

İdare edilen iktısat 
l~are .e~i~en iktı~at . ~Ec<?· ı ~yet f.arti~e isted~ğimiz gibi 

nomıe dırıgee) telakkisı bır idare ım.kanmı vermıştir. 

menkul üzerinden yapılan em 
salsiz spekülasyondan müte
vellit hususi ve umumi buhran 
lar. 

7 - Makine ve müsbet fen 
!er tatbikatının istihsal servet 
!iği mevkiinin fevkalade teves-
aüü. 

1931 

iDAREHANE - Ankara cadde
ıi o: 100 Telgraf adreıiı Milliyet, 
lstaobul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

çok kimseler tarafından yan- ı İçtimai ilimlerin inkişafı a
lış anlaşılmıştır. Bunlar, tabi- lelhusus biyoloji ve psikoloji 
rin zahiri ifadesine aldanarak, fenlerinden bu ilimlerin azami 
zannediyorlar ki idare edilen istifade etmeye başlamaları da 
iktısat demek, insanın iktısadi içtimai hadiseleri ve bunların 
hadiseleri bilakaydüşa t istedi- mühim bir kısmını teşkil eden 
ği gibi idare etmesi demektir. iktısadi hadiseleri tabii hadise 
Bu zihniyet, simiyagerlerin lerde olduğu gibi kanunlarına 
maddeyi arzu ettikleri kalıba riayet kaydı ile idareyi müm

8 - Rusya, Almanya, Ame- ı 
rika ve hatta bir derece- r~----11111-1111 .. _ .. __ llii .. llll_ .... _ı .... 1111 ___ 1111 .. _ .. mııı:mı--.ı=--.. ıııım~ 
ye kadar İtalya'da muhtelif sa S E V D A M A C E R A L A R } 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 •ylığı 400 kuru§ 800 kuru§ 
6 " 750 " 1400 " 

12 ,, • 1400 " 2700 .. 
sokmak istemelerine benziyor, kün kılmıştır. 

hiplerin tesiri ile yapılan vasi ı 
mikyasta rasyonalizasyon tec 
rübeleri. 1 

10 - lktısat ilminin son se 

lV1A GLORY 
Herkesi memnun eden ihtiyatlı ve 

hi~<İ bir surette oymıyor. 

filminde 

ALbEkT t llliJt.ttN 
Mükemmel oyunu ve taganni ettiği 
halk şarkılarile herkesi müteessir 

ediyor. 

u n rej ö: WlLrıı LM '!HIELE taralı ·d ~n VLCU e o-el rı.m_:) l · r. Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
kobul etti'=. 

ve bu tarzda anlaşılan bir ida- İşte idare edilen iktısat mef 
re edilen iktısat yenilik değil, bumu ve bu mefhumun daha sa 
bilakis bundan dört asır evvel rih ve daha hususi bir ifadesi 
merkantilislerin tekmil Avru- olan rasyonalizm bu imkandan 
pa'da vasi mikyz.sta tatbik et- doğmuştur. 
tikleri bir usule dönmek demek Şüphesiz ki içtimai ilimler _.--------•1111111, tir. Halbuki, kimya simyadan bu ilimlerin başında bulunan 

9 - Amele sınd'mın gittik f 

çe artan ehemmiyet ve tazyiki, 1 

soma1lar. ı 

nelerdeki terakkisi, Bastiya'da iillm•••••••••••••••••-••••••••••••••••••••• 
en mütekamil şeklini göster-~YAKINDA~ !il __ _. Yarın akşam AS R 1 Sınemada 
miş olan liberal mektebini ta- 1 M A J 1 K ' t e Aşkın müthiş ve muhteris sergüzeştler<: karrştığı pek hissi 
mamen kıymetten düşürmüş- , DJ• • KQ•• PEK ve gayet müessir 
tür. Her iktısadi faaliyeti men I ŞJ ADALE 
fadi şahsiye, mülkiyeti mutla -====== T KURŞUNLARI 

1 BUGÜNKÜ HAVA 
Ye§ilköy askeri rasat merke

zinden aldığımız maJUmata na-

ne kadar ayrı ise idare edilen iktısat ilmi müsbet ilimlı:r ka
r iktısat mefhumu da ıı:erkantili dar mütc:r2'kki olmadığından 
smden o kadar uzaktır. Mer- içtimai hadisat kanunlarında 
kantilistler Dekart'm (aklı tabii hadisat kanunlan derece 
mahza) müstenit rasyonalist sinde kat'iyet ve umumiyet 
felsefesinden müteessir olmuş- yoktur ve bunun neticesi hali 
tardır. Bugünün iktısatçı ras- hazırda iktısadi faaliyt:tleri 
yonalistleri İ&e, müspet fenle- gerek milli gerek ise beşeri eş 

ka, ve hürriyet prensipleı·ine is Pi ..,. 
tinat ettiren bu mektep bugü- [ Bu akşam saat 21 .30 te muhteşem filmin iraesi münasebetile BÜYÜK GALA 

nün felsefi ve fenni nazariyele ı FRANSIZ Mümessilleri: Warner Baxter ve Mar~aret Llvingstone 
ri il,. kabili. telif de~ildir. 1 TİYATROSUNDA temaşakiranı büyük bir zevkle takip ettinnektedir. 

'aran bugün hava ekseriyetle bu
lutlu geçecek, rüzgar şimalden 

mütedil esecektir. 

l!thsadi hayat iktısat ilmini ; me•hur piyanist Perde aralarında Zengin VARYETE Numeroları 
takiben ampirik devrinden çı- ' B R A İ L O W S K İ 

rıuet azami 6 asgari 1 derece idi. ' rin ve içtimai ilimlerin en yeni kalite bir kimya ve fizik hfid'.sesi 
Dün tazyik 763 milimetre, ha-

kıp müsbet devreye girmekte-
d. ' 

ır. 
tarafından bir konser 

verileoektir. Müderris: Münir 
en sarih nazariyelerini hare- gibi idare kabil değildir. B;n.ı 
ketlerine düstur ittihaz etmek enaleyb idare edilen iktısat ta 
tedirler. bir: ile ifade edilen yeni iktısa 

-------------- J bi r ağızdan haykırışırlar: 
Hikaye - Buyurun beyim! 

Tasarruf 
Lakırdıları 

Merkantilism, ampirik bir di sistemin tatb;kat se.hasında 
mesleki iktısadidir. Yeni, iktı- k~ muvaffak:yeti müsbet ilimle 

O, bakar. En yenisi, en bü 
Otomani yüğü, en iyi markalısı, en par 

!a ğı , en cakalısı hangisi ise 
ona doğru yürür. Ve Nailin 
rakip olduğu hu heybetli oto
mobil rakiplerine nispet, bari
ton kornisile süzülüp, kayar, 

sadi rasyonalizm tamamen il- rin tatbikatı il ~· e!de edilen ame Şu Na"ltn' ahl"kı k d · . 
· b" ı · kk"d" B" · · ı· · d h k d d 1 

a a ar ın mı ır te a ı ır. ırmcı, za· ı netayıçten a a ço ar ır. sanı sa•ıı-tan tab" tt b" b-• f ·ı· y • b" k 1 . . , ıa a ır ma 
manın yegane en ve ı ım men evmı ve ır gazete ma a esın , ilik daha tanımad B şt 

Son günlerde mektep çocuk- baı olan felsefe ile ampirik de yüzlerce kitaba n:evzu teşkil ı bc.şa tezatlarla d lım.b. ad an 
1 "kt d · il ı · ku ld • h 1 · 1 b" b h · f ·ı 0 u ır a am. arına ı ısa a aıt sua er sor- ma umattan vvet a ıgı a etmış o an ır a sı etra ı ı e İnsan onun hakkınd h"k'" gider. 

Nailin bu otomobil merakı, 

1 

Bu akşam 
Elhamra Sinemasında 

Gel boşanalım 
(DELPHlNE) 

Fransızça sözlü ve şarkılı muazzam vodvı 1 

CLARA T AMBOUR, ALİCE COCEA ve 

HENRY GARAT 
tarafından 

CLARA TAMBOUR '"İNCİ KOLYE" muşlar... Bu sualler arasında de, ikinci, iki asırdanberi ge- tetkike imkan yoktur. Bizi bu verirken on~ ·ıa ku umf 
" 1· 1 kul) f "d k b"" h'd" 1 . k . . k 1 . - k d .. verı ece vas ı yer ı ma ı anmanın aı e- re ta ıı a ıse erı, gere ıçtı ma ı:ı eyı yazmaga sev e en bulm:ıkta duçarı m .. şkülat 

0
• onun hayatta her işi üzerinde I 2 kahkahalı komedi. 

Fransızça sözlü 

,_ 

.. 
•ı 

si nedir? .. Neden parayı birik· ~ai hadiseler~ daha doğru tet yegane sebep, idare edile~ iktı lur. Zengin midir? Fakir mi
tirmeliyiz?,, gibi esaslı sualler kik edeııek bıze çok faydalı sat mefhumunun bazı miınev- dir? Hasi• midir? C'" t ·• 
d 1· f T 1 f d b"I . . - . omer mt c varmıt··· m

1 
aduma~ v~frend de~ ve ı ım-

1
ver er 

1
tan·. ı1n a

1
n kı e ta1mda~ı- dir? Alicenap mıdır? Değil mi 

de müessirdir. Maruken bir Paramount filmidir 
kolluğa oturduğu zaman he- •-------~ .,. _______ .. 

Ben çocuk olsaydım da ba- er c;n ıst~ a. e e .~yor.. • e y.an ış an aşıma ta. o ug~- dir? Nedir? Nediı· [;u adam ki 
na: Kanaatımıze gore, ıdare e- na ışaret etmekten ıbarettn·. onun hakkında ve "len 'h"kü 

. "Neden para biriktirirsin?,, 1 dilen iktıs~t telakkisini teyit Tekra~ edelim ~i b•r ~ok kim- ler birbirine tabanr~aban: zı:.' 
dıye sorsalar hemen şu cevabı ec:len şu vazıyet olmuştur: seler, ıdare edılen ıktısattan t G" ·· ·· ·· · d" ı· ı d · . . . . . ır. unu gunune uymaz. venr ım: k evreı teessüsünde ki.fi maksat, ıktısat ılmının ve dı-

- Büyüdüğüm zaman bekar derecede müterakki bulunmadı ğer muavin ilimlerin gösterdi- İzah edeyim. Meseli Nail 
lık vergisi vermek için!.. ğı için, ve son zamanlara ka• ği istikameti tamamı ile ikmal şıktır. Temiz giyinir. Fakat 

Bu cihet bertaraf .. Çocuklar dar da iktısadi harekatı idare ederek, daha açıkçası, bu nevi parasızdır: .<?tomobi.le bi?er, 
dan birisi de: eden kafaların hemen ekserisi ilimleri inkar ederek eski kar- fakat on ikılık cıgara ıçer. 

"Paran olursa ne yaparsın?,, nin ilmi terbiyeden, kültiir- tesyenlerde olduğu gibi sade- ~iyebiliriz ki hesa~ını bi!en 
sualine şu cevabı vermi-ş: den mahrum, ameli hayatta ye ce akıl nuruna ve bir de vaktm hır adam.r,~tomobıl . yerme 

- Şimdilik par<:.m yok! Q. ti~miş kimselerden • terettüp ilcaatına göre milli iktısadımı tra~~ay~ p~n.er de cıgarasının 
!ursa düşünürüm!.. etmesi neticesi iktısat ilmi şim zı keyfe mayeşa idare etmek nevını du>:#,hr: Hayır .. Onu 

Ben böyle sualler ve cevap· 
!ar sorulmasının leh ve aleyhin 
de değilim. Fakat bu tarz bü
tün Türkiyeye teşmil edilmi! 
ise ve bütün Türkiyede bu sual 
ler sorulan 200,000 talebe var· 
sa ve beherinin bu suallere ver 
diği cevaplaı-m yazıldığı kağıt 
!arın vasati kıymeti 10 para ise 
200,000 metelik eder ki 2500 
lira demektir. Az para değil!. 
Bu münasebetle hatırıma geldi. 
Bilmiyorum kaç sene evvel idi .. 
Kırtasiye mübayaası için bir 
kcmisyon Avrupaya gitti idi. 
O zaman hatırımda kaldığına 
göre bir buçuk milyon liralık 
kırtasiye masrafımız vardı .. Şu 
sıkıntılı zamanlarda tasarruf 
etmeğe evvela kağıttan başla
sak fena olmaz .. Hele önüne ge 
len iş için heı· önüne gelen yere 
gönderilen tamimler, bazı ka
lem efendilerinin, kalem. efen
diliğini ve kırtasiyeciliği zana· 
at haline sokmaları için yaz· 
dıkları uzun uzun ağdalı ve ma 
nasız satırlar, hele merasim ol 
sun diye üç satırlık mektupla
rın otuz üç satır büyüklüğünde 
ki kağıtlara yazılışı hep ziyan
dır, israftır. Eğer bizim kalem 
lerimizden kırtasiyeciliği - çok 

diye kadar aı-zu edildiği derece tir zıınnediyorlar. Yukarda ida tramvaya bındırmek kabil de
de tatbikat sahasına gİrememis re edilen iktısat mefhumunu vü ğildir. Ongn yayan yürürken 
tir. Müsbet fenlerin terakki et cude getiren ilmi saikten hah- gören olm'uştur. Fakat tram
mediği asırlarda ya~ayan in- settik. Makalemize nihayet ver vayd.'.' aa~a. Kazan~ığı para~ı 
sanların tabiatten istifade meden evvel ayni mefhumun oldugu gıb'ı otomobıle verır. 
etmek ıçın şahsi tecrii- tatbikat sahasına geçmesını Onda otomobil m~rakı artık 
beleı·i ile iktifaya mecbur tevlit ve tesri eden sebepleri dos~arı ara~ın~a hır ~as~al.ık 
oldukları gibi. Fizik ve kimya sıra gözetmeksizin hülisa et- şeklı~de telak~ . e_dılmış~ır. 
hadiselerini idare eden tabii meyi faydalı addettik. Hatta buna bır de ısım venl-
kanunlarm keşfedilmeleri bi- 1 1 - Devlet teşekkülatmm miştir: 
ze bu hadiseleri kanunlarına ri bilhassa idare noktai nazarın- Atomanl. Cebren otomobil 
.. ........ ,............................................ da" tctkamülü. onda bir manidir. İşe gelirken, 
değil • yüzde elli nisbetinde kal ., rk 
dırsak senede yarım milyon )i. 2 - Gerek resmi gerek hu i~~en çıka~ken, geze. en,. yü-
ra karımız olur... susi sahada ihsai malumatın rurken daıma otomobıle bıner. 

pek ziyade çoğalması. Hatta hiç l~umsuz yer~ k~-
Şişmanlık resmi.. 3 _ Sanayiin temerküzü, ~~n otom?bılı durdu~p b.ın~ı: 

Vergi ve rüsum refahta ziraatte dahi olmak üzere tek- gı ve Fatıhe kadar hıç bır ışı 
olandan alınmalıdır ki; muhik mil eşkali istihsalin sanayi clmadığı halde g' lerek ora~an 
olsun, adilane tarhedilmiş ol- prensiplerine göı-e idare edilme yaya olarak tekı·ar ! ~ksıme 
sun .. Bu mülahaz:ı iledir ki; be- si, yani sanayiciliğin hakımiye kadar ci.Jnclüğü de vakıdır. 
lediye yeni bir menbaı varidat o ti. Arkadaşlarile beı·aber Bey
lan biı· "şişmanlık resmi., tar 4 - Münackle ve muhabere oğluna çıkaı·ken onlarr otomo
hetrnek fikrinde imiş. Bunun vesaitinin milli hudutları ve hat bile bindirir ve hepsinden yir
için boy ile siklet arasındaki nis tfi, kıt'a' arı küçültmesinin neti mi bEşer kuruş almağı unut
beti ve huna nazaran alınması cesi içtimai foaliyetlcrin mer- maz. Üç arkadaşından yirmi 
lazım gelen resmi gösterir bir kezinden idaresini kolaylaştır- beşer kuruş aldığı vakitler 
cetvel tanzim edilecek ve şiş- ması. kendisi bedava binmiş olur. 
manlar her sene şubat aymda 5 - Harbiumumide devle- Onu artık İstanbulda tanı. 
resmi belediye kantarcıları ta- tin, iktısadi hayatı idare kabili mamış şoför kalmamıştır. Sir
rafından tartılacak ve elleı·ine · yetinin uzun ve vasi )>ir tecrü- keciye geldiği zaman iki sıralı 
birer kantar puslan alacaklar- be geçirmiş olması. müşteı·i bekliyen otomobillerin 
mış !.. 6 - Alelhusus istihlaki tın h<'psi birden kapıları açılır. 

FELEK azlığmd'ım ve nakit kıymeti Şoförler dizi nizamında hep 

Milliyet'in Edebi Ronıanı: 109 ! ba hazırlımdı demektir. 
- Semiha Nazmi Hanımın 

Yazıcı Zadeden çocuğu yok 
mu? 

met Nebili gi.. terdi: 
- KB.hinliğe bendenizdeo 

evvel Nebil Bey haşladılar, e- . 
fendim. BAŞIDÖNÜKLER 

lbrahim NECMi 

- Sana ne, kardeşimı? Ya
zıcı Zade de bir sağlam ayak· 
kabı değil ya! O da vaktile Nev 
zat Süreyyanın babası mer
hum Süreyya Beyin servetini 
batırarak zengin olmuştu. 

-Ya? 
- Öyle ya. Süreyya Beyin 

vekili umuruydu. Onun çift
likleı·ini salar, ıatar, bine sat
tığını deftarc iki yüze geçirir. 
Sekiz yüzü~ü de cebine atardr. 
Süreyya Be:r öldüğü vakit ma 
h gl.ya !;'.:>n;larmı bile kapat! 
ma1~a yetmemiş. Yazıcı Zade 
bir kahramt.nlık takındı. Borç· 
lan ödedi. Herifin karısını da 
aldı. Koca bk tiiccar olup çık
tı. 

Ahmet Nehil:n gözü önüne, 
Semiha Naznü Hanımın şimdi 
de Bedri Suatla kol kola ızez. 

ha Nazmi Hanımı Bedri Suat 
alır. 

Dedi. Refik Cemal, birden 
bire hayretle ~Ahmet Nebile 
baktı: 

- Ne tuhafım, Nebil! Bir 
şeyden haberin yok gibi davra 
nırsın da, bir de bakarsın, en 
umulmadık, en gizli §eyleri 
bile biliyorsun. 

- Ne gibi? 
- Bedri Suadın Semiha 

Nazmiyi alacağını nereden öğ 
rendin? 

- TahmillJ ettim. 
- Seni istihbarat şefi yap-

malı gazeteye. Tas tamam üs 
tüne konduruyorsun!. 

- Dem.ek ıahi?-
- Şüphe mi var? Zaten bir 

kaç haftadır Semiha Nazmi Ha 
nı.,.. Bedri S • k • • 

- Ha! Evet! Küçük bir kı 
zr var. Bedri Suada hedİyelik 
iki de evlat .. 

Ahmet Nebil, hiç keyfi ol
madığı halde, gülümsedi. 

Reşit Beyin matbaaya giri
şi konuşmaya nihayet verdir
di. Başmuharririn yüzünde 
bir sıkıntı alameti vardı. Ah
met Nebille Refik Cemal yanı 
na girdiler: 

- Meseleyi .hallettik. Fe
rit Necdet Bey paraları vere
cek. Ne haber? 

Refik Cemal, gülümsiyerek 
cevap verdi: 

- Paralan hakikatte Bed
ri Suat verecek. Ferit Necdet 
Bey Semiha Nazmi Hanımın 
yeni kocası yanına da aile dos 
tu rolünde devam edecek. 

Dedi. Reşit Bey, müıtehzi 
bir gülüşle cevap verdi: 

- Artık muhbirlik yetme 
.J• ..J... • ...... ıi!G-- .J ..... -.: 1 -•-

- Ne gibi? 
Refik Cemal bir solukta Sü 

heyli Hanımın vak'asını anlat 
tı. Reşit Bey dikkatle dinle
di: 

- Bu it bütün Şişli alemi
ni sarstı. Semiha Nazmi Bed
ri Suatla bağdaşıyor. Neriman 
Cemşit Hanımla Süheyla H~
nım kocalarından boşanıyor. 
Ne olacak bu böyle? 

Ahmet Nebil, fırsatı yaka
ladı: 

- Neriman Cemşit Hanı
mın annesi de geldi, efendim, 

- Nimet Hanım mı? Ne is 
tiyormuş? 

Ahmet Nebil, biraz tered
dütle Refik Cemale baktı. Re
şit Bey anladı. Refik Cemale: 

- Hadi Yazıcı Zade ticaret 
hanesine bir daha uğra! Hesap 
neticeleri hakkında son malu
matı al! 

n· ' 
. 

men değişir ve has talık derhal 
onu istila eder. Kendisini bir 
otomobilde addederek hususi 
bil' jest alır. Bu hususi jest 
onun yl!llnız otomobil jestidir. 
Birçok defalar tek başına onu 
altı kişilik bir taksi ararken 
gördük. Yalnız ba9ına bu ko
caman ar~bada ne yapacaktır 

Bilalia~nıer Mertezi ~ınuınisin~en: 

d .. ? H' ı ersınız. ıç .. 

"Hilal" Matbaası tarafından "Hilfil" ismile çıkarılan sene~ 
lik takvimin Hilaliahmer Cemiyetile qiç bir münasebeti olma
dığı ve Cemiyet tarafından (Hilaliahmer) işaretli ve resimli 
biır takvim çrkanldığı iltilınsa mahal kalmamak üzere ilan olu
nur. (4412) 

Geçenlerde bize sayıyordu. 
Üç yüz elli bet çeşit model ta 
nıyor. 

Nail, içki aleminde bil has· 
sa çok sevimlidir. Onun -içki 
parasını kendi verdiği de na
dir görülmüş bir şeydir. Arka. 

Bugün ıakşam 
saat 21,30 da 

Kalbin 
Sesi 

Yazan : A. Bis
daşlanna yük olmak husunda 

b son. 
rekabet ka ul etmez bir şansı ... .. de 

d ı . d ~ercume e n : 
var ır. çmege otur umu mut M"lre Ala 
laka bir tanıdık, bir hovarda 1 ~ rrem • 
b. · d" h ed h ettin. ır mırasye ı zu ur er ve e . 
sabı temizler. Zabıtan gcc-eM. 

"Param yok,, diye yemin Yarın aıkşam: KATİL. 
ettiği zamanlarda yine onu oto Altı yaşından aşağı olan ço

mobile binerken görmüşlerdir. cuıklar tiyatroya kabul edÜe-
- Yahu ayıp değil mi? mezler. 

Hem param yok diye yemin 
ediyorsun hem otomobile bini
yorsun! O daima bu sözlere 
şu cevabı vermiş tir: 

- O benim değil, şoförün 
parası. Bu dünyada kimse kim 
senin hakkını yiyemez. 

Onun için, "bir otomobil 
kazasında can verecektir,, de
diler. 

Zaten cenazesinin otomobil 

IE!I 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
RAŞİT R1ZA 

VE ARKADAŞLARI 

17 • 1 inci KAnun perşembe Ai acan 
komedi 4 perde. Nakleden: Mah
mut Yesari B. 

18 • Hnci Kanun - cuma matine 
Aktör Kia piyes 4 perde 1 tablo. 

le kalkmau vasiyetnamesinde Tercüme eden: Mahmut Yesari B. 
mündeiçmiş. Rivayetler muh
telif .. Annr.senin kendisini bir 
otomobil içinde vaz'ı hamal 
ettiği söylenir, vakti le şoför 
olduğu iddia olunur, her ne de 
olsa otomobil merakı onda bir 
manidir. Cleptomani, Automa. 
ni gibi bir şey .• 

ziyaretini anlattı. Reşit Bey 
müstehziyıme güldü: 

- Atıf Cemtit Bey davaya 
benim ismimi karııtırmıyacağı 
nr vadetti. Bunlara ne oluyor? 

-Şantaj! 
- Nimet Hanım beni mi do 

taba sokacak? 
- Ümidi öyle, efendim. 
- Aklına taşaymı. 
- Tekrar gelirse? 
- Gelirse, "Reşit Bey bu 

işi Atıf Cemşit Beyle ve Neri 
maııı Hanımla görüşüp hallede 
cek !,, dersin. 

- Peki, efendim. 
Ahmet Nebil çıkıyordu. Ka 

pıda palt06unun içinde büsbü
tün küçülmüş, zayif çilli yüzü 
tamamile çökmüt gorun~n 
Mukbil Nedim Beyle göğüs 
göğüıe geldi. 

- O! Siz misiniz, genç şa
ir? Gelin bakalım, şe.Wlikle bu 
işi halledebilir misiniz? 

Mukbil Nedim, paltosunun 
düğmelerini çözerek Reşit Be
ye elini uzattı: ... " . . . . 

18 • 1 inci Kanun ouma akşam: 

Nur Baba, vodvil 4 peroe Nakle
den: İbnirrefik Ahmet Nuri. 

lBl 

Ü'sküdaır Hah: Sinemasında 
Ceph~Je bir Casusluk. 

Mümessili: Me Mari.yet. 

verdi : 
- Şimdi haber verdiler. Geç 

mit olaun, doktor. 
- Ne geçmiş, üstadım? 

Gelmiti de, geçmiti de hep bu 
kadar •• Vallahi evlenmediğini 
ze o kadar iyi etmiııiniz ki ... 
Tam akıl .•• Nene lizım efen
dim, baıma bela? 

Farlara doktor, Ahmet Ne
bile döndü: 

- Aklın varsa sen de üata 
dın gibi yap: Evlenme, eğlen, 
delikanlı! lşte aana bir ağabey 
nasihatı ! Bu kadınlar yüzün
den başmııza gelenleri aörüyor 
sun ya! 

Reşit Bey, Mukbil Nedime 
yer gösterdi : 

- Mersi, Beyefendi. Ku
zum, bir akıl verin bana .• Bu 
sersem karı kaz gibi kendini 
yoldumıuş. Neai var, neai Yok 
sa, para, elma&, esham, hepsi 
ni o Nihat ilhamiı olacak heri
fe emniyet etmiş. O da güzel 
güzel hepsini iç etmiş. Kansı 
nm daralı depc:lebegi hep bizim . -. . -

(
MAMA· 

vrunuzun e<ı sıhhi gıdasıd) Dr. Hakkı Şinasi 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehuaısı 

Cumadan maada hergün ö: · 
leden sonra saat (2,30 dan 5\.) 

kadar İstanbulda Divanyolıı.ı· 

da 118 numaralı hususi daiı e

sinde dahili hastalıkları mu-

yene ve tedavi eder. Telefe : 

İstanbul 22398. Sıra numaı a-

sınr beklememek isteyenk.-, 

kabineye müracaatla veya te· 

lefonla randevu almalıdırlar. 

varsa kocası idare etmeli. Hem 
karıların burnu büyümez, hem 
de böyle başka herifleri işıkdaş 
ları yüzünden aile parası çar
çur olmaz. Öyle değil mi al
lah atkına? 

Reşit Bey, bir tebessümle 
baıını salladı. Mukbil Nedim 
bunu kafi görerek, derdini dök 
meğe devam etti: 

- Şimdi ne yapmalı? Ni
hat tlhami hapse girecek •• A-

• ma, bundan bana ne fayda? 
Şu paralan, elmaslan kurtara
maz mıyız? O Muhteşem Ha
mının elmaslannı, falanlannı 
bizimkileri yerine müsadere et 
tiremez miyim? 

Reşit Bey, Mukbil Nedimin 
telişma karşı, kaytsızca ba!ı
nı aallıyordu: 

- Vallahi ben de bu kanun 
işlerini İyi bilmiyorınp, dok
tor. Fuat Sami Beyin reyini 
alsanız, daha İyi oluı·, zannede 



Tarihi Tefrika : 2 

Sabatay Zevi 1 
Nakleden : R.N. 

Yer güzünde hiç bir ger ve 
yurdu olmayan millet I 

Sabatay Zevi'yi meydana atan fikirlerin 
menşe ve menbalan neydi ? 

Otuz sene muharebesi eına- ltte Yahudi bunda emsaline na 
sında Yahudiler Almanyada bu dir tesadüf olunur bir derecede 
sayede hususi bir himayeye DMJvaffak olmuıtur. Yahudi ta 
mazhar olmuşlardır. Fakat ta- ribte yegane olarak böyle bir 
li ve mukadderatın türlü türlü mevki sahibi bulunuyor. 
cilvelerine, kib iyi, ki.h fena Yahudi, zamanının kendisini 
tecellisine kartı Yahudilerin mahrum ettiği her feyi mevcu 
kalbinde ıu kanaat hi.aıl oldu: diyetinin derinliklerine topla
Servet hem bir ıeydir, hem de dı, biriktirdi: Ecdadının mefa
biç bir teJdir. Mal, mülk, ıer- biri, gayeleri, mazi ve tarihi, 
vet hayat için lazım olan ıey- uzun asırlardan beri gelen il
lerdir. Fakat bunlar hayatı te- mit ve itikatları. Onun kalbin
min etmeğe kil.fi değildir. Her de bu mazinin bütün an'anatı 
şey muvakkattir. Bundan şu ne hatıratı yatıyordu. Yahudi bu 
tice çıktı: Yahudilerin mal ve suretle hal ve mazisi ile yaşa
m ülkü de bir merkeze, bir "meı dı! ... Bunun iki mühim neticesi 
ken., e malik değildir!. . oldu ki anlatacağımız · fU mace 

Yahudi dolaştığı yerde baş- rayı liyikile anlayabilmek için 
ka dillerin konuşulduğunu, ken unutmamak lazım geliyor. Bun 
di dilinden olmayan şarkıların lar Tevratta, ahdi atikte, embi 
söylendiğini, kendisine yaban- ya faslında mukaddes veunutul 
cı olan hikayeleri duyardı. Ken maz bir surette tasvir edilmit 
disinin olmayan ıenlikler gö- tir. T elmut, daima değişen 
rürdü. Bunların hiç biri kendi- (hal) in ahdi atik ile, ahenktar 
nin değildi. Cereyan eden kanlı bir vaziyete konması için vücu 
muharebeler Y ahudinin ideali de getiri~miş bir eserdir. Tel
için değildi. Hulasa onu dinle-

mut'ta mazinin btı hatıratı tev yen bir kulak yoktu. Onun ız-
tırabını duyan bir kalp yoktu. si edilmit, zenginleştirilmiştir. 
y ahudi kendi hayatmın elem Y abudiliğin felsefi eseri, kanu
ve sevincini kendi meskeninin ni ve adli müessesesi, cazip hi 
dört duvarı arasında saklama· kiyeleri, efsaneleri, atk ıarkıla 
ğa mecburdu. rı, tarihi sicilleri budur. Yahu-

y ahudinin ruhu bu suretle di çocukları binlerce sene evvel 
bir me!ce ve meskenden mah- cereyan eden vekayiin havası 
rum demekti!. Yahudiye dost İçinde büyük demektir. 
olabilmek için bütün dünya on Binaenaleyh Yahudi 9arkta 
dan şunu istiyordu: Dünyanın yaıamaktan vazgeçmemiştir! ... 
itikat ve imanından daha eski Fakat Yahudi tarihi, yaln12 
olan iman ve itikadından vaz- vekayiin, muharebelerin, mülu 
geçmesi... Onun için Yahudi kUn sukutu ve saltanatı, muha 
dört muhalif din ve itikadın a- c:eretlerin hiki.yeıi olmaktan i
rasmda kaldı: lsli.miyet, kato- baret değildir. O aynı zamanda 
liklik, Rum kilisesi, protestan- ruhani ve maddi alemlerin de 
lık. biribirine girift olmut bir mec-

Kendi ruhlarının derinli ide- muası demektir. Yani bir kav
rinden çıkararak bir din vücude min ve bir dinin tekimülüdür. 
getirmiş olanlar dinlerini de
ğiştirmek şeklindeki her türlü 
harekete mukavemet edebilir
ler. Lakin Yahudi için böyle 
bir mukavemet kuvvetinin kök 
salmasına imkan verecek 1aha 
mevcut değildi. Din, muayyen 
bir sahada inkişaf eden en yük 
sek bir hayat şeklinin çiçeği de 
mektir. Ve muayyen bir cema
at arasmda inkişaf eden bir çi 
çek ... Bu şeraitten mahrum ka
lınca kökünden ayrılmıt bir an 
aneden ibaret kalır!. 

Onun için Y ahudinin din ve 
itikadı da bir merkez ve mes
kenden mahrum demekti!. 

Bir dünya tasavvur ediniz ki 
münakale ve muhabere vaaıta
larından mahrum olsun; böyle 
bir alemde, mesafeyi kısaltan 
vesaitten biri yok demektir .. 
Tabii böyle bir alemde bir yer 
den ba§ka bir yere kalkıp git
mek, daima yabancı bir yer ile 
kartılaımaktan bqka bir ıey 
değildir. 

Şarktan gelen bir Arap ile 
dünyanın her kötesinden gelen 
biır Yahudi berkesin hayret ve 
taaccüple baktığı insanlar de
mekti. Irk ve adetlerin baıkalı 
ğı ise bu hayret ve taaccübü 
büsbütün arttıran imillerdi. Bu 
ayrılık başkalarına naaıl bir his 
ilham ediyordu? .. Husumet! .... 
Fakat gizli bir korku ile kan
tık bir husumet!... Onun için 
Yahudi, bpkı cüzam illetine tu 
tulmut bir betbahtın etrafına 
verdiği ihtiraz ve nefret hissi
ni vermİf oluyordu!. 

Y abudi milliyetinin de bir 
merkezi, bir "mesken" i yok
tu! .. 

Hiç bir yurdu olmayan bir 
millet! .. 

Lakin her insanın bir yurdu 
olmak lizım gelir. Hiç bir İn· 
san yoktur ki bir yurdu olmak
sızın, yahut barınacak bir, mea 
kenden mahrum olarak Yllf&Ya 
bilsin!. Bqkaları ondan bunu 
mahrum ediyor farzediniz, onu 
yurtsuz, meakenıiz kalmağa 
mecbur bırakıyor diye taaav
vur ediniz. O halde bu adam 
kimsenin dokunamayacağı b:r 
yerde, y.ani kendi kalbinin için 
de kendine bil' yurt yaratmak 
ihtiyacmdadır. Hakikat ondan 
almabilir; fakat onu hayal ile 
yatamaktan kiıme menedemez. 

Yahudiler yalnız iklim ve içti
maiyat ,eraiti dahilinde inkitaf 
etmit olmakla kalmadılar. Dini 
bir fikri lafıyan bir cemaat ol
muşlardır. Bu itibarla tarihte 
yeganedirler. 

Plansız 
inşaat 

(Devamı var) 

Muhiddin 8. neşriyata 
cevap verıyor 

Bir gazetede yazılan "Plan
sız İnşaat mı,, isimli baımaka
le, belediye riyasetince alaka i
le karşılanmıttır. Dün bu hu
susta Vali ve Belediye reisi Mu 
hiddin Bey bir muharririmize 
demiştir ki: 

- "Plansız lntaat mı,, ser 
lavhası altındaki makale, gaze
telerde intİfar eden havadisle
re istinat ediyor. Halbuki bu 
h-.vadisler vaziyete tam bir te
tabuk göstermemektedir. 

Yapılan şey, keresteciler yan 
gın yeri dolayısile harap olan 
ve müruru uburu işkil eden 
mmtakanm mevzii bir tanzi
minden ibarettir Bu yapdmadı
ğı takdirde halkın günlük haya 
tı pek ziyade tazyik edilmit o
lur. 

Ve işin ehemmiyeti pli.na. in 
tizar tahammülünün fevkinde
dir. Tanzim edilmek İstenilen 
bu yolun Eyüp tramvay güzer 
gilu olmaaı mevzuu babiı de
ğildir. 

Selim Sırrı Beyin 
konferansı 

Radyoda yarın aktam saat 
sekiz buçukta Selim Sım 
Bey "Feragat,, mevzulu bir 
konferans verecektir. 

Fransa bankası ne 
ziyan etti? 

PARIS, ıs (A.A.) - Mali
ye nazın M. Flandin, parlamen 
toda irat ettiği bir nutukta İn· 
giliz lirasının sukutunun Fran
sa bankasına da iki buçuk mil
yar kaydett~.nit olduiiunu ıöy 
lemittir. 
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Buhran, evlenme 
Dairelerine 
Giremiyor 

(B~c ı inci sahifede) 

dar üstada muavinlik eClen Ga 
lip Bey seslendi: 

- Oh, gazeteci Bey, buyu 
run •• Burada buhran yok.. 

- Evlenme itleri mi? 
Ee, ondan çok ne? Buh

ran ne kadar artana artsın, 
hayret etmeyin evlenenlerin ye 
kUnu o nispette kabarıyor .. 

- Ya bekar vergisi teklifi
nin tesirleri? 

- Ne diyorsunuz? Bunu 
duyanlar kanuni müddete bile 
riayet etmek istemiyor, niki.h
larınm bir an evvel akti için 
uğraşıyorlar. Kanuni müdde
te riayete mecbur olduklarını, 
ı5 gün beklemek zaruri oldu
ğunu kendilerine anlatıncaya 
kadar ne mütküli.t çekiyoruz, 
bilseniz .. 

- Demek bir taraftan buh 
rao, diğer taraftan bekar vergi 
si teklifi evlenenlerin adedini 
la.rttırdı. 

- Hiç şüphe etmeyin .. Yal 
mz ı931 senesi içinde bize mü 
racaat edenlerin adedi (1550) 
yi bulmuştur. 

- Bunların hepıi evlendi 
mi? 

- Hayır, bu da bir muam
ma.. Bunlardan bazıları müra
caatlarını neticelendirmediler. 

-Sebep? 
Galip Bey bu sualime iki e

lini açmak ve yüzüme istifham 
kir bir surette bakmakla cevap 
verdi: 

- İzdivaçlar en çok sene-
nin hangi ayında oluyor? • 

- Bu sene temmuz birinci-
liği aldı. 

- Neden?., 
Gülerek cevap verdi: 
- Sıcaklar, azizim, aıcak-

lar .... Teakini atıf ... 

50 gaşır:da geç mi? 
Muhaveremiz müracaatla

"° çokluğu yüzünden aık, sık, 
iııkitaa uğrayordu. Bir aralık 
odaya bir İngiliz girdi. Memur 
Bey kağıtlarını gözden geçir
di; tebessümle baıını kaldır
dr: 

- SO yaşında, pek geç de
~• . ., Ded' 15u mı. ı. 

İngiliz soğuk kanla: 

Ada 
Elektriği 

Gazi Hz.. Belediyenin 
telgrafına 

cevap gönderdiler 
Adaların elektrik tsiaatmm 

resmi kütadı münasebetile Bü
yük Reiıicümhur Mustafa Ke
mal Hazretlerine İstanbul Va
li ve Belediye reisi Muhiddin 
Bey tarafından tu telgraf çekil 
miıti: 

"Muasır medeniyetin en fe
yizli nimetlerinden olan elek
trik kuvvetinin senelerden beri 
mühtaç ve müttak bulunan gü 
zel İıtanbulun güzel Büyüka
adası bu akşam hakikaten li.yik 
olduğu bir ümran ve refah va
sıtasına kavuturken merasime 
İftİrak eden bini mütecaviz gü 
zide ve münevver halkın müt
tefikan arzu ve kararile feyzini 
borçlu oldukları cümhuriyet i
dereıine ve onun baniıine, bü
yük Reise izhar ettikleri min
net ve tükranları tazimat ve 
tekrimatı mahsusamla huzuru 
ilinize refetmekle . bahtiyarım 
efendim hazretleri.,, 

Reiıicümhur hazretleri şu 
cevabı göndermişlerdir: 

Nasıl Para Kazandınız? 

Kuyumcu Herant baha 
yan efendi anlatıyor 

Sultan Azizin sipariş ettiği sıra 
gerdanlık bir gecede nasıl yapılır? 

Genit masasının bir kenap. 1 den gerdanlıklarmm bir benze-
na kolunu dayıyan kır ıaçlı ri yoktu. 
zat, beni karşısında gorunce Devir, Sultan Aziz devri .. 
yerinde hafifçe doğruldu. De- Saray, durmadan mücevhere 
dim ki : para döküyor. 

- Babayan Efendi ile gö- Pederin töhreti, git gide 
rütmek istiyorum.. Sultan Azizin de kulağına gi-

Kır saçlı zat, nezaketle yer diyor. Bir iki sipariş veriyor. 
gösterdi: Yaptığı gerdanlıklar, yü-

- Babayan efendinin ken- zükler, küpeler, fevkalade be-
disini arayorsunuz? ğeniliyor. Nihayet günün bi-

- Evet.. rinde kendisine kuyumcubatı 
- Eyi ama, aradığınzı bu- lık payesi veriliyor. 

lamıyacaksmız. Babayan Efen Pederim, bu payeyi Sultan 
di sizlere ömür.. Hamidin zamanında da muha-

Ben onun üçüncü oğluyum: ı faza etmişti. Sultan Reşat, 
Herant Babayan... tahta çıkınca kuyumcubatılık 

Hemen atıldım: Kostantara Biraderlere geç-
- Mutlaka kendisi lazım ti. 

değil.. Siz de bana soracağım 
şeylere dair malumat verebilir 

Pederin bazı neş'eli zaman 
'!arı olurdu. Yine böyle bir net 
eli zamanı idi. Bana anlattı: sınız ... 

Davetler 
Kısa hizmetli ve orta 

ehliyetnameliler 
Beyoğlu Askerlik Şubeıi Riyase

tinden: 1 ikinci kanun 932 tarihinde 
ıevkedilecek Kısa Hizmetli ve Orta 
Ehliyetnameyi Haiz Ef. lerin do
ğum ve 11nıfları atada göıterilmi,. 
tir, Bu Ef.lerin 29 Birinci kanun 931 
tarihinde tubere gelmeleri ilin olu-
nur. 

1 - Piyade, levazım, Sanayi'i 
Harbiye, ımıflarına menıup orta 
ehliyetnameli 322, 323, '24 dotmnlu 
!arla bunlarla muameleye tabi olan
lar. 

2 - Süvari, topçu, ölçme, iıtih
kiim, muhabere, hava, nakliye (canlı 
ve motörlu) demir yolu, ınuflarma 
menıup orta ehliyetnameli 322, 323, 
doğumlularla bunlarla muameleye 
tabi olanlar. 

Bir tavzih 
Sarachane başmcla Aziz İmzası ile 

gazetemizde bir kari mektubu İnti
pr etmitti. Bu karimiz muhtelif i
malathanelerde yapılan kiloluk rakı
lardan hazılanna anatol karışbrıldı
ğmı ve bu madde muzir olduğu için, 
inhisar idaresinin nazarı dikkatınr 
celbediyordu. 

Dün de Saraçhane bafmda lokan
taci Aziz beyden bir mektup aldık. 
Mumaıleyh oattıiı alAmeti farikalı 
ve bandrolJu tişelerde anato
la te ... düf etmediğini söyleyor. Bir 
iı_im ~ütabeheti noktasından yanlış 
hır zu~ule .meydan vermemek için, 
mumaileyhın arzusu veçhile mesele
yi tavzih ederiz. Mevzuu bahiı mck 
tubu yazan Aziz B. lokantacı Aziz 
Ef. değildir. - Ne gibi? 

İzah ettim: 
"Hakkımda gösterilen sami

mi hislere teıekkür ederim efen 
· - Bir anketimiz var: Bir-

diın . ., k k 1 1 ka ço imse ere, nası para zan 

Bir gün, Sultan Aziz, sabaha 
kadar yetiştirilmek ıartile ken 
disine bir akar ıu gerdanlık ASf PİN- KENAN 
sipariş etmiş. 

Rect>p Beuin c- • hı dınız? diye soruyoruz. 
Cümhuriyet Halk Fırkası ka Herant Babayan Efendinin 

tibi un; '1misi Recep Beye de şu keyfi pek yerinde değildi: 
telgraf çekilmitti: _ Yani gazeteye ·sermaye 

"Recep Beyfendi, bu akşam arıyorsunuz .. dedi, yalnız za
mutat merasimi ifadan sonra manını eyi intihap etmemişsi
Büyükadaya elektrik cereyanı ' niz. Bu seneler, kuyumcuların 
vermek müyesser oldu. Bugün iti çok fena gidiyor. Size ne 
kil salim ve en doğru vaziyeti ıöyliyebilirim ki? 
ihdas ve ibda hususunda sebke Kendi paketimden bir ciga 
den kıymetli rehberliği ve ra yaktım. Babayan Efendi, 
miizahareti devletlerini lisanı kibriti uzatmak lutfünde bu
tükranla yadettik. Arzı keyfi- lundu. Söze tekrar ben batla
yet eder, saadetinizi temenni e dım: 
derim efendim . ., - Meseli., pederinizin ha. 

Recep Bey şu cevabı gönder yatmdan bahsedebilirsiniz? . 
mittir.: Heranet Babayan Efendı, 

"Ben de lstanbul hemı - risi 
sıfatile bu neticeyi temin eden 
hükiimet hakkında aynı $Ükran 
hissi ile mütehassisim. Muhab 
belinize teşekkür eder, Adalı 
hemşerilerimin her gün daha 
mes'ut olmalarını temenni ede 
rim efendim.,, 

ellerini oğufturdu: 
- inan olsun, hiç bilmiyo

rum. Zati merhum peder, bizi 
itlerine karııtırmazdı. Biz, 
eski terbiye usulile yetiştik. 
Kendisinin yanmda cigara bi
le içmezdim. Otur, demedik
ten sonra oturmazdım. 

Kimbilir hangi gözdesine 
hediye edecekti. 

Peder, iradeyi alır almaz, 
hemen ustabaşısını çağırmıı: 

- Aman, usta Bedros .. . 
demiş, mesele böyle böyle .. . 
Gerdanlığı hazırlıyamazsak ha 1 
limiz yamandır! 

Usta Bedros, yaman bir ku
yumcu İmİf. Demit ki: 

- Emrin batım üstüne ... 
Sabaha kadar çalıtır, gerd&_n
lığı yeti,tiririm .. 

Çalııtığım masanın üstüne 

Komprime
leri 
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Üsküdar birinci sulh hukuk Jıl. 
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yüz tane altın dizmelisin!. Vekaleti Vekili tarafından Çengel.-
Belki o vakit, uykum kaçar köyünde Komsermuavini Selihattin 

da, gerdanlığı bitiririm .. 
Peder, gülmüt. Hemen ka- Tahııin Bey aleyhinde ikame edilen 

aadan yü"!' altm çıkarıp getir- alacak davasmm >cra kılınan muha
miı. Uıta Bodoa Manukyan kcmesinde muameleli gıyap kara
da, o gece it bqmda ıababı 1 rının tebliğine karar verilııiis ve 
~ulm':''"-~rkend~, gerdanlı- Velrili Miimaileyh canibinden <n
gm. bıttı~ı ~a~rmı alınca, pe- del muhaloeme üç kıt'a vesayik ve 
derın sevıncmı sormayın.. ··dde"al hi 'k tazam 

Ga fık ad 
mu ı ey n ı rartnı mu . 

yet araperver- am . . . 
mıı kendisi.. Bir gün ÇAl'fl için müm ayrıca ıatıçvapname ıbraı: ey-

- Ne diyorsunuz, ben an
cak evlenme zamanı geldiğine 
kaniim. Ve.. Hali da ıize bu , B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- Peki, dedim, az çok na
sıl işe hatladığı ıizce malum 
olması lizım gelir • 

de bir fakir kuyumcuya tamam lemiş okluğundan bu bapta müd
iki yüz altın borç vermiı. Ku- deialeyhin ikametgahı meçhw kaJ. 
yumcu: dıfmdan iliiınen tebliğat icrası ka· 

ikran vermeğe dütünüyorum., 
dedi. • 

Yatlı güveyi odadan çıkar 
çıkmaz Galip Bey dudakların
da eksik etmediği tebeaaümle 
bana hitap ederek: 

- Hayret etmeyin, sinleri 
ileride olan ihtiyarların genç
lerle evlendiklerine ekseriya şa 
bit oluyoruz, dedi. 
~ İzdivaçlar, en çok, han

gi tabakada oluyor? 
- Ekseriyeti fakir tabaka

sı teıkil ediyor; §Oförler, İtçi· 
ler, çiftçiler ve nihayet müs
tahdem ve memurlar. 

- Beyoğlunda muhtelif 
milletler bulunduğuna göre? 

- Birinciliği Türkler alı
yor. Sonra sırasile Museviler, 
Rumlar, Ermeniler ve ecnebi
ler gelmektedir. 

- Son günİerde büyük izdi 
vaçlar oldu mu? 

- Evet, bazı maruf ki
lerin akitlerini yaptık. 

- Beyoğlunda bir sene için 
de evlenenlerin adedini öğren
mek kabil mi? 

- Elbet. 1931 ıeneai Kinu 
nuaaniaiııde ı40, Şubatta 127 
Martta 121, Nisanda lOS, Ma: 
yıata 119, Haziranda 142, 
Temmuzda 157, Ağustosta 
124, Eyliilde 128, Teırinievvel 
de ı25, Teıriniıanide 146 kişi 
evlenmittir. 

- Kanunuevvel ayında?. 
Bekdr 'Pergisi 

- ŞimdiyC' kadar yapılan 
müracaatlar nazan dikkate alı
nacak olursa bu aym da dol
gun olacağı anlatılmaktadır. 

- Bekir vergisini duyanla 
rm telitı yekUnu epeyce ka
bartacak demek .. 

-Öyle ... 
Kıyafet 

Bir aralık dikkat ettim. 
Nikah memurları kıyafet busu 
sunda çok titiz. Zaten kanUn 
da da sarahat var ya. Galip 
Beye sordum: 

- Merasime riayet ediliyor 
mı~ 

- i:-~ çokları ediyorlar. 

Güzel tuvaletlerle hatta beyaz 
gelin elbiselerile gelenler var. 
Yalnız. 

Galip Bey biraz durakladı. 
Ağzından baklayı çıkarsın mı, 
çıkarmasın mı? Ben tekrar ıor 
dum: 

- Efendim, dedim ya .. Pek 
acemi idim. Pederime, büyük 
biraderlerim yardım ederlerdi. 
Ağabeylerimin biri vefat etti, 
öteki Parize gitti. Mağazayı 
üzerime alalı dört sene oldu. 
Size dört senelik hayatımdan 

- Yalnız, ne oluyor, de- bahsetmek biç enteresan ol
dim. 

- Evet, yalnız, bazı muse 
viler merasime merasime etmi 
yorlar; meseli: arkasındanküfe 
sini, başından balık tablasını 
kapıda bırakarak evlenmeye ge 
!enler var. 

- Böylelerine kartı ne ya
parsmız? 

- Biz bunları kanuna riaye 
te davet eder, temiz kıyafetle 
gelmeleri için geri göndeririz. 
Ve bunun tesirini kısa bir za
manda görürüz. 

Biraz sonra aırtmdan küfe
sini, batından balık tablasını a 
tan vatandat adeta tanınmıya
cak bir kıyafette karışımızda 
"arzı endam,, eder. 

Mişon Ef.nin kurnazlığı 
Sonra burada nder var, ne 

ler. HepıiDİ hatırlamak kabil 
değil, ki .•• 

- Şöyle bir, ikisi. 
- Meseli bir Mişon Efen-

di var. Diz kapaklarından bi
raz aıağı kadar uzanan panto
lonu ile her gün bir iki defa ge 
lir. En müdavim iş takip eden 
lerden biri.. Her verdi.ği beyan 
namede evlenecek adam tüc
car da olsa, onu çırak veya 
müstehdim yazdırmağa ydte
nir. 

- Maksadı?. 
- Gayet baıit. Tayyare 

cemiyetinin eVlenme cüzdanla
rından ucuzca alabilmek için. 

- Son bir sual daha.. Ev
lenmek için Beyoğlu dairesine 
bu kadar rağbetin sebebi? 

- Buna bilmem ne diye
lim?. Üstadım Abdullah Efen 
dinin Beyoğlu muhitine kendi
sini fazla sevdirmesi mi? Her 
gelen üstadı arıyor. 

Nazım NAFiZ ---

maz. 
- Hele söyleyin bakalım .. 
- Yok, yok .. Ben ıunun 

şurasında babadan kalan ser
maye ile İt görmeğe uğraıan 
bir adamım. Kendimden bah
sedemem size .. 

- O halele Babayan Efen
dinin hayatını anlatın •• 

Herant Babayan Efendi, 
birkaç dakika düşündükten son 
ra kısaca anlattı: 

- .Çocuktum ama yine ha
tırlıyorum, peder, ara iıra hi-
kaye ederdi. • 

Bir zamanlar pek me,hur 
olan kuyumcu Nitaslacıyanm 
pederile Tebrizden kol kola 
verip ver elini lıtanbul, diye 
yola çıkmıtlar. lstanbula gd- , 
eliği zaman çarıı içinde bir ku 
yumcunun yanma boğazı tok
luğuna çırak olarak girmif. 
Fakat, işine çok mukayyet
mİf.. Az zamanda ustasının 
gözüne girmiı. Şudur, budur 
derken çartıda parmakla gös
terilir kuyumcu uataaı olmuı. 

Aaıl ismi, (Karabet) ti. O
kuması yazması yoktu. Yalnız 
aonra.ları imzasını atmağı öğ
renınifti. Babayan, adını son· 
radan koymu9lar. 

Bütün çartılılar, k-diıini 
severlermiş: 

- Baba adam" Baba adam. 
derlennit. 

Baba, baba derken nihayet 
"Babayan,, olup meydana çık
mıt. 

Kendisi, Beyoğlunda ilk 
kuyumcu mağazaımı açtığı za 
manlar, duracak bir dakika 
vakti yoktu. Sabahleyin, ala
ca karanlıkta, itinin bqma gi
der, gece yanama doğru eve 
dönerdi. Git gide, yaptığı İf· 
ler, btanhulda - verdi. Cid 

- Aman, Babayan Efen· rarfir olmut ve mubakemode 
di, ben bu parayı sana naıd 23-1-932 cumarteai günli uat 11 de 
öderim? .. diyince: mahkeme~ müracaatla bu bapta bir 

- Canım, demit, onu dü- göna itirazatta bulunmadığı takdir
tünmek lazımsa ben dütünü- de vakıaları kabul emıiş adedilece
rüm • Sen parayı almağa bak.. ği ilin olunur. 

· Birine ikram ettiği zaman, 
üçe bete bakınazınış. Çarııdaki 
mağazasına giderken altına 
kırmızı bir at çekerlermif. 

Çarşıya varınca, atm yula
rına yapışan yapııana.. Ee ... 
Kolay mı ya .... 

Dönüşte Babayan Efendi: 
- Hani benim atım? Der 

demez, hayvanı tutup getizene 
en aşağı bir altın lira babıit 
verirmi§. 

İtte, bizim peder, böyle 
bir Babayan Efendi imit. Şim
di, siz kalkmıtımız, bize ıual 
aormağa. .. 

Merhum ıai olmalı idi de, 
paranın nasıl kazanıldığını si • 
ze anlatınalı idi.. 

M. Salahaddin 

Nahiye kongreleri bitti 
H. frrbsı nahiye l<oncreleri bit

miıtir. Kaza kongrelerine salı ııiinü 
baılanacaktır. Kaza konıırel-i üç 
gün devam edecektir. 

lspanya'da kabine 
buhranı 

MADRIT, ıs (A.A.)- Ken 
dilerine nezaretler teklif edil
ınit olan Sosyalist fırkası erki 
nmın almıt olduklan vasiyet 
buebile kabinenin nihai tqek
külü teınin edilmi9tir. 

M. Azana, M. Prieto ile M. 
Largo Cabellero'yi nezdine da 
vet eylemiı ve kendilerine Nafi 
a, Mesai ve Maarif nezaretleri 
ni teklif eylemiftir. Mumailey
hiına parlamento Sosyalist gru 
pu ile iıtitare eyledikten sonra 
cevap verebileceklerini söyle. 
mitlerdir. Bundan bqka kendi 
ıine Hariciye nezareti teklif e
dilen M. Lerroux da bu gün ra 
dikal grupu ile g6rüttükten ıon 
ra bu hususta bir cevap verebi,. 
lecejini beyan eylemittir. 

Dr. HORHORUN1 
Zöhreviye ve bevliye tedaviha

neai: Sabahdan akşama kadar. Bey. 
oğlu Tarlabaşı, Taksim Zambak Sok 
No. 41. 
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Süt 
Veren 
Annelere osfatlı Sa alt uıasa 1 

Kullanınız sütünüzü ari:tırır 
Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalanmzı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜN YON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bililasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002. 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Sarıyer belediyesinden: UIU!ı:öyde Reşit Paşa mahallesi 
Fıstıklı sokağında Madam Doroteyanm mutasaırrıf bul\ınduğu 
4 N o. 1ı maili inhidam hane sahibinin 3 sene mukaddem Ame
rikaya gittiği ve salahiyettar bir vekili de bulunmamaıııua ıbi

naen tebligatı tahririyeye imkan görülemediği cihetle 15 gün 
zarfın.da izalei mahzur edilmediği takdirde dairece muamelei 
kanurıiyeye tevessül edileceği tebliğat makamına akim olmak 
iiı:re ilan olunur. ( 4444) 

Kaıırmpaşada Tahtakadı mahallesinin cami önünde Mihri
şah valde sultan mektebi vakfına ait arsanın Dahiliye Vekaleti 
tebligatı umumiyesi veçhile Vilayet namına tapusunun itası 

Vilayet ve Belediye riyasetinin 22-8-931 tarih ve 3149 No. lı 
tezkcıresile talep edilmişir. 

1 

Vergi şubesinde Tahtakadı maıhallerinin dereboyu cadde
sinde atik 136 ve Tahtakadı sokağında ati.k 2 No. 1ı mektep 1 
arsası ve çeşme için 90 tahririnde ııenet muayene edilmeksizin 
Fesahat usta namına olup 80 tahrir No sında 151 ve 2 <ılduğu 
bildirilmiş ve Evkaf idaresince mektep vakfı mükayyet ise de 

Beş Hasta Yari 
• 

Etem izzet 
"Yakılacak Kitap!,, ibdakarının bu yeni romanı pek yakında 

kitap halinde neşrediliyor. "Beş Hasta Var!,, Türk edebiyatının 
ve romancılığının en kuvvetli eseridir. 

"Beş Hasta Var/,, ı şimdiden kitapçınıza sipariş edi
niz. Tevzi merkezi SUHULET kütüphanesid:r. 

Büyük Bir Fırsat 
Mallarının metanet, nefaset ve ucuz uğile şöhret kazanan 

Yerli Mallar Pazarı 
Yalnız tasarruf haftasına ınu , hasır 01m•k Mühim tenzi at yapmıştır. 

uure fıatlannda 

Kostümlükler, paltoluklar, ipekliler, zar:f kıdın ve erkek kunduraları, bavul ve her türlü 
seyahat eş: ası, B 'A T T A N 1 Y E LE R, h •r ne i tuhafiye, hazır elbiseler vesaire 

lstanbul Hahçekaoı • Beyoo u istiklal caddesi 
. .... . . . . - ~·"' ~ ..... ~. . : ; "\. . ' : ... :.: . . . ' ' . 

Tasarruf haftası • • • • b:r .başlangıç olsun: SIZlD IÇln 
vakfiyesinin müseccel olmadığı gösterilmişti.r. Kayıt kalemin- .. ~~-·" ~ 

ce deruhte tarihi ile vakfı malUm olmıyan bu yer için kayıt bu- ı·:.ttl'' 
lunamıyacağı ve 80 tahrir defterinde ise 151 No. lı çeşme için ·;·;t 
senet muayene edilmekııizin Fesahat usta namına ve Tahtakadı <-ı 

1 

&okağmdaki 2 No lı mektep için de gene senet muayene edil
mekııizin banisi Fesahat usta namına septi defter edildiği gös- ıt~ ',., 
terilmiştir. - ı ~;1~,.,~-- ~~:;:...:ılt.im_.ıt:::i"" l .., 

Baladaki izahattan başka vergi ve tapuca bir güna kaydına , 
tesadüf edilemiyen mezkilr mektep arsası hakkında mahallen 
t:ı.hk1kat icra edilerek hasıl olan neticeye göre icabı icra kılına
cağından tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında bu yerle ala.ka
dar olanların ıbu baptaki vesaiki tasarrufiyelerile birlikte bila
sale veya bilvdcale idareye müracaatları ve olamadığı takdiırde 
V ekfilet namına tapuya tescil olunacağı ilan olunur. ( 4440) 

Tayyare YILBl~I Piyangosu 
Büyük ikramiye 

1.000.000 
Lira.dır. 

Keşide YıJbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler azalmaktadır. 

AeeDe IE<dlüli'ilü~a 

Siz de Bir Kumbara Alınız! •. 
16 .ıa 21 Kıhunuevve!den }t.ba~en Eduardo Bıanco Arjantine Rouff' da 
her akşam ve cuma günlerı matıne orkestrası 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daire:er 
f anlarını kabu1 eder 

Adres : Ankara caddesi Kahrama'l zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf aciresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst 753 

1 İ&tanbul 5 inci icra memurluğun-
Devlet bemıryollarJ ~oaresı Ui":2!1l8fJ j dan: Bir borç.tan dolayi paraya çev-

-. riın-ine karar verilen gardırop o
ı 

10000 M 3 okııijen münakasası 5-1-932 tariıhinde saat 15 d<ı takımı ve sair eşyayı beytiye 

te Ankara'da umumi müdürlük merkezinde icra edilecektir. 21 -12-931 tarihine müsadif pazarte
si günü saat on ikiden itibaren Bey 

Fazla malfunat Haydarpaşa ve Ankara'da Umumi Müdürlük 

veznelerinde ikişer liraya satılmakta olan şartnamelerde ya

zılıdır. ( 4408) 

oğlunda Wiklal caddesinde Rumeli 
ham içi.nde açık artırma ile satıla
cağı ilan olunur. 

----Hanımefendi! ___ .,., 
~eyoğlunda T okatliyan k~rşrsında kain 

LUV 
MlGlZltlHINI 

ziyaret etmekle düşünceleriniz azalacaktır. 
Zira, Apartnnamnızı tefriş ve tezyin için muktezi bilcümle 
levazımatı ıen mutedil fiatlarla bulacaksınız. Bütün tefrişat 
kumaşları en son moda ve en müntahaıp cinstendirler. Bil
hassa salon ve yemek oi.:ıları için mobilya takımları katiyen 

rekabet kabul etmez fiatlarla satılmaktadır. 

Zengin çeşitlerde bronz karyolalarından müırekkep biır 6tcık 
! gayet ucuz fiatlarla elden ç?karılacaktır.Bu mağazayı ziyaret 

etmekle çclk para tasarruf etmiş <ılacaksınız. 

PARK OTELİ 
'7-12-931 Perşembe akşamı için otelimizin salonu düğün~ 

tahsis edildiğini muhterem müşterilerimize arzeyleıriz. 

1 
a ~ncü lı\oıorau 1 

ilanları 

Istanbulda bulunan krtaa
tm ve müessesatm ekmek ve 
erzaıklarırun senelik nakliyatı
nın ıpazarlığı tekrar 23-12-931 
tarih çarşamba günü saat 15 
te komisyonumuzda yapılacak 
tır. Taliplerin şartnamesini al
mak üzere heır gün ve pazarlı
ğa iştirak edeceklerin de yev
mi muayyende komisyoırumu
za müracaatları. (642) (4407) 

*** 

~ARADEN1Z 
POSTASI 

VATAN 
vapuru 17 K. evvel 

Perşembe 
günü akşamı Sirkeciden 
harGketle (Zonguldak, lne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 

K. O. yiyecek ambarında is- Rizeye gidecektir. 
tihdam edilmek üzere iki ham j Fazla tafsilat için Sir
mala ihtiyaç vardır. Taliplerin 

1 

keci Yelkenci hanındakı 
19-12-931 tarih cumartesi gü- :ıcenteliğine müracaat. 

Tel 21515 
nü saat 15 te K. O. yoklama :.---------.,; 
komiısy-0nuna müracaatları. 

(639) (4404) 

••• 
K. O. ve ı. inci Fıı:kanm 

bulgur ihtiyacı üçe ayrılma:k 
ve ayrı ayrı şartnameleırde ol
mak üzere aleni münakasa ile 

j satın almacaıktır. İhalesi 6-II 
1 Kanun 932 tarih çarşamba gü-

nü ııaat 15 te komisyonumuz 
1 da yapılaca'ktır. Taliplerin 

1 

şartnamelerini almak üzere 
hergün ve münakasasma işti

rak edeceklerin de vakti muay 
yeninde komisyonumuza mü
ıracaatları. (645) (4437) 

••• 
K. O. Topçu taburunun otu 

1 
kapalı zarfla münaıkasaya kon

' muştur. İhaleııi 6-1-932 tarih 
çarşamba günü saat 14 - 30 da 
komisyonumuzda yapılacak-

tır. Taliplerin şartnamesini al
mak üzere hergün ve münaka
sasma işti-rka etmek istiyenle
rin de teminat ve teklifname
lerile vakti muayyende komis
yonumuza müracaatları. (647) 

(4439) 

Norjske Orient 
Linie 

Yakında Avnipa limanları için ha
reket edecek vapurlar: 

Norveç bandıralı HALLİNGDAL 
vapuru 20 IUnuıııuevve le doğrlS 

HAMBURG ve ROTERDAM li· 
manian için antiai ti.cariye tıahmil 
edecektir. 

BİRGİT vapuru 25 K§nunuevve· 
le doğru ANVERS için limanımız• 
dan ve Marmara limanlarından eın
tiai ticariye tahmil edecektir. 

A THEN vaıpuru 25 Ka11AJJ1nevve· 
_le doğru ROTERDAM, HAM'.· 
BURG, KOPENHAG ve ARHUS 
limanları için limanımızdan ve 
Marmara limanlarından eşyayi ti• 

cariye ~ahmil edecektir. 1 
ANKARA vapuru Kanunusani· 

niın ilk on gününde Samsun, latan· 
bul, ve Marmara limanlarından 

ANVERS, ROTERDAM, HAM'.
BURG ve SKANDİNAVYA li
manları için cmtiai ticariye tahmil 
edecektir. 

R 1 O vapuru Kanunusaninin 
10 ila 20 arasında limanımızdan ve 
Marmara limanlarından ANVERS, 
ROTERDAM, HAMBURG, ve 
SKANDİNAVYA limanları için 
emtiai ticariye tahmil edeeektir. 

••• . ., 

Devlet, İzmiır ve Şark hatlarında bulunan 79 hurda makina 
ve 78 hurda vagondan kırdırılmak suretile çıkarılacaık demirler 
le Derince ve Eskişehirde bulunan takriben 1'300-1600 ton hur
da demirin kapalı zarfla müzayedesi 16 ikinci Kanun 1932 Cu
martesi günü saat 15 te Ankarada İdare Merıkezinde yapılacak
tır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya 
ııatılan şartnamelerde yazılıdır. ( 4418) 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 1 
Hurşide hanımın kocası Üsküdar- J 

da Kara Davut Paşa mahallesinde 
Karacaabmet caddesinde Arpacı ba
nmda mukayyet ve Hayrdtıin ça
vuş mahallesinde sakin iken umu- , 
mi har.pte 330 senesi.node askere alı
narak elyevm hayat ve mematı meç 

BAKERLTD 
İstik!~! caddeai 

306 - 308 
&ı müşkül-pe

sentleri bile 
memnun edecek 
surette en mü
kemmel ve mün 
tabap İngiliz 

k:umaJlanndan 

Tafsilat için Galata, Frenkyan 
Hanında Theo. Reppen Vapur A· 
centahğına müraeaat olunması. Tel. 
B. O. 2274. • 

1 ORlENT MARE 
Yakında SELANİK, VOLOS, Pi
RE, MARSİLYA ve CENOVA 
için hareket eckcek vapurlar: 
EMİLİO MORANDİ Tapu

m 30 Kanunuevvek doğru . k bul oLduğundan bahsile kocası cut 

Jandarma satın~lma omisyonundan: lstanbul vı·la"yeti defterdar ıg" ından: I oğlu Nuri bini Mustafanın gaipli-
ğine karar itası talebilc ikame ey-

Mevcut bezden (9000) yatak ve (12000) yastık kılıfının Ted · · · İ t buld bul L""l ~b kaz Jedig"i davanın cereyan eden mu-• . . • . . avı ıçın mezunen s anı a unan u e uragz ' a-
ımalıyesı pazarlıga çıkarılmıştır. Talıplenn 19-12-931 cuımarte- M 1 .. d .... Ş k B . (5725) ık .1 D-'t bakemesi.nıde mümaileyhin hayat . .. .. . . . .. sı a mu uru ev· et eyın ayıt nunıarası e = er- ' 
sı gunu saat 16 ya kadar Gediıkpaşadakı komısyonumuza mu- d 

1 
• .. t 1 . (4432) ve mematmdan malilınatı olanlann 

) ar ıga mu:racaa ey emesı. ma!Gmatlarmı bildirmek üzre bir racaatları.(4447 • 

Jandarma Satın Alma 
Komisyonu riyasetinden: ~ . 

Jandarma için mevcut kumaştan (15800) ila (16200) takım 
yazlık elbise ve olmiktaır serpuş ve tozluğun inıaliyesi kapalı , 
zarfla münakaııaya çrkanlmıştır. Talipleırin şartııame ve nümu
nelerini görmek üıı:ere her gün ve münakasaya iştirak için te- j 
minat ve teklif mektuplarile beraber 26-12-931 cumartesi günü 
saat 15 ten 16 ya kadar Gedilı:paşadaki komisyonumuza mü- İ 

racaatlan. (4234~ 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

3üyük Parmak kapu, Afrika 
'ıaruna bitişik Apartıman 
~o 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
)aat: 14-18. 

. 

Muayen~nane nak.Jı 

Dr. Celal Tevfi~ 
Frengi ve ic'rar yolu has
tahklan mütehass•sı:S rkeci, 
Muradiye caddesi No. 35 

.,. Sa. 14-18 

sene müddetk i!Sn eylediği halde 
bu ba.pta bir güna malumat veren 
olma<lığmdan ikinci def'a olarak bir 
ay müddetle tekrar ilanına karar 
verilmiş alduğ\l'n.dan mümaileyh 
Nuri Ef. hakkında maıamatı olan
ların müOdetıi mezkfire zarfında 

malOmatlarmı mahkemeye bildir
~i iliion olunur. ------

ZAYİ CÜZDAN 
14423 numaralı tekaüt eüzdannnı 

ve tatbik mühürümü zay.i rtbm. M. 
Kemal. 

§ık ve zarif 

[smarla
na Kos
tümler 

derhal yapılır. 

Fiyatlar gayet 
mütedild.ir. 

Gayrünü~~~~ı en Ur-1 

Tafsilat için Galata, Frenkyan 
hanında Dabkoviç ve Şürekfüıı, va• 
"""" acentasına müracaat. TeL B.O. 

U7~4· .. -------~ 
~ALKOLEOL 
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Balıkyağı Hulasa~ı 
VİT AMiN A. B. D. li 
hazmı kolay ve kokusuzdur. 1ı alır ve .atar. Balıkpazar Al.ak-ı 

mdiye Han No 35 ' M. Derviş l':.--M•l•L•L•l•Y•E•T-M-A•T•B•AAS-l 


