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Benzin fiatlarının sebepsiz 
yere yükseltildiği anlaşıldı. 
Bu gayritabii vaziyet ıene· 
lerce devam ediyormuş .. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

gratta devam etmekte olan 
Bulgar-Yugoslav müzakerele .. 
rini alaka ile takip ediyorlar 

FIYA Ti 5 KURUŞTUR 

Tasarruf borcu 

Umumi ve hususi hayatımızda 
las;:ı.rruf; her vakit için faydalıdır. 
fakat bugünkü ahval ve terait için· 
de iktısat ve tasarruf meselesi, mil
li bir borç olmuttur. Muhakkak ki, 
bugün başlıyan Tasarruf haftası 
lııünasebetile, bütün memlekette 
Pek samimi tezahürat olacak .. Asıl 
dileğimiz; bu tezahüratın umumi 
\'e milli hayatta canlı tecellilerini 
görmektir. 

Tasarruf vazifesini yapmakta, 
lııemleketçe, geçen senelere nispet
le, bu sene daha ileri gittiğimize 
tüphe yoktur. Bununla beraber her 
ınümkünü tahakkuk ettirdiğimizi 
de iddia edemeyiz. Yürüyeceğimiz 
Yol daha uzundur. Bu mesafenin 
Yarısını bile keçmit değiliz. her 
halde iktısat ve tasarruf zaruretini 
olduğu gibi hissettiğimiz gün yürü
Yütümüzdeki sürat mutlaka arta· 
caktır. 

Bu saatte karşılaştığımız zaru· 
tetleri töylece bülasa edebiliriz: 
Bütçemizi müvazeneli bulu~dura
cağız. Ticari ve iktısadi müvazene· 
ınizi tutacağız. Sanayimizi kuraca
ğız. Harice, mümkün olduğu kadar 
a.z muhtaç kalacağız. Hasılı umumi 
iktısatdiyatımızı düzeltecek, mem
leketi iktısadi techizatla kuvvetlen
direceğiz .• Bu zaruretler, batlı ba
tma, bir mücadele mevzuudur. En 
basit, en haklı bir müdafaanın İcap 
ettirdiği mücadele... Acaba böyle 
ınücadeleye ittirak için elimizde 
ne gibi silahlar var? Muhtaç oldu
IDımuz tecbizabn batında sermaye 
gelir. Bunu nereden bulacağız? •• 
Hariçten sermaye gelesiye kadar, 
elleri bağlı beklemek delilik olur. 
Yabancı sermayesinin en nazlı, en 
korkak olduğu bir zamandayız. E
aasen çok dikkatli ve hesaplı işler
de kullanmadıkça ecnebi sermaye· 
•İnin mühim faydalar temin ede
ıniyeceğini de hem bizde ve hem ha 
riçte gördüğümüz bazı misallerden 
ıınlamıt bulunuyoruz. Kala kala 
dayanacağımız sermaye kuvveti; 
yalnız milli tasarruf olabilir •• Dün
yanın her tarafındaki bir çok mi
sallere rağmen, balkı tasarrufa teş
vik vazifesini; bundan bir kaç sene 
evvel çok ehemmiyetsiz ve mana
•ız görüyorduk. Son bir kaç sene 
İçinde milli bankalarımızın tasar
ruf sahasında tahakkuk ettirdikleri 
netice üzerinde hepimiz iftihar 
hissile durabiliriz. Bu milli tasar
ruflara istinaden memleketin iktı
aadiyabnda, memleket sanayiinin 
kurulutunda yaratılan eserlerde, 
nihayet, herkesin gözü önünde du
ruyor· 

Memlekette milli tasarruf fikri
nin yer bulmasında, yürümesinde 
çok büyük tesiri olan "Milli Tasar
ruf ve lkbsat,, Cemiyetinin bu mü
nasebetle değerli hizmetlerini hatır· 
lamak pek yerinde bir şey olur. Bu 
milli cemiyet tecrübesi; bize yeni
den bir daha hatırlattı ki, bu mem
lekette, - gayesi müspet, malfun 
ve memleketi alakadar etmek şar
tile - famil teşkilatlı her tesis; 
mutlaka yürür, iyi kartılanır ve mu
vaffak olur. 

"Kendi kendimizi yemekten kur
tarmak istiyoruz.,, Davamızın, mü
cadelemizin esası budur. Ne dahil
de, ne de hariçte bir nevi milli ikh· 
sat ve müdafaa teşkilatı yaptığı
mız için hiç kimse bizi müaheze e
demez. Bu yolda bir müdafaa; fert 
olarak, cemiyet olarak, en me~ru 
bir hakkımızdır. Bu bakımdan hü
kiimetçe alman bazı sıkı tedbirleri 
de tabii görmek, bu tedbirlerden 
doğan mütkülleri büyütmemek la
zımdır. 

Milli tasarruf mevzuunda, Erga· 
ni Bakır yolu istikrazına iştirak et· 
menin en güzel, en faydalı bir iş 
olduğunu hatırlamamak eksik bir 
fey olurdu. Bu ikramiyeli, verim
li,kuvvetli ve teminatlı istikraza işti 
rak etmek; hem tahsi be de milli 
menfaat icabıdır. Parasını en emin 
ve karlı bir surette saklamak isti. 
yenler, bu fırsatı kaçırmamalıdır
lar. 

Tasarruf ve iktısat bahsinde 
muhterem Batvekilimizin şu sözle -
rini de hatırlıyahm : 

"Hükfunet ve halk teşkilatları, 
bir iktısadi varlığın uzuvları gibi 
çalıtmalıdırlar. Bizim maksadımız 
ve siyasetimiz; böyle bir ahengi te
mine çalışmaktır.,, 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 
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Tasarruf Haftası, Başvekilin . nutkuile açıldı 
• 
ismet Pş. Hz. nin nutkundan: Bütçe muvazenesini bu sene idare etmek için 

kendimizi iktiham olunmıyacak müşkü liıt 
karşısında görmigorum. Bütün insaniyetin hayrına yardım edecek bir siyasetteyiz 

Yangın tahkikatı ilerleyor 
Üç sulh hukuk mahkemesi de bugün 

çalışmağa başlıyor 
Yangın için yeniden bazı kimselerin malumat ve 

ifadelerine müracaat edilecek 

lııtanbulda Tasarrul haltası açıdıktan ııonra ilk konlerans dinleniyor ..• 

Adliye dairelerinde mutat faali • 
yet haıı yavaı yavaş avdet etmekte • 
dır. !:>uıtanahınet bırinciJ üçüncü, be 
§ınci aulh hukuk mahkemeleri , bu • 
gunden itibaren Eminönü kaymakam 
lığında vazife gönneğe başlayacak · 
lardır. Dün öğleden sonra, tevkifha • 
nedeki müddeiumumilik dairesinde a 
ğır ceza ve birinci, ikinci, üçüncü ce
za mahkemeleri reis ve azalan müd
deiumumi Kenan Beyin nezdinde top 
lanınışlardır. içtimada, yangında ya • 
nan ceza dosyalarından elde kalabi • 
!enlerin tasniti ve yeniden tahkikat 
evı-akının tanzimi meselesi görü~ül • 
müş ve müddeiumumi muavinlerin • 
den altı zatın polis merkezlerinde mev 
kuflara ait auç delillerinin tesbiti i • 
çin faaliyete geçmeleri tenşip edilmi§ 
tir. Altı muavin, bugünden itibaren 
poli; merkezlerinde meıgul olacaklar 
dır. İstanbul haricinde yapılan cürüm 
ler için de mahallerine yazılarak ye• 
niden tahkikat evrakı tanzim olun • 
masma teıebbüs edilecektir. Hukuk vt 
ticaret mahkemeleri azalannm Tica • 
rt odasındaki toplanbaı bugüne kalmı§ 
br. Sulh ceza mahkemelerinin Alem 

Türk parası tasarruf edenler ve cebinde 
Türk paraları taşıyanlar bahtiyardır .. 

• 
ismet Pş. Hz .. nin ve Afet Hf. nin mühim nutukları 

"Milli para şimdiye kadar olduğu gibi kıymetini muhafaza 

edecektir. Kıymetini arttırmıyacağız ve düşürmiyeceğiz.,, 

İstanbulda hafta 

Nasıl başladı? 
Dördüncü tasarruf ve yerli malı 

haftaoı dün ba§ladı. Dün ıehre bir 
bakı§ bu haftaya halkın ve ticaretha• 
nelerin ıuurlu bir tekilde ittirak de • 
receaini gösteriyordu. Şehrin her ta • 
rafında birçok mağazalar vitrinlerini 
yerli malı ile aüslemişlerdi. Bu meyan 
da çok aanatkirane ve cazip bir ıe -
kilde süslenmiş vitrinler de bulunınak 
ta idi. Beyoğlunda birkaç ticaretha • 
nenin büyük masraflarla ğüzel vitrin· 
!er yaptırdıkları görülüyordu. Milli lk 
tısat ve Tasarruf cemiyetinin etrtip 
ettiği kumbara müsabakasına da dün 
baJlanını§tır. Dün it, Ziraat, Adapa· 
zan Ticaret ve Esnaf bankalarında ye 
niden birçok kumbara ahnml§tır. Mil 
li Tasarruf ve lktısat haftaaı dün Hal 
kevinde vali muavini Ali Rıza Beyin 
kısa bir hitabesile açılmı§tır. Ali Rı • 
za Bey ezcümle demiştir ki: 

- Dördüncü tasarruf haftasının 
bqlaması münuebetile yapılan bu iç 
timaa teşrifinizden dolayı hepinize ay 
n, ayrı teşekkürler ederim. Bugünkü 
insan kütlelerinin kuvvet ve kudreti 
o kütlenin iktıoadi kuvvetile ölçüyor. 
lktısadın ilk §artı da tasarruftur. Ta· 
sarruf olmadan sermaye husule gel • 
mez ve sermayesiz de iktısat olmaz!' 

Ali Rıza Bey bundan .sonra bizde 
tasarruf haftasında takip edilen yol • 
dan bahsederek sözünü Nazmi Nuri 
Beye bırakmıştır. Ali Rıza Beyden son 
ra kürsüye gelen Nazmi Nuri Bey bir 
)mnferans vermit ve ezcümle §unlan 
aöylemiıtir: 
· - "Hepimiz biliriz ki Ciimhuri ~ 

yetin il8.nıhdan evvel memleketimizin 
umumi iktısat tahavvü!leri memle • 
ket aleyhine daima menfi tesirler yap 
mış, milli servet tasarrufa değil isra
fa aürüklenmekte bulunmuıtu. Dııa • 
nya gönderdiğimiz milli mahsullerin 
memlekete getirdiği para ile, dı§ar • 
dan gelen eıya uğruna verilen para • 
lar araaında nisbetsiz farklar vardı. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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§ "Dahili istikrar itibarile Türkiye § 
~ ile mukayese edilebilecek pek az § 
~ bahtiyar memleket vardır.,, § 
_, -=. = 

Tophanede eski Sanayi Mektebin 
(Devamı 6 mcı sahifede) de icraya tahsis olunan daireler .• 

Sulhu takviye yolunda 
imzalanan mukaveleler ~ismet Pş. Hz.nin 1 Afet Hf. nin ~ 

~Nutku Kon/eransı ~ Dün Hariciye Encümeninde müttefikan 

= ANKARA, ı2. A.A. - Kız li· - • v k•t B b "k d"Jd" § aesi tarih muallimi Afet Hamme- ~ . taSVJP Ve e ı ey te rı e ı ı = fendinin Halkevinde verdiği koJi.. = - -ii ferans berıreçhiatidir : 5 - -::m " Hanımlar, efendiler, = - -= Milli iktisat ve taaarruf cemi· = 
i J"'tİ, umumi katipliğinden aldığım 5§ 

bir tezkerede, bugün burada bir 5 = konferans vermem benden isteni- = 
§E liyordu. Bu, milli bir vazife oldu· § = ğu için, yüksek huzurunuzda ko-1 - . = nuımaya cesaret edıyorum. 

E Muhterem cemiyet dört yıldan 
3 beridir daima artan milli faaliye• E 
:! tiyle çok lüzumlu ve faydalı varlı- E 
55 ğını, bütün millete takdir ettirmiı : 

ANKARA, 12. A A. - B. M. Meclisi 
hariciye encümen dün içtima ederek 
Türkiye Cümhuriyeti ile diğer bazı dev
letler arasında İmza edilen muhtelif mu• 
kavele ve muahedeleri ve bu meyanda 
l'ecavüzün tarifi hakkında Lonclrada 
Türkiye Cüınhuriyeti ile Sovyet Rusya 
ve kom§uları arasında ve yine Türkiye 
ile Sovyet Rusya, Romanya, Çekoslovak· 

· ya, Yugoslavya arasında İmza edilen iki 
mukaveleyi tetkik etmiı ve bu hususta 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyin iza 
batını dinlemiştir. 

Hariciye Vekili, merkezi ve tarki Av
rupada ve ort'a Asyada sulhu temin ve 
takviye eden bu mukavelelerin ne suret
le vücuda geldiğini encümene izah et· 

miş ve bilhassa mütecavizin tarifi huıu· 
sunda Sovyet Rusya ile hariciye koıni· 
aeri M. Litvinof'un mesai ve teıebbiisü
nü büyük bir sitayi§le yad ve bu vesika 
ya imza koyanların sulhu takviye husu• 
sundaki arzularını kaydederek bunların 
Briand • Kellog misakını t\ınıamlamıı.u 
itibariyle Türkiye Cümhuriyetinin öite
den beri takibettiği müsalemet siyasetini 
kuvvetlendiren kıymetli birer vesika ol· 
duğonu söylemiı1ir. 

Hariciye encümeni, bu hususta sarfet· 
tiği faaliyet ve mesaiden dolayi hariciye 
vekilini tebrik etmiş ve mezkur muka
veleleri müttefikan kabul ederek yüksek 
meclisin müstacelen tasvibine arzına ka· 
rar verıni§tir. § bulunuyor. Kuruluıun ilk "iktisat S 

~ ~~:~~:..,m~;~~;:!e~;!:ticf~~,,ı:: ~ ,anııuuıwmuıuıwm YAK 1 N O A mıınlllllllUHltllllllllllt&,~ 
- den, mülhem olduğum fikir §U· ,. ~ 
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ŞA HZ. dur : E = Bütün Türkleri ali.kadar eden yeni ve tarihi bir roman 5 
- -:::::ıı frik bl • = = ANKARA, ı2 (A.A.) - Dör • " lktiaadi kalkınma ve yerli ma = = te uma &f ayacagız. = 
E§ düncü ta•arruf ve yerli malı hafta- lı kullanmak suretiyle İç pazarın 5§

1
:_ __ GUN•• EŞiN• · OG"' LU -=--

5 sı bugün Ha.lkevinde yapılan bir temini!' Bu fikir az zam.anda bü-
5 toplantıda Baıvekil ismet Pa§& Hz. tün yurt ufuklannda hayırlı akia-
5 tarafından irat edilen bir nutukla !erini yapmaktan hali kalmadı. ~ = y AZAN: = = açılmı§tır. Reisicümhur Harzetleri- Yerli malı haftası, yerli aanayi I!!=! 35 Jskender F ahreddirt • 35 
5 le Büyük Millet Meclisi Reisi Ka- korunması, iktisadi kalkınma bü- C 35 = 
5 znn Paıa Hazretleri, vekiller, me· yük bir ehemmiyet aldı. : = Uzun zamandan beri gazetemiz için hazırlanan bu tefrikada: Tarih- = = (Devamı 5 inci sahifede) (Devamı 5 inci saf,ifcde) = = ten evvelki devirlerde Orta Aayada Dicle· Fırat sahillerine göç eden = 
fflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllfllllllllllllllllllllllflllfİE _ Türklerin bu havalide nasıl yaıadıklannı, Garba doğru nasıl yayıldık· -

- larını, çok heyecanlı bir sinema filmi aeyreder gibi göreceksiniz l -.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4,,,,,,,,,,,,,,,,,, == == 

Soyadı Kanunu Mecliste 
Aşiret ve yabancı milliyet isimler 

soyadı olarak kullanılamıyacak 
ANKARA, 12 (Telefonla) -

Dahiliye encümeni soy adı hakkın 
daki kanun layihası müzakere ve 
kabul ederek heyeti umumiyeye 
sevketmiştir • .Hemen bütün memle '. 
ketlerde öz ad önce, soy adı sonra 
kullanılmak mutat · olduğundan 
memleketimizde de bu usulün ka
bulü makul görülmüş ve encümen 
layihadaki maddeyi ona göre de -
ğiştirmiştir. Muvazzaf ve memur 
ünvanlarile karıştırılması ve belki 
bazı suiistimallere alet edilmesi ih 
timalleri nazarı itibara alınarak 

rütbe ve memuri:v.et ünvanlarının 

soy adı olarak kullanılmasına ce -
vaz verilmemiştir. Millet birliği 
mefkfuesini rencide edeceğin· 
den aşiret ve yabancı milliyet isim 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
!erinin de soy adı olarak kullanıl -
ması caiz görülmemiştir. Kanun 
neşrinden bir ay sonra meriyete gi 
recek ve bir sene müddet zarfında 
tatbik edilecektir. 

Talihliler Eski müverrihlerin: ;;;;; 

~ BİR MİLLET YARAT AN ADAM ~ ikramiyeler kimlere çıktı? = = = Admı verdikleri bu kahraman, akıncı bir Türk kabilesinin reisi idi. = Tayyare piyangoaunun on alımcı 
tertibinin ikinci ketideai dün bitmiı • 
tir. Dünkü ketidede kazanan numa • 
ralar 6 ıncı sahifemizdedir. Ketide ni 
hayetinde amorti numaralan çekİlmİf 
43, 47 rakamları çıkmıftır. Bu çift ra 
kanılarla biten bütün numaralar 20 
ıer lira amorti alacaklardır. Evvelki-, 
gün çıkan 25 bin liralık ikramiyedenı 
onda birini lzmirde taharri memuru 
Ali Rıza ve Sali.lıattin Beyler kazan
mıılardır. Yirmi beı bin liranın bet
te birini de Nazillide Debbağ Ahmet 
Efendi kazanmııtır. Dün çekilen on bin 
liralık ikramiyenin onda birini de Vez 
necilerde kadın perukan Ahmet Ef. 
kazanmıştır. 

25,000 lira kazanan 6.782 numa 
rah biletin üç parçası lstanbulda, üç 
parçası lzınirde, birer parçası Tercan 
ve Boldan'da satılmıı, iki parçası da 
aatılmamııtır. 

10.000 lira kazanan 8.656 numara· 
Jı biletin dört parçası latanbulda, bir 
parçası Ankarada, bir parçası Uzun • 
köprüde aaWmıı, iki parçası Tire ve 
Akdağmadeninde satılamıyarak iade 
edilmiı ve iki parçası aatılmamı§tır. 

= Romanmıızın kahramanı da bu akıncı delikanlıdır. Yeni tefrikamız, E = = = timdiye kadar hiç bir a§k ve ihtiraa romanında görülmemiı yepyeni = 
~ bir ııönül oyunu ile baılıyor. Eski insanların nasıl aeviıtiklerini, erkek· -
S !erin diıilere karıı nasıl davrandıklannı, yeni kurulan bir medeniye• = - -35 tin az zamanda nasıl büyüdüğünü ve dünyaya yayıldığını, (Babil ve 35 = Ninova) ıehirlerinin ilk defa hangi milletler tarafından tesia edildiğini ;;;;; 
5 yeni tefrikamızda okuyacaksınız! 2 - -
~ GÜNEŞİN OGLU ~ = = E Tefrika111, muharririn en mühim, en heyecanlı tefrikalanndan biri o- = - -=: lacaktır. Bu romanı her vatandaı okumalıdır. Çünkü, tarihi, masal ya• =: - -=: parak halka okutmağa muvaffak olan muharrir, bu eserinde Fırat § 
=: boylannda yapılan son hafriyatta elde edilen tarihi vesikalardan is- ;;;;; 
~ tifade etmiıtir. Karilerimizin büyük bir merak ve lezzetle okuyacak· = - -= !arından emin olduğumuz yeni tefrikamız& yakında baılıyoruz. = 
: BiR MiLLET YARATAN ADAM'ı -

\ıııı Yeni tefrik;;;:;in bekleyiniz ••• 1111, 



Tarihi tefrika: 180 HARiCi HABERLER 
Hor 1oalda (Milli7ot) in~. M. Titulesco ve M. HendersQn 

Üçüncü • 
ımamın firarı M. Benes mülakatı Tenkit etti Divanı Muhasebat Reisliği 

Üçüncü İmam Hüsamettin Efendi. - İmam Efendinin 
firarının sebebi. - Sultan Azi 'zİn son cuma selimlıi:'l. -
Sultan Hamidin, vak'alara ve hi.diselerden aldığı ders. 

Sultan Aziz aleyhinde propagan· 
dalar yapıldığı, hal' ve teşebbüs
leri dütünüldüğü ınralarda Hünka
rın Üçüncü imamı meşhur Hüsa· 
mettin Efendi kaçmışh. Hem öyle 
bir kaçış ki alda gelir iflerden de
ğildi. 

Hafız Hüsamettin Efendi, 1stan
bulda cümlenin bildiği ve sevdiği 
hot bir zat idi. Kuvvetli hafız, iyi 
musikişinas, gayet şakacı, nekre ko 
nuşur, meclis açan bir efendi idi. 
Herkese kendisini sevdirirdi. 

Bir gün, Valde Sultan, Beşiktat 
Cami ferifinde Hüsamettin Efendi
nin mukabelesini dinlemiş, çok be
ğenmiş, saraya aldırJDif, üçüncü İ· 
mam nasbettirmiftİ. 

1293 senesi Cemaziyelevve!inin 
üçüncü günü Ortaköyde Yahya E
fendi dergahının yanında kain 
Mecidiye camii terifine selimlık 
yapılmıth· 

Sultan Aziz, kaç haftalardır cu
ma selamlığına çıkmıyordu. Med· 
reae hocalarının ve binlerce tale
bei ulumun nümayitlerinden çeki
nerek camilere çıkmaz, aeliunbk 
yapamaz olmuştu. 

Hüseyin Avni Paşanın Bursadan 
getirilmesi ve onun heybetli teai
rile ve Şeyhislam Hayrullah Efen
dinin Meşihatıülya makamına geç· 
miş, talebe nümayişleri, patrrdılan 
yabtmış ve ortalık ıükUnet bulmuş 
olduğundan; lstanbulda da halk 
arasında: 

- Padişah, neden cuma namazı
na çıkmaz oldu? 

Diye lakırdılar çoğaldığından 
Valide Sultanın tetvik ve tavsiye
sile. selamlık ira.de buyurulmuştu. 

Usul ve adet üzere mutantan, 
muhteşem bir surette o gün, Orta· 
köy camiinde selamlık resmi yapı
lacaktı. O gün, inıamet nöbeti meş
hur bestekar Aziz Medeni Efen
di ile mumaileyh Hafız Hüsamettin 
Efendiye dütmüt olduğundan, na
maz vaktinden yarım saat kadar 
evvel Hüsamettin Efendi camie 
gelmifti. 

Şehzade Yusuf izzettin Efendi 
de bazı tedbirlere nezaret için er
kence gelmif, Hünkar mahfelinde 
oturmu9, emirler veriyordu. Hüsa
mettin Efendi de yanında bulunu
yordu. Bu esnada camie, ahaliden 
tek tük cemaat gelmeğe başlamıt
tı. Gelenlerden bir kaçı sünnet ve 
ya kazaya kalmıt namazlarını kılı
y~Jardı. 

.ı Yusuf izzettin Efendi, Hüsarnet
tin Efendinin kulağına usulcacık 
bir feyler fısıldamıştı. Bunun üze
ritle Hüsamettin Efendi, hafifçe 
bit ' temenna ederek mahfelihüma
yunun camekanlı merdiven kapı
sından hızlı hızlı inmif, başında
ki sırmalı tılsanı, sırtındaki roeva
hikiram alayı cübbesini çı· 

karıp oradaki dolaba koyduktan 
sonra kaçm19, gözden kaybolup 
Boyacıköyünde oturan Halit Efen
di zade Neıte Beyin yalısına gide
rek bastalndığını beyan ile yat
mıf, daha doğrusu saklanmıştı. Ca
mi hademesi, kayyum ba9ısı fellik 
fellik imam Hüsamettin Efendiyi 
aramışlar, bunlara Hünkar çavut
ları da iltihak ederek Ortaköy Be
tikta' taraflarını ve Hüsamettin E
fendinin evini de taharri etmişler
se de bulamamışlardı. 

Sonradan Hüsamettin Efendinin 
bazı dostlarına vukubulan ifşaatına 
nazaran Yusuf İzzettin Efendi, ca
mişerifte cuma namazından evvel 
sünnet veya kaza namazı kılan 
bir kaç kişiyi "rüku,, vaziyetınae 
görünce imam Efendinin kulağına 
iıtihza ve mizah yolile biç yakışını· 
yacak pek münasebetsiz bir kaç ke
lime tefevvüh etmit imit ! İtte Ha
fız Hüsamettin Efendiyi sinirlendi· 
rip kaçıran, bu herze g1iya ne 
sözlt. \ imit ! Şu hadise üzerine Hü
samettin Efendi .memuriyetinden 
çıkarılmıftı. On bet gün sonra bal' 
vaki olduğundan mumaileyh dert· 
ten kurtulmuştur. 

Şeyhislim Efendi bu vak'ayı 
bildiğinden ve kendisi sarayda bu
lunduğundan, Hanedanın münase
betsiz hallerini gördüğünden; "Hi
lafeti uzma,, "lmametikübra,, id
dialarında boşluğu ve ehilliği sıra
sı düştükçe beyandan çekinmezdi. 
Hasan Hayrullah Efendinin bu te
lakki ve takdiri, Sultan Aziz A· 
leyhinde yapılan propagandaya 
serınaye teşkil etmişti. 

Garip ve hayrete değer bir tesa
düftür; Sultan Azizin son selamlık 
resminde askeri, ilmi, mülki, teşri
fat mucibince tertibe dahil olan 
erkin, ümera, ülema, ricalden yüz 
de yehniş beşi hazır bulunmamıfb 
ki bu da umumi bir infiali göster· 
mekte idi. 

Sultan Hamit merhumun son se
nelerindeki cuma, hatta bayram se
lamlık ve alaylarında da ayni hal 
görülmüştü. Resmen alaya dahil 
ve i9tirikleri lazımgelen ümera ve 
erkin ve ricalden çoğu gelmez ol
muştu. 

Pek iyi hatırlarım ki Babıi.liden , 
Makamı Saraskeriden üç dört defa 
tamim ve evamir tezkereleri yazı. 
larak her halde usııl ve kanun ter
tibi üzere selimlıklarda ve alaylar
da hazır bulunulması tekiden ten
bih ve ihtar buyurubnuttu. 

Sultan Hamit, vak'alardan, hadi
selerden ders almağı ve tarihten ör 
nek edinmegi itiyat ettiğinden; am
cam, babam, dedem zamanlarında 
da föyle böyle şeyler olmuştu! diye 
enditelere düşerdi. Halk arasında 
iyi görünıneğe, iyi hisler, intibalar 
tevlidine çalışırdı. 

(Bitmedi) 

Belgrattaki ·müzakerelere 
ehemmiyet veriliyor 

Fransızlar Bulgarların Balkan konse
'yine f ş~irak etmesini isteyorlar 

BELCRAD, 12. A.A. - Avala ajan11 
bild'riyor : Kral Aleksandre ile Kra'içe 
Ma.rie düa akıam Bulgar Kral ve Kra
l ıçes.ı şert;:.ı.taı_ .. ... _._.ıa w .... "'ı'o.1'-C veıtu.1§• 

lerdir. Ziyafet!!~n sonra bir konser veril 
mit ve .büyük bir kabul resmi yapdmq
tır. Ziyafet esnıumda Kral Aleksandre 
bir nutuk söylemiş ve Kr;J Boris cevap 
vermiıtir. 

F ran•ız gazeteleri ne diyo!'? 
PARIS, 12 .A.A. -Havas ajansından: 

Temps gazetesi dünkü baıyazısında 

Bulgar Kral ve Kraliçesinin Belgrat'a 
gitmelerinden ban.ederek diyor ki : 

1
' Bu ziyaret birinci derecede ehemmi 

yeti haiz bir vaka' mahiyeı.indedir, ' ' 
Temps Bulgaristan ile Yugoslavya a• 

rasmda muallak olan, bu iki memleket 
arasında bir uzlaşma lu.ısulünü Roman
ya ile Bulgaristanın birbirine yak!a:pna
nndan daha güç gösteren meseleleri ha 
tırlathktan sonra ıu sözleri ilô.vc edi

yt>r : 

rekli bir dostluk tesisi için bir başlangıç 
mahiyetindedir. 

PARIS, 12, A.A. - Havas ajansın· 
elan : Petit Parisien yazıyor : Bulııar 
Kralı ile Y uğoslavya Kralınm Belgrad
daki mülakattan müsbet Ne acil netice
ler vermezse bile ber iki C:araf maziyi 
uoubnak nekadar acı olursa olsun Oöy
le bir unubnağa razı olduklan takdirde 
bir itilaf zemini bulmanın bet' halde ka· 
bil olacağını gösterecektir. Bundan böy 
le Bulgarutan Yugoslavya münasebatı 
meseleai, açıkça ortaya atdmııL\r. Artık 
bunun halli tehir olunamaz. 

Alman mebusları 

Balkanlardaki anlaşmalar
dan Küçük itilaf için 

korkacak bir şey yoktur 
KOSIÇE, 12.A.A.- Havas ajansın

dan : M. Benea Romanya hariciye na
zırı M. Titulescu ile konUfD1811 bittikten 
aonra şu beyanatla bulunmuştur : 

" Gerek sinaya mülikatından beri Bal
kanlara dair olarak yapılan müzakereler 
ve gerek Milletler cemiyetinin is!ahı me
selesi hakkında küçük itilaf devletlerinin 
görüş ve düşünüşlerinde tam bir benze
yiş ve beraberlik vardır. 

" Birinci nokta bakkmda küçük itilaf 
için korkacak birıey olmadığı hususun
da gerek M. Titulescu ve gerek ben her 
vakitkinden daha ziyade kanaat hasıl et• 
mişsizdir. Bugünkü görüımek · M. Ti
tuleacu'nun Sofyada, Ankare _ ı, Atina• 
da, Belgrat'ta yaptığı konuımalan la· 
mamlayor. 

KOSIÇE ,12. A.A. - Binlerce halk, 
M. Tituleacu ile M. Benes'in oforduklan 
ve konuıtukları dairenin balkonu önüne 
gelip toplanmışlardır. Romen ve Çı:ko,.. 
lovak hariciye nazırlan küçük itilafın si 
yasi bir şeniyet olduğunu. yakında ikti
sadi bir ıeniyet haline geleceğini, fakae 
çoktanberi bilhassa bir ruhi fenİyet o
larak mevcut bulunduğunu gösteren bu 
kuvvet ve dostluk tezahüründen dolayi 
halka t"§ekkürlerini bildinnişlerdir. 

Bu tezahür biCtikteıı sonra M. Tituleı
cu, nezdine kabul ettiği gazetecilere §U 

beyanatta bulunmu!ltur : 
" Mevcut muahedeleri yeniden göz

den geçirip değiıtirnıeğe imkan yoktur. 
Küçük itilafın mükerrer beyanab ve te· 
zahiirleri bu manzumeye girmiş üç dev
letin kendilerine ait yerlerin bir zerre 
toprağından bile vazgreçmeğe aslS. razi 
olnuyacaklarmı ı:östenniştir. 

Küçük itilaf daimi meclisinin gelecek 
toplanbsı 1934 ikinci kanunun ilk gün
lerinde Zagrep'te yapılacakbr. 

Fransız - Alman 
Görüşmeleri 

-o--

İleride müzakerelere yol 
açabilecek mahiyette mi? 

BERLIN, 12 (A.A.) - Başvdcil 
Hitler ile buradaki Fransız sefiri ve 
Fransız Hariciye nazırı ile Aİınanyarun 
Pıırio sefiri arasındaki ğö~lere de. 
vam edilmektedir. Bu ğöriiınıelerde mu
allak meselelere temas ediliy01'. 

Zannedildiğl'.ıne ğöre, F r.iıı!llZ aefiri 
Mösyö Poncet son görüşmede Hitle• 
rin tekliflerine karşı mütemmim bazı 
oualler sonmııtur. 

Maamafilı Batvekilin Vill'diği cevaı>
larm lileriıle miizakerelere yol açıp aç
mıyacağı malıim değildir. 

M. Suviç Berlinde 
BERLlN, 12.A.A. - Volff ajansın

dan : 1 tal yan hariciye müsteıan M. Su
viç, Alman nazırlarının vaklile Romaya 
yaptıktan ziyareti, iade etmek üzere 
Berlin'e gelmiıtir. 

Beyrut limanı genişletiliyor 
BEYRUT, 11 .A.A. - Suriye ve Lüb 

nandaki Fransız fevkalade komiıerı Kont 
de Martel iktisat itlerinin tahakkuku i
çin bir çok projeler hazırlamıı ve ilk 
it olarak Beyrut limanınm geniılel'ilnıe 
ai için kırk milyon liralık bir tahıisat 
koymuftur. Limanın İn!aatına bu _ayın 
onbeşinde baılanacaktır • Liman iki se
nede tamamlanacaktır. Bu liman 1 ngi
lizlerin Hayfa limanında yaptıktan in
patl'an daha miikenunel ve asri teıki· 
latla techiz edilecektir. Bundan baıka 

Suriyenin Irak ve Irana biı· demir yolu 
ile ba1lanma11 için fevkalad., faaliyet aar
fına başlanmııtır. 

İtalyan parlamentosunda 
ROMA, 12. A.A. -.Ayan meclisi, nı... 

aaisine tekrar baılanuıbr. M. Mousso
lini, kabinede yapılan değiıiklikleri, M. 
F ederzoni' de yeni tayin edilen ayan a• 
zasını meclise bilclirmiıtir. 

ROMA, 12. A.A. - Mebusan meclisin 
de reis M. Ciuriall. kabinede ı:eçenlerde 
yapılan değitiklikleri ve yeni tayin edi
len ayan azasını mecliJe lı,ildirmit tir. 

Bundan sonra hiikıimet hazırladığı 
yepi kanunları meclise vermiştir. 

Amerikada şiddetli 
soğuklar 

NEVYORK, 12 .A.A. - Şimali Ame
rikaıun §'U"k kısmındaki hükıimetler da
hilinde hüküm süren ıiddetli soğuk yü
zünden dün 25 kişi ölmüşt'ür. Buralara 
çok fazla kar yağdığı bildirilmektedir, 

Dahiliye nazırı M. lckes, yolun buz 
tutmuı bir kısmından geçerken düt· 
müştür. M. lcke5,m kaburga kemiklerin· 
den biri kırılımı ve hastahaneye kaldı
rılmııtır .Sıhhi vaziyeti tehlikede değil
dir. 

Kutup yolcuları 

Toplandılar, üç defa "yaşa 
Hitler,, diye bağırdılar 
BERLIN, 12 .A.A. - Bu gÜn yeni 

Reichstagt'a toplanacak 661 mebustan 
naayonal • sosyalist fırkaıma nıensup 
630 zat eski Prusya diyet rneelisinin iç-
tima salonunda M. Hitlere kartı sacla- VELLINCTON, 12. A.A. - Amiral 
ka~ yemini etmişlerdir , Byrd, cenup kutbu denizine giı'mek iize-

--Silahsızlanma davasına 
Fransamn yardımı 

dokunmuyor 
LONDRA, 12 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti katibi umumisi Mösyö Avenol 
burada temaslarına devam etmektedir. 

Mösyö Avenol avam kamarasında 
ki bir toplanbda söylecViği nutukta, si
IBlılan bırakma işinin buğünkü şeklin
de terl&ıi doğru bulınamakta ve Mil
letler Cemiyeti davasını ıiddetle müda
faa etmektedir. Cemiyette değişiklik 
yapdman hakkında Milletler Cemiyeti 
katilıli umumil:iğine henüz hiç bir tek
lifte bulunulmanu§itır. 

Avam kamarasında ıllıablan bırak
ma konferansı reisi Mösyö HenderWD 
zapta geçmeyen bir ·nutuk aöylemiı ve 
Fransanm Cenevrede politikasını tenkit 
etmiıtir. Henılersoııa göre, Fransada 
sık sık vukua ğelen hükumet değfıpk
tiğinin siialılan bırakma daWlsına men
fi surette tesir ettiğini de söylemiştir. 
Mösyö Henderoon Almanyaya hukuk 
birliğli resmen vadeditdiği halde, bu işin 
yapılmadığını dahi söylemiıtir. 

Uzak Şarkta oturan 
Ruslara kolaylık 

MOSKOVA, 12. A.A. - i'as ajansı 
bildiriyor ; Halk komiserleri meclisi ile 
Sovyet Rusya merkezi komitesi, bir ka
rarname neıretmi~lerdir .. Bu kararname 
mucibince uzak sark mıntakasmda olu· 
ranlara bir çok kolaybklar gÖ•terilmek
t'edir. Kararname, kolkozlara on sene hü 
kilmete hububat ve sair mahsulat ver· 
mekten muafiyet balqeylemektedir. Fer
di ziraat yapanlar için bet aenelik bir 
muafiyet bahşolunmaktadır. Bu mınta· 
kada amele ücretteri yiizde 30 nishetind~ 
arttırılmıştır. Askeri lutaatm maaşlarına 
zam Y"Pılmııtbr. 

İspanyol karışıklığı 
Henüz tam bir istikrar 

hasıl olamadı 
MADRID, 12. A. A. - Cumadan· 

beri yapılan tevkifat bir kaç bine baliğ 
olmaktadır. Hususi mahkemeler her ta
rafta çalıımaktadır. Dün akşam Saragos
sedo tekrar !iddet1i hadiseler olmuş. 
müfritler bir kaç yer~e b:ırkatlar yap· 
mışlardır. Üç kiıi ölmüıtür. Clegzono 
eyaletinde süklinün iadei edilmiı olduğu 
anlaşdmaktadır. Mezkur eyalet dalıilin
de &ekiz kişi ölmüştür. Bunlar.n üçü jan· 
dannadır. Bir kaç da yarab vardır. Müf
fritler Sabere de anarpıt komünis~liği 
ilan etmiılerdir, bunlar etraftaki ka•uba 
ve köyleri de kendi davalaruıa iştirak et
meye uitraımaktadırlar. 

Balkan haberleri 

M. Maksimos 
İstifa mı edecek? 
M. Venizelosun mektu

bundan çıkan htıdise 
ATINA, 12 (Milliyet) - Umumi 

harici meseleleri ve hilhasııa Türk • Bul
ğar münascbatmı tetk:k etmek ve mü
davelei efkarda bu1wm;ıak üzere bütün 
fırkaların nlisleri eski bafvekillerin de 
iştiraki ile teşkili.tı esasiye encümenin
de toplanmak iizer.e davet edilmişler
di. 

Mösyö V emzelos ta gerek kendli 
fBhsma ve gerek karısına karı< yapı
lan suikast failleri meydana çıkarılma
dıkça toplantıya ğdeımiyeceğini bir 
mektupla Hariciye nezaretine bildinnip
ti. O da bu mektuptan bafvek.ili haber· 
dar etmiıti. 

Mösyö Çaldaris bu md<tup lıalı:km.. 
da matbuat mümessillerine beyanatta 
bulunarak, mektub1ln m11hteviyatını bil
medlğini söyleırtiştir. 

Baz. t"G'ialara göre İse Mösyö Çal
claris mektubu okumuştur. Başvekil 
mektubun encümenin düıııkii içtimaında 
okwımalU1dan Hariciye <naZD'llU menet
tliğini söylemiştir. Bu beyanat ü~erine 
Mösyö Maksimosun istifa edeceği taYia
sı deveran etmiştir. 

M. Venize!osu ziyaret 
ATINA, 11 (Milliyet) - Sırp 

sefiri M. Kristiç bugün M. Veni
zelosu ziyaret ederek bir saatten 
fazla görüşmüttür • 

Yunan- Hu'gar müzakereleri 
ilerlemeysr 

ATINA, 12 (Milliyet) - Adliye.,,,.. 
cümeninin dünkü toplantısmda hariciye 
nazırı Yunan - Bulgar müzakereleri 
haklancla malümat verdikten sonra, Bul 
gar murahhaslannın gayrı kabili kabul 
talepler ıerdettikleriıni, hu aebepten mü
zakerelerin esasmdıı büsbütün değif!.k· 
likler hasıl olduğunu söylemi§lir. 

'ANKARA, 12 (Telefonla)- Mcıliye ve Bütçe encümenleri yann 
müştereken toplanarak münhal bu lunan Divanı Muhasebat birinci 
reiııliği için namzetleri tesbi: edec eklerdir. 

Ecnebi memleketlerde mamul tütün 
ve sigara satışına dair layiha 

"ANKARA, 12 (Telelonla) - Ecnebi memleketlerde inhisa~lar i
daresine ait mamiil tütün ve sigar a satı.şile meşgul olmak üzere bir li
mitet şirket teşkiline dair olan la yiha, Dahiliye encümeninde müza· 
kere edilmiştir. Encümen, şirket s ermayesini 1.000,000 lira kabul et • 
miş, ancak liizım olursa Heyeti ve ·ile kararile bunan iki milyona ib -
liiğını muvafık bulmuştur. Kredi i le viiki olaca1< ~ ... .rştarı, sermayenin 
dörtte birini geçmemesi layihada tasrih olunmuştur. 

Tekaüt sandığı teşkil edilecek 
AN KARA, 12 (T elelonla) - Bütçe layihasının bir maıl.d esine gö

re tekaütlüklerden alınacak paran ın mütekait, dul ve yetimlere tevzi 
olunan mikdarından lazlasile bir tekaüt sandığı teşkil olunacaktır. 

Kaymakamlar arasında değişiklik 
ANKARA, 12 (Telelonla)- Münhcıl olan Fatsa kaymakamlığı.. 

na Vize kaymakamı Hayri, Balaya Reşadiye kaymakamı Fuat, Göre
ye Kayfi kaymakam Şevkettin Mar marise sabık Zile kaymakamı Nil· 
zım, Lüleburgaza Sorgun kaymakamı KemcılB.ler tayin edilmivlerdir• 

Harplerde hizmetleri görülenler için 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Umumi harp ile mütareke ve istik

lal harbi senelerinde hizmeti görülen Hindistanlı Abdürrahman, Mu
sullu Cemcılettin, lskenderonlu Tay/ur, Ali Rıza ve zevcesi Meryem 
Topkapılı müteveffa Mehme! Bey in zevcesi Huriye ve oğlu Ali Bey 
ve hanımlara Türk vatandaşlığını haiz bulunmak şartile Türkiyede i
kamet etmek suretile hükumetçe l iizım görülecek yerlerde kıymetleri 
cıltı bin lirayı geçmemek üzere me ccanen gayri menkul mal verilmesi 
hakkındaki liiyih-ıyı Bütçe encüm enince kabul ederek heyeti umu-

miyeye sevketmiştir. 

Gümrük resminden istisna 
ANKARA, 12 (Telelonla)- Tekirdağı mebusu Cemil Bey ve ar

kadaşları tarafından verilen ve bazı turizm eşyasının gümrük resmin· 
den muafiyetleri istihdaf eden tek lifi Bütçe encümeni kabul etmiştir. 

Akay idaresinin geni bütçesi 
'ANKARA, 12 (Telefonla)- Akay işletme fabrika ve havuzlar 

müdiırtüğumin 934 senesi bütçesi Millet Meclisine tevdi edilmiştir. 
Büt1reye göre bu idarenin varidatı ve masrafını mütevazin olarak 101 
bin 900 küsur liradır. Büt!:eye bu idarelerin tetkik olunan son kuJ 
roları melfuftur. 

• 
Gazi Hz. I zmir valisi Kazım Paşayı 

yemeğe alıkoydular 
"ANKARA, 12 (A.A.) - Şehrimizde bulunan lzmir valisi Ka. 

zım Pafa Hazretleri Dahiliye vehi li Şükrü Kaya Beyefendiyi nıakam 
larında ziyaret ederek vilayetin a hvali umumiyesi hakkında İzahat 
vermişler ve biliihara B. M. Meclisi reisi Kiizım ve Başvekü lamel Pa 
şa Hazretlerini de mahamlannda ziyaret eylemişlerdir. Akşam Çan • 
kayaya giderek Reisicümhur Hazretlerine arzı tazimat etmi1lerdir. Ga 
zi Hazretleri Kiizırn Paşayı ;yemeğe alıkoymuşlardır. Bugün Harici• 
ye vekili Tevfik Rüştü iJeyefendi Kiizım Paşa Hazretlerine bir öğ. 
le yemeği vermişlerdir. • 
lzmir yolunda bir kamyon devrildi 

lZMIR, 12 (Milliyet) - lzm ir • Karaburun yolunda bir kamyon 
hendeğe devrilmiştir. Yolculardan üç kişi ağır •rırette yaralanmıştır. 

•• • 
Uzüm ihracatını artırmak için 
IZMIR, 12 (Milliyet) - Vzü m fiyatlarının daha Fazla sukutuna 

meydan vermemek ve üzüm ihrac atının daha muntazam bir •urette 
yapılmasını temin etmek maksadi le teşekkül eden encümen tetkikatı· 
na başlamıştır. Bir halta sonra lıey eti umumiye içtimaa davet edile -
cektir. 

Saraylar idaresi 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Sa· 

raylar idaresinin Büyük Millet Mec
lisine bağlanması üzerine sarayların 
devril teslim muamelesi.ne nezaret e
den Büyük Millet Meclisi heyeti ls
tanbuldan buraya dönmÜ§tiir. 

Denizli mebuau Mazhar Müfit, Van 
mebusu Hakkı, Ankara mebusu Rifat 
Beylerden mürekkep bu heyet raporu
nu hazırlayarak riyaset makamına 
veımiıtir. Teslim alman e§ya arasın • 
da bulunan mühim mikdarda hurda 
gÜmÜ§Ün Cümburiyet Merkez Banka· 
ama aablması muhtemeldir, 

Emvali gayrimenkuleye 
tecavüz edilemeyecek 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Em 
vali gayri menkuleye vaki tecavüz • 
)erin idareten ref'i hakkında hazırla 
nan nizam.namenin devlet ıurasında 
tetkikatı bitıni§tİr. Nizamname vekil
ler heyetine gönderilmiıtir. Buna na· 
zaran bir vatandaşm gayri menkule 
ne vak; herhangi bir müdahale, teca 
vüzün mahkemeye müracaat ile ala
cağı hüküm ve iliımdan -sonra kabil 
olabilecek; eğer bu hüküm alınma • 
dan fili bir tecavüz viıki olursa hükü
metçe idareten bu müdaha.Je menedi 
lecektir. 

Zehirli gazlar 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Ze

hirli gazlarla. bunlan kullanmağa tah 
ais va.sıtalarm memlekete sokulması -
nm ve memlekette yayılmasının men'i 
hakkındaki layiha Milli Müdafaa en 
cümenince kabul edilmiıtir. 

Berlin sefareti müsteşarlığ 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Ber 

!in müsteJ&rlığma Feridun Cemal Be 
yin tayini kararla§Dlltlır. 

Vatandaşlıktan çıkanldı 
ANKARA, 12 (Telefonla) - As

keri kaymakamlığından mütelı:ait lbra
lian oğlu Abdülcelil resmi izin almadan 
yabancı tabiiyetine ğcıçtiğinden val;an· 

d~lılrtan çıkanlml§tır. 

Gazi Hz. nin Adanaya 
v 

armaganı 

ADANA, 11. A.A. - Cümhuriyet§ o
nuncu yıldönümü bayranu hatırası olma
iizre Büyük Gazi tarafmdan Yilayetimlı 
C. H. F. idare heyetine elyazı ve imza
larila süslü bir fotoğraflarını armağan 

buyurmuşlardw. Bu değerli armağan ö
nümüzdeki perıembe günü merasimi< 
fırka binasının en mütena bir yerine a
ıılacaktır. 

Ankara Veteriner f akültc 
sinde mesai programı 

Müzakere mevzulan üzerinde Yu
nan ve Bulgar noktai nazarlarında ba
riz farklar olduğu anlaşılmaktadır. Mü- -"'-""""""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'""""""""""""""""""' 
zakerelerin fıkibelıi Sofya hükilmetinfin Çaldaris ve Mösyö Papanastasyu ara-
alacağı vaziyete bağb ğörümnektedir. smda bir hBlise olmuştur. Batvekil en-

" Bununla beraber Bulgaristan yıışa
mak İslleyor. Halbuki Bulgaristanın tam 
bir inziva halinde yaşamasına inık.-\n yok 
tuı·. Bulgariıtarun siyaset ve iktjsat sa
hasında kalkınıp canlanması, yeni bir 
düzcno kavuşması ancak Balkan millet
lerinin hep birden saıütt'kleı·i gayl'ctle· 
re jştirak e(.l,11cıile mümkün olur. 

" Dünkü ırün iki millet arumda sü-

D h T M F 'k" . re bugün gemiye binmiştir. Amiralın bu 
• 

8 
.. ı ıy~ nazın .' rı , ın. bır hitabesi seyahatten maksadı, cenup kutbunun he 

nı ~uteakip ba.şvckıl dahı bır nutuk irat niiz ketfedilmemiı olan kısımları Ü•tÜn 
'.;tmıı ve .. mera~:m, M: Hitlerin ıerefine 1 de uçmak, buralarının bir haritasını yap 1 
uç defa Yaıa avazıle hitam bulmu~tur. ı maktır. 

M Ç ıd • •• M p f cümen kararlarının Mösyö V enizelosa 
• a irlS 1 8 . apanaS aSyU iblağını Mösyö Papanasta•yudan rica 

arasında bir hadİS9 etmiş, mumaileyh te bu va:ılife için Ha-
l'iciye nazırı Möayö Maksimosıın dah.a 

ATINA, 12 (MilLiyet) - Adliye münasip olac..-.ğını söyliyerek teklifi 
encümeninin içtimaı esnuında Mösyö reddetmiştir. 

ANKARA, - Bir hafta evvel es -
ki ismi resmen kaldırdarak beyne! 
milel bir tabir olan Veteriner kelime 
kabul edilen fakülte talebesi, Ankar• 
Halkevinde bir toplantı yapmış ve biı 
senelik faaliyetleri hakkında konuı 
muılardır. Bu toplantıda güzel neti -
celerle karşılaıan talebeer yeni sene

nin İ§lerile meşgul olacak arliadaıla
rmı da intihap etmi§lerdir. Tekrar f, 
aliyete geçecek olan bu arkadqlam 
dokuzu idare heyeti ve beti müraka 
he heyeti olmak üzere 14 kiıiden mı 
teşekkildir. BirJikte verilen karar ü 
zerine, fakültenin Ankaradaki bu ye 

ni faaliyeti hakkında, Reisicüınbur Hz_ -

ne ismet Paşa Hz. ne, Muhlis B~ye vı 
diğer devlet erkiinına. arzı tazlıı;ı~t e 
dilmi§tir. 



[fm:LE~ 
Hakkımda bazı sualler 
Bana bir kariim yazıyor. 
''Gücenmeyini~/ insanın sUin ya -

Yapacağınua ihtimal vermediği bir 
takım hareketler ııar. Mesela: 

1 - Tramııayda ekseriya arka sa• 
hınlıkta seyahat ediyorsunuz. içeriye 
Birdiğini:z nadiren vôki?" 

Cevabı: 
- Efendim! Tramvayda oturacak 

Yer bulursam içeride seyahat ederim. 
Yoksa mutlaka dııarıda dururum. 
Çünkü tramvaym orta yerinde dur • 
ınak ve her istasyonda biletçi ile bir 
ıürü yolcunun ayaklan altında ezil -
ınek tatsızdır. Sonra tramvayın arka 
&ahmlığı en az ka2aya maruz olan ye 
ridir. Bunu da öğreniniz. 

"2 - Yolda ııe caddelerde elini.:ode 
paketlerle gez;mekten çekinmiyorsu • 
nuz;. Ayıp değil mi?" 

Cevabı: 
- Bugüne kadar okuduğum kitap 

hırda, gezdiğim memleketlerde elde 
paket tqımanm ayıp olduğuna dair 
bir teY görmedim. Bu kanaat yeni 
ıni? •• Hususi otomobilim oluncaya ka 
dar paketlerimi elimde taıımaya de • 
•am edeceğim. Müsaade eder miai .. 

. ? ruz •• 
"3 - Farmakologlar duymasın! 

Siz bile il&çlarınız.ı depolardan alıyor 
ıun112. Ya haber veren olur&G? ." 

Cevabı: 
- lıi gücü olmayan ve hemcinaini 

ınııtazamr etmek için fırsat arayanla 
rın daima yaptıkları gibi bunu da haber 
ve ·enler belki olur. Li.kin eczacılar 
mallarını yüzde kırk, elli karla sat • 
nıaya devam ettikçe ben de eczaları
ını mümkün olduğu kadar depolar • 
dan alacağım. Acaba bu hareketim 
ıizi rahatsız mı ediyor?. 

"Gt:lelim dieğr meseleye: 

!t1ah6Us mu yapıyorsunuz; kuzum. 
N<>drr o ikide bir makam deği§tİrme • 
nfa? •• 

ilk günü Burhan Cahit Beyin mJ • 
ka!•••lllİ sizinki niyetine au gibi oku • 
dum. Hatta kendi kendime: "Ya:zc.rdı 
amma bu kadar ciddi yazma:zdL" de
dim. 

Nasıl, bari bu yeriniz ıağlam nıı? 
Yoksa daha başa geçecek misini.ı? 
Lntlen eııııelden bizleri haberdar e • 
din!" 

Cevabı: 

- Zaten iki üç makam dan le • 
reniliım edebiliyoruz. Ben ekseri raıt 
olaun diye çahııyorum. Süzinak çıkı 
yor. Bilmem neden Uıak makamını 
ıf'vmiyonım. Rast yapamazsam, mu
hayyerde dolaııyorum. Biraz da fe • 
rahnilk gösteriyorum ... Likin bunlar· 
)11 gazetedeki sütunumuz arasında mü 
na.ebet yok! Burhan Cahit Bey ar • 
kadaşımızm ıütununa geçsek te yeri
ni tutamayacağımız için buna heves 
le etmedim, g\iya iımimiz Felek am· 
ma, Felek bizi de böyle sütun ıütun 
dolaıtınyor. Acaba burada kalacak 
mıyım?. Bilmem ki?. Yalnız bildi • 
ğim bir §ey va .. ?da, baıa geçmek sev 
dn ve istidadui .. a olmadığımdır. Bun
dan emin olabilirsiniz. 

''Sonra: 
Kadınlara kinayeli •Özler söyle • 

mekten çekinmiyorsunuz;, halbuki ge 
çenlerde bir toplantıda kadınların a
ra.nnıla .siz de bulunuyormuısunuz, 
tıöylendiğine göre ıi:ıden baıka erkek 
hemen hemen yokmuı 1 Bunu neye 
hamletmeli bilmem?" 

Neye hamledeceksiniz? Dünyada 
benden baıka erkek kalmadığına .. 
Efendim! beni tanıdığınızı, hatta ne 
yapbğnnı tetkik edecek kadar aliıka 
hiHettiğinizi görüyorum. Mektubu • 
nuzun baı tarafları doğru, lakin bu 
aon fıkra maalesef yanlıı. Erkek; 
"Anamın yorduğu dütman baıma, 
kanının yorduğu kendi baınna" der
mit. Bilirsiniz yal Bir akşam eve geç 
aitseniz ananız "acaba bir kazaya mı 
uğradı?" diye merak eder, karınız 
.. varsa • "acaba bir kadınla mı kal -
dı ?" diye tasalanır. Sizin yorduğunu
zun da bqıma ırelmesini iaterdim am 
ma, neyleyim ki; böyle bir §ey olma
dı. Sanının ıizinle alay etmiıler azi • 
zim .• 

Liıkin ben de aize bir sual sorayım: 
Sizin baıka itiniz yok mu AUah af • 
kma?. 

Okuyuculanmı.:odan (Me.) H. a 

Anglo Sakson matbuatile beni ara 
sıra alakadar etmenize teıekkür ede
rim. LUtfunuza devam buyurunuz e -
fendim. -

FELEK 

Polonez köyünde 
Bir ahide 

--o-

Adam Mickievicz için 
bir abide dikildi 

Leh şairi Adam Mickievicz; na • 
mma Polonez kôyünde yapılan &bi .. 
denin küşat resmi geçen pazar günü 
yapılnnıtır. 

Merasime, ibidenin yapılmasında 
mesaisi görülen Leh ceneral koneolo 
su M. Vegnerovicz riyaset etmiıtir. 
Evveli bir iyini ruhani yapılmıf ve mü 
teakıben M. Vegnerovicz bir nutuk 
aöylemiıtir. Bu nutku Polonez köylü 
!erin en yaşlısı olan M. Kepkanın nut· 
ku takip etmiştir. Merasimde ıehri • 
mizdeki Leh kolonisinden bir çokları 
hazır bulunmuıtur. 

Abide 3,5 metre yüluekliğinde bir 
kayadan ibarettir. Bunun üzerine bir 
plak konulmuştur. Abide heykeltraş 
Bilinski tarafmd;ın yapılmıı ve köy 
halkı da kendisine yardım etmi~tir. 

Küıat resminden sonra bütün koy 
halkı cümhuriyet ve istikla.J martla • 
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• • 
ŞEHiR HABERLERi 

l.koae .. ı 

Yükselişe hiç 
Sebep yok 

Benzin fiatları senelerden
beri gayritabii imiş 
Ticaret odasının ben:zin fiyallann 

daki son yüksell§ hakkında yapmak· 
ta olduğu tetkikat ıayanı dikkat saf· 
balar arzetmektedir. Ticaret odası 
benzin fiyatlarındaki son yükseli§ten 
evvel fiyatlarda bir gayri tabiilik gör 
düğü için benzin fiyatlarını kumpan
yalara hiuettirmeden ve kimseye du
yurmadan tetkik etmiştir. Odanın bu 
tetkikah etrafında dün aldığımız ma 
liimata nazaran, oda benzin fiyatla .. 
nnın senelerden beri ve her zaman i
çin tehrimizde beynelmilel piyasaya 
naazran gayri tabii olduğu tesbit et· 
miştir. Fiyatlardaki son zam bu gay· 
ri tabiiliğin biraz daha anormal olu • 
ıundan baıka bir §CY değildir. Yalnız 
bu neden böyledir ve naul böylece de 
vam edip gitmektedir, bunu ne tica • 
ret odaaı, ne ticaret müdürlüğü, ne de 
baıka bir kimse izah edememektedir. 

Yeminli muhasip eksperler 
birliği 

Türkiye yeminli muhasip eksper· 
ler birliğini kurmak için tetkil edi • 
len tetkik heyeti aon toplanhsını yap 
mıthr. Bu içtimada §İmdiye kadar ya 
pılan tetkikat gözden geçirilmit ve bu 
birliğin bu tekilde tesisine imkan ol· 
madığı kanaatinde t'oplamlmııtır. Ko
miıyon, tqekkülü hük\imetçe çok ar 
zu edilen bu birliğin etibba odası, ba 
ro gibi bir kanunu mahauala te&isini 
muvafık görmüt ve bunu lkhsat veka 
Jetine bildirmeğe karar vermiştir. 

Sovyetlerin Yunanistandan 
mübayaatı 

Aldığımız mal\imata göre Sovyet 
Rusya Yunaniatandan tütün üzüm, in 
cir, zeytinyağı mübayaasına bugün -
!erde baflayacaktır. Bu mübayaahn 
20 milyon drahmilik olacağı anlqıl • 
maktadır. 

Ceviz kUtUğü ihracatımız 
Ceviz kütüğü ihracatı memleketi • 

mizde günden gÜne artmaktadır. Ge
çen hafta külliyetli mikdarda ceviz 
kütüğü ihraç edilmiıtir. Ticaret mü • 
dürlüğü bu huıuata lkhsat veka.Jeti • 
ne bir rapor vermiıtir. Müdürlük bu 
ihracat fazlalığına nazan dikkati cel 
bederek bu halin en kısa bir zaman • 
da bu nadide ağacın memleketimizde 

yok olmasına sebep olacağım öne ıü· 
rerek ihracahn takyit edilmesini te -
menni etmektedir. Bulgariatan 932 
senesi bqlangıcında bu vaziyeti na
zan dikkate alarak ceviz kütüğü ih
racatını menebnitti. 

Amerikada ihracat ofisi 
VAŞiNGTON, 12 (A.A.) - M. Ro 

osevelt, Ziraat nazm M. Peek'in re .. 
isliği albnda bir uharici ticaret ofisi'' 
teıkil ettiğini bildirmiıtir. 

lngiliz ihracatı 
LONDRA, 12 (A.A.) - Ticaret 

nezaretinin parlamento müstetan M. 
Burgin, Aıhford'da söyldeiği bir nu • 
tukta demiıtir ki: 

Geçen ikinci tC§rin içinde lngilte
den yapılan mamul eşya ihracatı 34 
milyon ln~iliz lirası tutmuıtur. Bu 
mikdarda 1932 ikinci tetrinine naza· 
ran yüzde 14 nisbetinde bir fazlalık 
vardır. 

lle•rllte 

Pr. M. Malche'ın mukavelesi 
Profesör Malch'in mukavelesi 

mart sonunda bitecektir. Mukavele • 
nin bir sene daha temdidi muhtemel 
görülmektedir. M. Malche, Oniveraİ· 
tenin muvakkat te§kili.t devresi zar· 
fında esas te§kilat projesini de hazır 
layacaktır. 

Muallimler birliği idare heyeti 
Muallimler Birliği yeni idare heye 

ti, dün toplanmış, riyasete Şekip, u
mumi katipliğe Maarif müdür mua· 
vini Hıfzırrahman, muhasipliğe Ta • 
hir ve hakemliğe Menemenli Etem 
Beyler aeçilmiılerdir. 

Birliğe bina kafi geliyor 
Muallimler birliği binasına bazı 

mahkemelerin yerle§tirildiği yazılmı§ 
h. Birliğe de, ayni binada büyük bir 
oda bırakılmıştır. Birlik, ayni bina • 
da mesaisine devam edecektir. 

Riyaziyenin ilme hizmeti 
Dün aktam saat 17 de Yükaek Mü 

hendis mektebi konferans aalonunda 
Mitigan Üniversitesi profesörlerin • 
den M. Lüi Konpinaki tarafından ri
yaziyenin ilme hizmetlerine dair bir 
konferans verilmiıtir. Konferansta bir 
çok müderris, muallim ve talebe ha • 
zır bulunmuştur. 

r • 
YURTTAŞ! 

Milli istihsalin artması, yerli 
malı kullanmakla gerçekleşir. 

Milli iktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti 

Poll•te 

Güverteden 
Ambara .. 
Bir tayfa kazaen düştü 

ve öldü 
Kabataş açıklarında demirli bulu

nan İngiliz bandıralı Piremani vapu· 
ru taifelerinden Tenirast ismindeki 
ıabıs kazaen vapurun güvertesinden 
ambara dütmÜ§ ve iilmüıtür. 

Bıçaklı adam 
Galatada Ahmet isminde bir tah

am fÜpheli olarak dolaşhğı görül • 
müı, üzeri aranarak büyük bir bıçak 
bulunmuttur. 

Randevu 
Gala tada eftali sokağında 1 ı nu • 

maralı Alekaandramn evini Tandevu 
yeri olarak kullandığı haber alınını§ 
arama neticesinde iki kadın ve bir er 
kek bulunarak yakalanmı~tır. 

Hırsız çırak 
Osküdarda Selman Ağa mahalle • 

ainde Atlamala§ında 38 numaralı dük 
kanda manav Halit polise müracaat 
ederek yanında çah§&n çırak Ferit oğ 
lu Mustafarun dükkandaki çekmece• 
sinden 39 lirasını çaldığını iddia et • 
miştir. Mustafa yakalanmııhr. 

Tahvil satışı 
Devam ediyor 
İstanbul geçen def aki gibi 
birinciliği muhafaza ediyor 

933 istikrazı B tahvillerinin A ter
tibi sahiplerine verilmesine bugün 
akıama kadar devam edilecektir. Ya
nn aabahtan itibaren B tertibi tahvil
lerini herkes arayabilecektir. Bugün 
ayni zamanda yarın banka gi§t!lerinin 
çok kalabalık ola.cağı muhakkak gö • 
rüldüğünden aynca tertibat almmı§ -
tır. Aldığımız malı'.imata nazaran tah
vil aatıtları için memleketin her tara
fmda büyük bir tehalük ve talep var 
dır. lstanbul tahvil aatııında geçen de 
fa olduğu gibi gene birinci mevkii mu 
hafaza etmektedir. Bankaların benüz 
A tertibini almamıı olanlara da ko • 
!aylık göstererek taksitle tahvil ver
mesi büyük bir memnuniyete! kartı • 
1anmı§tır. 

~~~--<>--~-~~ 

Roma büyük elçimiz 
geldi, Ankaraya gitti 
Roma büyük elçimiz Vasıf Bey dün 

ıehrimize gelmit ve dün akıamki tren 
le Ankaraya gitmiıtir. Vaaıf Bey me
zunen Ankaraya gitmektedir. Beı on 
gün aonra Romaya dönecektir. 

Sovyet sefareti müsteşarı 
Moskovaya gidiyor 

Moskovaya davet edilmİJ olan Sov 
yet ıefareti müste§&n M. Astahoff dün 
refikasile birlikte Ankaradan tehri -
mize gelmittir. M. Aıtahoff hüküme
ti tarafından Moskovaya çağınldığıru, 
orada üç ay kadar kalmaaı mühte • 
mel olduğunu, bundan aonra hangi 
vazifeye tayin edileceği malUm olma 
dığıru aöylemi§tir. 

Ecnebi doktorlar 
Üniversiteye getirilen ecnebi doktor• 

larm Türkiyede ne tekilde ta'boıbet ve 
tuabah aınıilannı yapacaklarına dair 
kanuna bir madde ilan edildiği yazıl. 
IDl§h. 

Bu rnütelıaaaıılar bazı kayıtlarla mem 
leketimizde iceayi tababet halda veril· 
mektedir. Kanun yakında tebliğ edile
cektir. 

Vlllyetıe 

Fuhuş 
Talimatnamesi 

aeıeaıyede 

Mahalle 
İşleri 

Sıhhat ve Emniyet müdür- Muhtarlık vazifesinin Bele-
lükl erine tebliğ edildi diyeye devri başlıyor 

Fuhu§la ve fuhu§ yüzünden bula
§an zührevi hastalıklarla mücadele 
nizamnamesi Viliyetten emniyet ve 
sıhhiye müdürlüklerine gönderilmit • 
tir. Nizamnamenin tatbikatı için la • 
zım gelen komisyonlar bugünlerde 
teşkil edilecektir. Bir gazete, Galata 
cihetinin umumi evlere tahsis edilece 
ğini yazmı§ ise de henüz tatbikata ge 
çilmit olmadığı cihetle bittabi böyle 
bir karar da verilmiı değildir. 

Askerliklerini yapmayanlar 
Askerliği tecil edilmiı ve memuri· 

yete tayin kıbnmı§ kaza kaymakam· 
ları, mektupçu, nahiye müdürü ve aa 
ir bir çok memur bulunmaktadır. Bu 
memurların günün birinde askerliğe 
davet edilerek memuriyetleri kanun 
mucibince uhdelerinde bulunduğun • 
dan yerleri münhal kalmakta ve kay 
makamlık, nahiye müdürlüğÜ gibi 
mühim memuriyetlerin uzun müd .. 
det açık kalmasını mucip olmaktadır. 
Bu sebepten mektebi mülkiye ve hu • 
kuktan çıkan efendiler bizzarur me
muriyete alınmamaktadır. Binaena -
leyh vilayetlerce de bu hususun na -
zarı dikkate alınarak hizmeti maksu
re erbabından olan efendilerin asker 
liklerini ifa ve ikmal ettiklerine dair 
vesika göstermedikçe memuriyete a • 
lınmamalan tamim edilmiş.tir. 

Genç doktorların 
İstedikleri 
Ehhba Muhadenet Cemi

yetinin ismi değişecek 
Bir gazete bazı genç doktorların 

Etibba muhadenet cemiyetine mü • 
racaat ederek nizamnamenin tadili • 
ni iateyeceklerini ve bazı taleplerde 
bulunacaklarını yazmıfh. Bu hususta 
Etibba Muhadenet cemiyeti heyeti 
idaresinden doktor Niyazi ismet Bey 
diyor ki: 

- Etibba Muhadenet cemiyetine 
ginnek mecburi değildir. Cemiyet hu
ıusidir ve Etibba odaıı gibi resmi bir 
tetekkül değildir. Muhadenet cemiye 
tinin seneıJi aidat mikdan üç liradır. 
Üç lirayı veremiyecek bir doktor da 
odaya hiç kaydolunmaaın. Etibbanın 
aigorta itine gelince: Genç doktorlar 
dan bir, orta yqtaki doktorlardan iki 
ve biraz daha yqlı olanlardan da üç 
lira alınacaktır. Bir arkadaşın vefa • 
fmda bu kadar küçük bir muaveneti 
eairgemiyecek hiç bir doktor taaav • 
vur edemiyorum. Etibba Muhadenet 
cemiyeti tarafından Etibba odası hay 
aiyet divanına tevdi edilmiı kimse yok 
tur. Etibba Muhadenet cemiyeti ile 
Etibba odaaınm isimleri biribirine 
benzediği için cemiyetimizin kongre· 
sinde ismini türkçeleıtireceğiz. 

lranın Belgrat sefiri 
Berlinden tehrimize geldiğini yaz. 

dığnnız lranm Bağdat sefirliğine nak 
!edilen sabık Berlin ıefiri lnayetul -
lah Han, Bağdata müteveccihen ıeh· 
riın.izden hareket etmiıtir. 

Tahmil ve tahliye 
Tahmil tahliye cemiyeti yeni ıe • 

ne idare heyeti intihabı bugün cemi· 
yetin Galatadaki merkezinde yapıla
cakhr. 

Mahalle muhtarhklannm tarihe 
karışmasına ancak on sekiz gün kal· 
mışhr. Bu husustaki kanunun 1 Kanu 
nusanidcn itibaren muhakkak surette 
tatbikma baılanacaktır. Dahiliye ve 
kaletince muhtarlıkların kaldmlma -
ıından aonra halk itlerinin ne suret· 
le yapılacağına dair bir nizamname 
layihası da vücude getirilmittir. latan 
bul belediyeai, kendiaine ırönderilen 
bu layihayı tetkik ederek mutaleala • 
nnı vekalete bildirmiıtir. l.iıyihanm 
Şurayi devletten geçerek aybaşından 
evvel tebliği beklenmektedir. Maama 
fih layiha o zamana kadar gelmeae 
de, kanunun aybqmdan itibaren tat· 
bikına b&§lanacakhr. latanbul beledi 
yeainin de musip gördüğü layiha hü • 
kümlerine göre, muhtarlıklar kaldı • 
nldıktan sonra halkın itleri devlet ve 
belediyelerin muhtelif alakadar te • 
tekkül ve müeaaeaeleri tarafından ifa 
edilecektir. Bu cümleden olarak tevel 
lüdat ve vefiyata aıhhiye ve nüfus i • 
dareleri, alım ve satım itleri tapu da
ireleri, hüsnü hale, ikanıet ve sair iı· 
Jer zabıta ve nahiye müdürlükleri ta· 
rafından takip ve ifa olunacaktır. Es
ki mebualardan Haıim Bey, muhtarlık 
lar kaldınldıktan sonra maballata be 
lediyece birer maa§lı memur ikamesi 
hakkında mufaasal bir proje teklif et 

mi§ ise de, belediye büyük ma•rafı. 

mucip olacak böyle bir teıkilata Jü -
zum görmemektedir. 

Belediyenin borçları 
Belediye Türkiye Milli bankaaına 

olan borcunu ödemeğe devam etmek-
tedir. Belediyenin, Periye banka· 
sına da yüz bin lngiliz lirası borcu 
vardır. Bu paranın sureti tediyesi i · 
çin 1teçen sene Pariaten biri gelmiş., 
belediye ile tema• edip dönmüş idi. 
Bu zat ile itilaf hasıl olamamııtır. 
Bankada kapanmıf bulunduğu için be 
lediye, bu paranın sureti tediyesi hak 
kında, karııaında görütebileceği aala
biyettar bir muhatap bulamamakta 
ve meoele muallak kalmaktadır. 

Gazi köprüsü 
Gazi Köpriioünün intaah 15 - 20 

güne kadar ilin edilecektir. İnfaatm 
mali huausatı daimi encümende ve 
teknik kısmıları da yüksek mühendia 
mektebinde teabit ve ikmal edilmek 
üzeredir. 

Hal inşaatı 
Hal binası in§&atma ait faaliyet de 

vam ebnektedir. Hal önündeki nh • 
bm demirden vücude getirilecektir. 
İnfaata ilkbaharda ba~anacak ve 
dört ayda ikmal edilecektir. 

Yeni bütçe 
Belediye daimi encümeni, dün de 

öğleden aonra toplanarak yeni bütçe· 
nin müzakeresine devam etmiJtir. Büt 
çenin varidat faalının müzakeresini 
bitiren encümen, dün de masraf fas
lının nafia tetkili.tma ait kısmının 
müzakeresini ikmal ebnittir. Encü • 
men, bu faalın heyeti umuıniyeaini de 
ıüratle gözden geçirdikten aonra açı
ğın az çok kapatılabilmeai için lazım 
gelen tedbirleri derpit edecektir. 

Halicin temizliği 
Halicin bazı kısımlan seyrüseferi 

itkili edecek kadar dolmuttur. Müz • 
min bir mesele halini alan bu temiz • 
leme itinin bir an evvel bqlanması 
mecburiyeti hissedilmektedir. Beledi
ye bu hususta yeniden lıazı teıebbüs
lerde bulunacaktır. 

Cerrah paşada 
Cen-ahpa§& haıtahaneainde yeni 

bir cenaze yıkama yeri vücude ıretiril 
meai takarrür etmittir. 

Karanlık sokaklar 
Bazı belediye ıubeleri, karanlık ao 

kaklara bu sene elektrik li.mbası va• 
zettirilmeıi için belediye riyasetine 
müracaat etmiılerdir. Bütçenin darlı· 
ğı münasebetile §İmdilik bunun temi
ni mümkün görülememektedir. 

Yıktırılacak evler 

Viyana operet heyeti dün geldi 

Yeni yollar ve yapılar kanunu me 
riyete girdikten sonra kanuna uygun 

olmayarak yapıldığı görülen kırk.o ya
kın binanın yetiıtirilmesi l&zım gele· 
ceğine dair belediye zabıtası tarafın. 
dan belediyeye raporlar verilmi9tir. 
Bunlardan Kurtuluıta yapılan iki ah 
faP evin yıktmlmaama daimi encü • 
mence karar verilmittir. Bu evlerin ıa 
bipleri, karara itiraz etmiılerdir. Fen 
heyetince bu itirazlar tetkik edilmek 
tedir. 

Fransız tiyatrosunda temailler ve· 
recek olan Viyana operet heyeti dün 
ak§&JD Romania vapurile Köatence • 
den tehrimize ırelmittir. Bu ak§am • 
dan itibaren temsillerine batlayacak 
tır. 

Trupun gelişi büyük bir alaka ile 
karıdanmııtır. Oynanacak operetlere 
iıtirak edecek olan belli bqlı artist • 
ler ıunlnrdır: 

Da Ruaaka Viyanadaki Johann 
Strauo tiyatrosunda Kalmann ve Le • 
har'ın bütün dcpratuvarlannm müb • 
deasr, operetin bülbülü, bestekô.r öz .. 
!ediği bir muganniyedir. Maja Rajik 
ılık sesli, aon derece güze), cazip bir 
artisttir. "Tebessümler memleketinde'' 
ve (Viktorya ve zabiti) ismindeki o· 

tanbula bu iki opereti temsil için ge~
mi§tir. 

Lial Franik nete ve hayat kaynağı 
genç ve güzel 10brettir. Bilhassa tu • 
valetlerinin na.zan dikkati celbedece 
ğine §Üphe yoktur. 

Jerry Jarosaut Ander Vien tiyat
rosunun dansöz sobretlerindendir. Sa 
nıınbğı ile tipik Viyana kadınıdır. 

Erkek artistlerden Franz Zvonik 
Viyana radyoaunun manıf mugannisi, 
beynelmilel töhreti haiz tenorlardan 
dır. Harry Stolberg sevimli genç bir 
komiktir. Lermer trupunun en kome 
diyenlerindendir. Orkestra tefi Va) -
ter Tauasig Viyananın genç musiki 
ÜstatJannm en tanınmış olanlarından 
dır. Komik Leo Strosoberg evvelce ıeh 
ri~ize gelen bir trupla temaiJler ver-

Çamlar kestirilmeyecek 
Belediye Noel münasebetile çam 

ağaçlarının tahribine meydan veril • 
memesini aJi.kadarlara emretmi~tir. 

Yeni ölçü cetveli 
Belediye, yeni ölçü kanununun tat 

bikı münaaebetile halkı tenvir için 
kilo ve okka araatndaki farklan göo
teren bir cetvel hazırlamaktadır. Cet 
velde be§ kuruştan 150 kuruta kadar 
satılan malların bir kilodan 25 grama 

kndar kaç kuruıa verileceği gösteril
mektedir. Bu cetveller, bakkallar, seb 
zeciler, kasap ve manav ve saire dük· 

~ --~ 
.... ~.._._llCÔ~ 

Acı bir mukayese 
Geçen yazımda, bizde timdiye 

kadar çalı~ma yerlerine hiç kıy.net 
ve ehemmiyet ver;! , iğinden 
bahsetmiş, İmparatorluk devrinin 
sadaretinin, hariciyesinin, dahili
yesinin bugünkü vilayet konaeı o
lan o köhne, bodur binaya sıkışmış 
olduğunu misal olarak göstermiş
tim. 

O satırlar, beni gayriihtiyari ma· 
ziye çekti. Gözümün önüne ilk ço
cukluk günlerim geldi: llk tahsili
mi Bursada yapmıştım. O vakit o
rada, timdiki gibi ferah, güzel bina. 
!ar yoktu. Gittiğim İptidai melcteb. 
mustatil bir salondan ibaretti. Bir 
de nihayette bet ayak merdiven.e 
iniler, bodrum bozması bir izbe 
dershane vardı. Ba9muallim de, or 
ta muallim de, üçüncü muallim de 
talebe de hep ayni salonda oturur
duk. Bu salonda arka arkaya sıra
lar vardı; fakat ders sırası hangi 
sınıfın ise, talebeler sıralanndan 
yere inerler, ve hocafendinin kar. 
tısında diz çöküp halka olurlardı. 

Ders bitince bahçeye çıkardık. 
Mektebin bahçesi, etrafı demir 
parmaklıklı duvarla tahdit edilmiş 
selvi ve çitlembik ağaçlarının loş
landrrdığı genit bir mezarlıktı. Ta
lebeler mezarlar arasında ya biri· 
birini kovalarlar, yahut ikişer üçer 
ölülerin mermer sandukları üstün
de a91k ve zıpzıp oynarlardı. 

Hayata gözlerini yeni açan bir 
çocuk için mezarlık ne hazin bir o 
yun yeridir! 

Neslim, mağmum ve bedbin İn· 
sanlardan mürekkepse, bundaki 
sebebi dört bet harbin omuzlarımı 
za yüklettiği musibetler kadar, bir 
az da bu sebebi, hayata gözelerimi
zi açar açmaz ilkmekte!>in bize o
yun yeri diye gösterdiği mezarlığır. 
masum ruhlarımızdaki o loş ve 
mağmum akis ve intibalarında ara 
mak lazımdır. 

Nahif dizleri kuru tahtalar üs

tünde diz çökmekten ve avuçları 
hocanın merhametsizce indirdiği 
sopaları yemekten sızlıyan ve ken
disine oyun yeri olarak mezarlık 
kapısı gösterilen o bahtsız nesille 
bugün ferah, temiz binalarda, mu~ 
tazam ve zengin vesaitle ilk tahsi· 
le baflryan yeni nesli düsünüyOO" ve 
mukayese ediyorum da a'rada mev
cut olan farktaki fecaat kart•sında 
hakikaten ne kııdar bahtsız bir nes
lin evladı olduğumu bir kere daha 
anlıyorum. 

Salahattin ENiS 

Tapu kayıtlarının tasnifi 
Tapu daireıinde kazalara aynla • 

cak olan bazı eski kayıtların tasnif 
edildiği yazılmııh. Bunlardan Oakü • 
dar kayıtları da Osküdara nakleWI • 
miıtir. K:ıdıköy kazaıma ait kayıtla
nn tasnifi de nihayet bulmuıtur. ~
düöyünde bir bina bulunduğu takdir 
de Kadıköy tapu memurluğuna nak • 
!edilecektir. Sarıyer tapu kayıtlannın 
da tasnifine baş!anmışhr. Bu suretle 
bütün kazalara ait tapu kayıtları taı 
nif edilerek a;t oldukları kazalara ve 
rilecektir. 

1 KDçUk hııberler 1 
• Etibba odaıı heyeti idareıi oda 

rciai Dr. Niyazi ismet Beyin riyasetin 
de toplanmıı, 29 kanunuevvelde ya
pılacak olan kongre hazırlıklarını gö 
riiJmüştür. 

.. • Sıhhiye vekili Refik Bey evvelki 
gun Etı'bba odasını gezmiş ve binayı 
çok beğenmiştir, 

1 BORSA 1 
<lı Banka•mdan alınan cetvelidir) 

12 Kanunuevvel 1933 
Fiatları Ak• am 

l•tikruı dahili 95.25 
1933 İ•tikrası 97,50 
Ş.rk D. yo1lan 2.45 

Onitürk 26.95 

Tahvilat 
Elektrik 
l"ramyay 

-.-
o ıı 26.-
H )I[ 26.40 

Cümrü1t1er 8 
Baidat 9. 75 
T. aak•rİye 9,75 

Tünel 
Rı.hbm 
Anadolu 1 

" ili 
kuponaua 

Mümeaail 

ESHAM 
lı Banh•ı Na- Telefon. 

17,75 
45.' c 
50.4& 

1171 
ma 9. 75 Bomonti ı,j J 

,. ,, Hamiline 9.85 Terk.o• 28 
., ,. Mües•i• 106 Çimento 11.• 4t 
Tramvay 44.50 ltti.h.at de,.. 17.70 

Anadolu Hisse %7,CO ŞarK Jeı- ' _ 
Şir. Hayriye 15 Balya 1.85 
Reji 4.07 1-2 Sark m. acz• 2,85 

ÇEK FIATLARI 
Paria 
Londra 
Nüyork 
Milano 
Brükael 
Alina 
c~eYre 

Amaterdam 
Sof ya 

12.06 ı Prai 
692 Viyana 

73,79t89 Madrit 
8.98,.75 Berlin 

3.40 Bel•rat 
82.7935 Zloti 
2.43.75 Peıte 
1118125 Bükre4 

65,()(25 lt-foakoYa 

N U K U T (Sat•t) 

15.1!850 
429 

5.765 
1,97.96 

34.7475 
42083 
3.575 

@O.o75 
10.94 

Kuruı Kurut 

20 f. Fransız 166 1-2 
t fater"t·n 6'.2 
l Dolar 135 

20 Liret 223 
10 f. BelçiU ı ı 7 
20 Drahmi 24 
ZO 1. la.-lçre 818 
20 Leva 25.-
21 Kur. Çek. 118 

1 Şi1J •. AT. 
1 Pezeta 
1 Afark 
l Zeloti 

?O Ley 
2~ Di.nar 

1 C:ernoYİ9 
1 Atun 
J 1'f ·cirfiya 

1" t 

2450 
18 
49 

24. -
023 

46.-
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( Sıhhi bahisler 1 
Soğuklar 

tık sovuklarla beraber burun 
nezlesi, nefes boruları nezlesi hat
lar; bunlar kötü havaların geçer ak
çesidir. Lakin grip, ille o? .. 
Andıkça tüyleri ürpertir, Avru

pada 1918 grip salgını ortalığı kır
dı geçirdi; tam bir milyon kişinin 
canına kıydı. 

Grip kötü bir hastalık değildir. 
Akciğerlere el sunduğu zaman kı
yaklaşır. İki, üç günlük bir hasta
lıktır. Kırıklık, batağrıları, bir bu
run ve boğaz nezleleri. Görünürde 
belli başlı alametleri bunlardan 
ibaret ... Bir de atef.· Bunlar geçer, 
ardınca bir ten ve beyin yorgunluğu 
kalır, üç, çok çok on gün sonra bu 
yorgunluk ta geçer. Her vakit has
talık böyle dos doğru gitmez. Sa
pıtır, atef düştükten sonra bile has
ta genişliyeceği, ferah duyacağı 

yerde içi sıkılmıya başlar. Göğsü
nü dinlerseniz, duyduğı.ınuz bir ta
knn tabii olmıyan seslerden akci
ğerin bir noktasına kan toplandığı
m anlarsınız. Bir kaç saat içinde 
kan battan başa bir akciğeri kap
lar. Ateş 39 - 40 dereceye fırlar. 
Hasta düşkün, bitkindir. Uyuklar, 
abuk sabuk söylenir. İşte o zaman 
hastaya ve salgının devresine göre 
sapsağlam olan öteki akciğere de 
kan hücum eder. Ve .. iki, üç gün i
çinde ölüm yakaya sarılır. Grip 
biter, bronkopünomani başlar. Grip 
salgınlarına korkunçluk veren itte 
budur. 

Gri pi yapan ne? Bu, bilinmiyor. 
Bu bilinıniyenin karşısında da, es
ki zamanlarda, Pastörden önce 
söylediğimizi söylüyoruz: Gripi ya
pan bir Virüstür, diyoruz. Bununla 
beraber gripe tutulanların akciğer
lerinde türeyen, üreyen mikropları 
da biliyoruz. Bunlardan bir tanesi 
bir basildir; bunu 1892 yılında bir 
Alman bilgiçi, Fayfer buldu. öbür 

King Kong 
ipek ve Elhamra ıinemalannda ya 

rından itibaren buradaki atüdyolann
da <'Ürkçeye çevirdiği muazzam bir A
merikan filmi gösterilecektir. King 
Kong ismindeki bu film dün matbuat 
erkanına ve davetlilerine huıusi ola -
rak gösterilmi~ti. Film teknik itibarile 
sinemacılığın muvaffak olmuı harika
larından biri addedilebilir. 18 metre 
irtifamda yapılan King Kong iımin
deki maymunun da insan elinden çık
mış bir mahl ilk olması aynca hayrete 
değer. 

Gerek ormanlarda, gerekae büyük 
bir şehrin yükaek binalarının kapıam 
da son derece §ayanı dikkat fevkala
delikler yaratan bu 1oun'i maymunun 
harikaaı bugünkü ainemacılığın nele 
ıe kadir olduğunu vazihan göateriyor. 
Fiim, dün Melek ainema11nda matbu
at eı kinına gösterilen seansta hazıru 
nun hayret ve takdir hislerini topla
mıştır. 

• ve grıp 
ikisini de Pastör buldu. Pünomo
kok ve streptokok .. Bu mikroplar 
sağlam akciğerlerin kovuklarında 
her günlük konukturlar. Nasıl olu
yor da bu türlü türlü mikroplar 
akciğerlerde rahat rahat otururlar
ken öldürücü bir hastalık yapıyor
lar? 

Grip virüsü nasıl teyse, incecik 
nefes borularının içini büzüyor, 
Fayfer mikrobu o bozulan yerlerde 
çarçabuk üreyor, peyda olan 1rın 
tapaları İncecik nefes boruları tıkı
yor. Bozulmuş boruları saran ak
ciğerlere de kan çöküyor. öbür mik 
roplar, Pünomokak, yahut strepto
kokların üremeleri için bu kan o
turmut akciğerler pek uygun geli
yor. O zaman zehirler, toksinler 
saçmağa batlıyorlar. Bu zehirler 
kana karıfınca aleti fırlatırlar, 
hastayı sayıklatırlar, uzviyette kar
şı koyacak, savatacak hal bırak

mazlar. ölümden bir kaç saat ön
ce bu mikroplar bütün uzuvlara 
yayılırlar. 

Ne yapmalı? Nereye sığınmalı, 
gripe tutulmamak için? .. 

Hastaları yoklamak için yanları
na gitmemeli. Bu, hastaları yorar 
ve yanlarına gidenler için tehlikeli 
olur. 

Sıcak yerden birden bire sovuğa 
çıkmamalı. Bazılarının yaptıkları 
gibi, antiseptik gargarların ve bu
ğuların kullanılmasını tavsiye ede
riz. Çünkü bunlar nazari gayele
rin zıddına olarak mikropların sal
dırmasından önce höcreleri bozar
lar. Hastalıklardan korunmak için 
en İyi vasıta tabii savat ve saldırış 
ve karşı koyuş elemanlarını s:ı.ğlam 
bulundurmaktır. Töprak kuvvetli 
olursa hastalık tohumları dikif tut
turamazlar. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Kari •lklyatlarl 

Beyoğlu postanesi 
Beyoğlu postahanesi memurlarındaıı 

42 İmza ile dün §U mektubu aldık.. Ay. 
nen dercediyoruz : 

Biz zirde vaziülimza Beyoğlu poota ve 
telgraf giıe memurları muhterem gaze
tenizin S-12-933 tarihli nusha11nda me
murlar ıoğukta nasıl çalııır. Ba~lıklı 
yazıyı hayretle okuduk. 

Gerçi Galatasaray telgrafhane binası 
!adilen L'amir edilmekte ve tamir itide 
biraz uzamıt bulunmaktadır. Fakat biz
ler postane binasında her gün idare ta· 
rafından yaktınlan ve yaktırılmakta bulu 
nan mangallarla soğuktan muhafaza e
dilmekteyiz. Bunu icap ettiren sebepte 
aobaların tamir ve tadil edilmekte olan 
binaya kurdurulmut olmaaıdır. 

Bizler namımıza gazete idarehaneleri
ne gerek tahriren ve gerek•e tifahen mü 
racaat için hiç bir kimıeye vekalet ver 
memit olduğumuzdan hilafı hakikat o
lan neıriyal1n tashihi.ni ve bu mektubu
muzun gazetenizin ayni sutununda neı· 
rini reca etmekteyiz. Hünnetlerimizin 
kabulünü reca ederiz efendim. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada -Ünyon Hanında Kain 

f! ~ Y O ~ StGORT ASINA yaptırınız. 
Turkıyede bılafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 9J08 ' 

HİKAYE aKş•m :::> Pı. }:{ A Y t.s..i G orya J 
PAUL ABRAHAM'ın illı: Ye methur opareti 

ADALAR ÇIÇEGI 
İV AN PETROVICH - ERNST VEREBES - MARTHA EGGERT 

ve büylik tenor HAN~ FlDESSER 
Ahlak kaidesi tarafl'tdan t•msil edilmit cazip musikili ve zenP'İn mizansenli fil"' 

- Fransızcadan - - Evet, yalan söyledim. Saklamı- lıaveten: FOX JOURNAL - l10969; 
Mösyö ve Madam Basseur bir aparlı· 

manın üçüncü kal'l:nda oğulları Francois 
ve kızları Georgette ile beraber oturu· 
yorlardı Servetleri yoklu, fakat kazanç
ları kendilerini oldukça rahatgeçindirme
ğe yetiıiyordu. 

M. BaHeur belediyede memurdu. Da
ha yüksek, binaenaleyh maaıı daha dol
gun batka bir vazife iıtemiyor de~ildi, 
fakat tanıdıkları çok az olduğu için, bu 
ite tavasaut edebilecek kimseyi bulamı· 
yor, bu yüzden hep yerinde sayıyordu. 
Oğlu komediyen olmak niyetinde idi. 
Fakat konaevatuvarda kendiaini kabul 
efuıedikleri için o da dikıiyon ve tiyat
ro dersleri vermeğe baılamıtlı. Böyle 
talebe olamadıkları halde muallim olan· 
!ar çoktur. 

Georgelle büyük bir modistra mağa
zaıında çalıııyordu. Mağazayı tutanlarda 
meşhur Leocadie hemıirelerdi. 

Bütün aileden bir çalıımayan Madam 
Basseur idi. Fakat o da bütün vaktini 
mutfakta yemek piıirmeklc, çamaıır 
ve bulatık yıkamakla, aökük dikmekle 
geçirdiğini aöyler, yani kendisinin de 
çalııtığını iddia ederdi. Maamafih kom· 
ıularırun hürmet elltiği bir kadındı, çün
kü bengi birinin bir iti düıse yapmağa 
çalııırdı: 

- Zengin değiliz, derdi, fakat namu
sumuzla yafıyoruz. Çocuklarımıza iyi ter
biye verdik. Bununla iftihar ederiz. Va
kitleri gelince onlar da güzel güzel evle
nirler. Mes'ut olurlar, bizi de mes'ut eder· 
ler .. 

Fakat bir akıam Francois yüzü karma
karıtık ve teli.ılı bir halde eve geldi. Me
rak içinde kalan anasına ve babasına an· 
!atlı: 

- Georgelle evvelki akşam Leoadie' 
!erin verdikleri baloya gittiiiini aöylemiı
l~ değil mi? Yalan! Ne baloya gilıciş, ne 
bir ıey .. Bugün öğleden ıonra mağaza 
da çalııan arkadatlarından birine raıt 
geldim. Leocadie hemıireler bir defa 
balo vermemiıler ki .. 

M. Ba11eur'ün kaılan çat.ldı: 
- Yalan aöylesin, olur şey değil .. 
Mesele mühimdi. Çünkü Georgeıte 

yorwn. 
- O balde evvelki gece nerdeydin? 
- Sinemada .. 
- Hangi filmi gönneğe gittin? 
- "Kızıl fırtına,,yı .. 
Bu sefer kardeşi atıldı: 
- Gene yalan söyliyorsun, dedi:, ev• 

velki akşam kızıl fırtına halka gösteril
miyordu. Sadece davetlilere mahsustu. 

- iyi ya .. Ben de davelti idim. 
- Kim davet etti aeni? 
- Mağazanın müıterilerinden birisi.. 
- Şimdi mesele anlaıılıyor. Tabü bu 

müıteri ile sinemada beraberdini:.ı:. 

Odanın için bir istintak dairesine dön· 
müştü. Bir taraftan babaaı, bir taraftan 
kardeıi aıkı ıualler aoruyorlar ve kızın 
ağzından kopardıkları kealk cevaplarla 
hakikati anlamağa çalıııyorlardı. Geor
gelle başını eğmiş, yavaı yavaş kalbini 
dolduran heyecana mağlup olarak, her 
ıeyi söylemeğe batlamıştı. Evet, bu müş
teri ile sinemaya gitmiıti. Temiz q:iyin .. 
miş, sempatik bir gençti, çok güzel ko
nuıuyordu. Akşam mağaza çıkıtında 
kendiaini beklemiı ve birlikte sinemaya 
gitmitlerdi: 

Artık her ağızdan lanetler yağıyordu: 
- Ne ayıp Sen utanmaz mmn? aile

mizin namusunu nasıl unutursun? Seni 
bugünlere mi yetiştirdik? llh,ilh. 

Baba oğul bu küfür ve hakaret müaa
bakaamda biribirlerinden geri kalmıyor
lardı. Nihayet anneai sordu: 

- Kimdir bu herif? Bu terbiyeaiz a
dam kimdir? Adı ne? 

Genç kız çantaaından bir kart vizit 
çıkarıp uzattı. Üçü birden karim üzerine 
iğildiler. Babası aordu: 

- Nazırın oğlu mu? 
- EveC .. 
Dit gıcırlmalar devam ettiı 
- Nazırın oğlu diye bu adamlar her 

şeyi kendilerine ne cesaretle mubah görü 
yorlar, anlayamıyorum. Bir gün yakalar• 
sam çenesini kırarım keratanın •• 

O akıam Basseur ailesinde hiç kimse 
yemek yemeden yattı Ertesi sabah baba· 
11 kızını bir köıeye çağırdı: 

Bugünkü Program 
ISTANBUL ı 

17 ,30 Granlofon. 
18 Franaızca der• (llerlemit olanlara). 
18,30 Tasarruf hakkında konferans. 
18,45 Şehir Tiyatroıu artiıtleri tarafından 

teuııil. · 
19.30 Bedayii Musiki He7'eti. 
21 Gramofon. 
21,30 Anadolu Ajansı, Borsa haber;i, Saat 

ayarı. 

A N K A R A, 1538 m. 
12,30 • 13,30: Gramofon. 18: Orkestra. 

18,45: Danı muıikiıi. 20: Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A, 1411 m. 
16,45: Taıannili konı•r. 17,15: Çocuk progra· 
mı. 17,45: Müıab.abe. 18: Piyano konıeri, 18,55 
Müsahabe. 19,251 Pliik. - Muhtelif. 21,201 
Konıervetuvardan naklen orkestra •• orı 
konseri .. 23,25: Danı mu&ikiıi 24: Müıahabe. 
24: Dan• nıu-1.k•i. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
17: Konferan•. 18: Polıar idare•inden. opera 
orkeatraıı. 20,20: Konferan•. 20,50: Geza Na· 
TY tarahndan poyano konaeri. 21,35: Stüdyo· 
dan bir piyea. 22,20: Haberler. 22,40: Buda· 
pefte ınuaiki heyetinin konaeri. 24,05: Sanat· 
ki.r triyo takımı tarafından kon•er. (Simplon 
kahYeıinden.) 

MILANO - TORINO - FLORANSA -
TRIYESTE ' 

18,10 Taıannili konaer. müaababe, 20,35 
plik müaababe, pli.k 21,45 Fran.z Leharın Za
re•itach opereti. 

ROMA - NAPOLI - BARI : 
18,15 Radyo orkeatraaı, müaababe, 21,45 

Bizet'nin Carmen operaaı. 

B E L G R AT, 430 m. 
17,30: Halk haberleri.. 18: Müıahabe. 20: Mü
ıahabe. 20,05: Radyo orkeatrası. 21,05: Mr. 
Milan Timotic tarafından ve orke•tra refakati· 
le halk ıarluları. 21,35: Konreranı. 22: L,.oun 
l1ana'dan na.kil. 23,05: Müaababe .• - Pli.k. 
Neıri1atı . .23,50; Siıan nıuıikisi. 

Ş 1 K Sinemada 

Türkçe filimlerin en güzeıi 

SÖZ BİR 
ALLAHBİR 

yirmi iki yatında vardı. Güzeldi, fendi, 
çok iyi giyinmesini bilirdi. Aile toplan
tılannda bütün takdirler ve beğenitler 
onun üzerinde toplanırdL Fakat bütün 
bunlara rağmen hiç bir zaman, biç bir 
kimae onun bir hafiflik yapması ihtima
linden ıüphe elınemiıti. 

- Georgellc, dedi, ak§am aaruı. biraz 
çıkıtl'ım. çünkü kardeşinin yanında öyle 
yapmak İcap ediyordu. Fena bir iı yap
mıı değilain kızını, kendini üzme.. Yal
nız arkadatıru bir defa daha gorursen, 
•Öylede, babasının yanında teıebbüste 

bulunıun. Şimdi daire müdürlüğü mün
haldir, beni ol"aya kaydıraın. 

B 0 K R E Ş, 394 m. Üniformalı 
13,05: Boraa. - Pli.k. - Haberler. - Pli.k. · 

1
"l ·• .. · 

18,05: Radyo orkestraıı. 19,05: Haberler. 19,20 11 

Aktam Georgetlle her zamanki gibi 
ıen, ıatır eve döndüğü zaman babası, 
anası, kardeıi, mana.Jı bir tavır almışlar
dı. Kimse bir ıey söylemiyor, önlerıne 
bakıyorlardı. Kızcağız ıatırdı: 

- Ne var, ne oldu? Bir ıey mi var? 
diye sordu. 

O zaman babası havaJt saran endişe .. 
yi anlatmak için kafasında bir ıeyler ha
zırlamağa çalı§lı. "Evvelki gece neredey
din?,, Diye düpedüz sormağa cesaret ede 
memiıti. Maamafih: 

- Kızım, diye batladı, bilirsin ki seni 

Beı dakika ıonra baba11 çıkmca, bu se
fer kardeıi Georgeıte'i bir köıeye ça· 
ğırdı: . 

- Akıam ıana biraz çıkıştım. Çünkü 
babamın yanında öyle yapmak l~zımge
liyordu. Bir fırsat çıkarıa beni arkada
şınla taruıtır. Belki babaaı bana bir it bu
lur. 

SEM 

biz ne ihtimamla terbiye ettik, yetiştir- T } b b' 1" • • }'k 
dik. Annen her zaman için sana bir asalet a e C lr ığının sene 1 
nümunesi oldu. Ailemizde bizim dai.na kongresi 
dikkat elltiğimiz bazı kaideler vardır. Ben 
ıana lüzumıuz bir ahlak dersi verecek Mini Türk Talebe Birliğinden: 
değilim. Fakat ... bazı zamanlar olur ki Milli Türk Talebe Birliği senelik 

Radyo • Komzak orkeıtrası. 20,05: Üniversite 
radyosu. 20,25: Pli.le:. 20,50: Konferan• .• 21,0S: 
Marcel Gali tarafından keman konseri. 21,35; 
Konferans. 21,50: Zıuriadeıco tarafından ta
aanni. 22,20: Danı nıuaik!ıi. 22,50: Haberler 
23: Radyo halk orkeıtraıı (Romen muai.ki•i.) 

B R E S L A U, 325 m. 
17: iki yüz seneki Alman artislerinin eaerle
den. 18,SS: ET musikiai. 19,10: Zirai neıriyat. 
19,25: Müaahabe. 19,45: Müıahabe. 20: Milli 
neıriyat. (Mozart'ın e•erlerinden kenaer.) 2lı 
Haberler. 21,10: Memlekete aeliı iıimli skeç. 
22,10: A•uaturya halk mu•ikiai. 23: Haberler. 
23,30: Gece musikisi. 

Konferans tehiri 
Bugün Türk sinemasında saat 

11,30 da Rus film rejisörü M. Yüt

keviç tarafından verileceği ilan e

dilen konferansın tehir edildiği i

lan olunur. (10976) bir aile babasının tiddet gösterm~ai de kongreai ıs. ı2. 933 cuma günü saat 
vazifesi icabıdır. Yani demek iıtiyorum (13) le lstanbul Halkevinde aktedile-
~ ce~ K f - Allah a•kına r•buk so""yleyin:. Ne- k ı on erans • .- ~ ı - 932 - 933 ongre aza arının 
oldu? teırifleri, Halkevi Reiıliğlinclen: 

Georgette endite içinde bekliyordu. 2 _ 933 • 934 kongre azası dinle- 1 iınci kanunun 14 üncü perfemhe 
Babası sordu: d günü •••t 18 de Üniversı"te D~entlerin 

iki yici olarak toplantıya iıtirak e ecek- ~ -· 
- Evve ·gece baloya gideceğini söy- !erdir. elen Aktea Nimet Beyefendi tarafından 

lemiştin ve gittin. Halbuki mağaza aa- Halkevi Beyo<>lu kıammda Ahnanyada 
h. 1 · bö" 1 b" b ı 3 - Arzu edenler dinleyici aıfatile • ıp erı Y e ır a o vermemitler. talebe hayatı hakkında bir konferana 

B · b ı 1 gelebilirler. - en mı a oya gideceğimi söy e- verlılecektir. Herkes gelebilir, 
diın? • * * 

- Evet. O akıam aerbeat kalmak is- Ö L Ü M Balat Ahemla Cemiyeti Hayriyeain 
tiyordun. Ne yapmak için serbest kal· Kütahya meb'usu Rasim Bey öl- den: 
mak istedin? Cemiyetimizin Türk kültür birliği 

Genç kız hafifl'en titremeğe baıladr. dü. Cenazesi bugün sabah saat do- tarafından lS-12-933 cuma günü saat 
Yüzü sapıarı keıilen annesine baktı. Ba· kuzda Taksim' de Sıraservilerde ıs te merkez binaıında tasarruf haf
baaı kıpkırmızı keıilmiıti, kardeşi asabi- Alman hastanesinden merasimi taaı münaıebetile azalarımıza mahıus 1 

aaabi parmaklarile oyruyor, hemıireıinin mahsusa ile kaldırılarak Kabatas- olmak Üzere Milli lktısal ve Tasarruf 
hiç yüzüne bakmıyordu. o zaman Geor- t 1 O kü"d d E. ve Türk kültürü hakkında iki konfe- İ 

h a vapur a s ara ve ora an -gelle er türlü münakatanın faydaaız ol- rana verilecektir. Bütün azaların teı-
duğunu anladı. Madem ki haber almıı· renköyüne nakledilerek Sahrayı rifleri rica olunur. 
!ardı. Her ıeyi açıkça aöylemek daha ceditte aile makperesine defnedi- Ahemla cemiyeti Türk 

Yani na,rly•I 

Holivut 
Holivut'un 3 cü aene 49 cu sayısı ~e~ 

gin münderecat ve gÜzel resimler jle 
intiıar elınİflİr. 

Bir gecenin sabahı 
Meliha Avni Hanım, u Bir geceıı:İdı 

sabahı" iaimli bir roman neıretmittiı'• 
Güzel bir üalilp ve kuvvetli bir teknj)<!• 
yazılan bu muvaffakıyetli eseri tavsiye 
ederiz. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı . 

Galataaarayda Kanzük eczahant!f1 

kartısmda Sahne sokağında 3 nuına· 
ralı aparlunancla ı numara. ---

Asrın umdesi " MiLLiYET" tir· 

ABONE OCRETLER1: 
Türki1• iç.in. Hariç iciıl 

L. K. L. K-
3 ayhfı 4- a-
6 .. 7 50 14 -

12 ff 14- 28-

Gelen evrak seri Terilmez.- Müddeti 
ıeçen nüıhalar 10 kuruıtur.- Gazel• ~.• 
matbaaya ait itler için mildiri1ete 111&1• 
raca•t edilir. C.zetemİ• ili.nlann meı'ı.a· 
lİ•t'tİrıİ lı:.hul f!tm~2 • 
... iiiiiiıİıİİİİİiliİll .......... ~ 

muvafıktı. Dedi ki: lecektir. (10965) kültür birliği 
~"'!"""""~~~~~~~:::;;:;;;:::;;;:;;;;;:::;;;;;:;;:;;;:;~;;;~~!!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!~;;;;~~~!!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!~!!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!~~;.:;;~~lt!!!'!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!99~ 

Milliyet'in edebi romanı: 69 

}KIR (l(fi.İ 
~-------_;;~BUR HAN CAHIT 

---~~ \lnıulap .Komanıı 

geçirdiğim günün sıcak, sevinç 1 
dolu parçaları canlanıyordu. 

İçimden gele gele, kızlığımın, 
aaffetimin bütün bekaretile Allaha 
dua ettim. Beni bu temiz ve terefli 
ailenin içine kattığı için gözlerim 
ıslana ıslana teşekkür ettim. 

Yiice Erzurum dağlarının etek
lerinde yetiten Kır Çiçeği başında 
esen bin bir fırtınaya rağmen boy
nu bükülmeden, kolu, kanadı kı
rılmadan ve çok tükür koklanıp 
soldurulmadan umduğu hayata, te 
miz, lekesiz, şerefli bir aile yuvası 
na kavuşacaktı. 
' Bütün gece gözüme uyku girme
di. 

Bu münasebetin muhtelif safha
ları hep gözümün önünde canlan
dı. Suat Beyin o çok nazik ve ter
biyeli hareketlerinin manasını tah
lil ettim. Her tarafında temiz bir 
aile havası teneffüs ettiğim evleri· 
nin neşeli hayatını tekrar yaşadım. 
Sabaha karşı dalmışım. Annemin 

tefkatli gözlerini gördüm. Kasaba
daki çağlıyanların sesini tekrar i
fİttim. 

Uyandığım zaman pencereden 
giren güneş yüzümü kızartmıştı. 
Sivasta mektepte iken alıştığım 
gibi ok gibi yataktan fırladım. 

"" "" "" 
Ali Efendi çayını içiyordu. 
Dünkü hadiseleri bir hamlede 

anlattım. 

O kadar sevindi ki dayanaamdı. 
Kalktı. Beni kucakladı, saçlarım
dan öptü: 

- Me3'ut olacaksın kızım, dedi. 
Kalbin o kadar temiz ki mes'ut 
olmak hakkındır. 

Ve sonra zaten pek hürmet etti
ği Suat Beyin ailesi hakkında bir 
çok tafsilat verdi. 

Bu bahis üzerinde dalmıt gidi-
yorduk. 

Reşit Bey geldi. 
İşler başlamıftı. 
Ona derhal her 'eyi anlatmayı 

doğru bulmadım. Daha cumaya ka
dar önümüzde bet altı gün vardı. 
Sonra daha bir iki gün evvel kol 
saati yüzünden. aramızda hadise 
geçmişti. Onun harareti sönmeden 
Suat Beyin ismini tekrar araya so
karsam o günkü iddialarında hak
lı olduğunu itiraf etmiş olacaktım. 

Ve o yazıhaneye ait bazı tali
mat verdikten sonra çıktı. 

O kadar gayret etmeme rağmen 
içimdeki sevincin tatmasına mani 
olamıyordum. Yazıları isteksiz bir 
alışkanlıkla yazıyordum. İşim bit
tikten sonra elime romanımı aldım. 
Fakat bir satırını bile anlamıyor
dum. Bir aralık (Narin) telefon 
etti. Ne yaptığımı, ne dütündüğü
mü sordu. Şakalattık. Cumaya ka
dar her gün arıyacağını söyledi. 

Ne tatlı, ne can kız yarabbi. Çok 
terbiyeli insanlar .. Benimle an bet
dakika telefonla konuştuğu halde 
bir kere ağabeyisinden bahsetmedi. 

Zaten Suat Beyin de en botuma 
giden tarafı sırnaşık olmayışı, hisle 
rini ifade etmekten çekinişi olmut
tu. 

Reşit Bey geç vakit geldi. Yeni 
yazılacak müsveddeler verdi. Gelip 
gidenleri, telefonla arayanları sor
du. 

Cevap verdim. 
Sonra yüzüm<: baktı, gülümsedi. 

- Suat Bey aramadı mı? 
-Hayır. 
Sırası gelmişken meseleyi aç

mak istedim. Fakat onun Suat Beyi 
soruşundan sonra bu bahsi ortaya 
atmağa bilmem neden cesaret ede
medim, bunu sakin ve müsait bir 
zamanda anlatmak daha iyi • olac
tı. 

"" "" "" 
Bugün pazartesi .. Cumaya üç gün 

kaldı. 
Artık Retit Beye her feyi söy

lemek lazım. (Narin) her gün te
lefon edip bana cumayı hatırlatı
yor. Babasının cuma için bazı aile 
erkanını da davet ettiğini ıöyliyor • 

Eğer bir kaç gün daha geçirip 
Reşit Beye birdenbire söylesem bel 
ki de cam sıkılacak. Cumadan 
sonra çalışmıyacağım. Belki yerime 
başkasını arayacak. Her halde bu
gün her şeyi anlatmak lazım. 

Sabahleyin çok meşguldü. 
Akşam erken geldi, işler de azdı. 

En son imzalanacak kağıdı götür
düğüm zaman bana o gün Mahir 
Beyi gördüğünü, beni sorduğunu 
söyledi. 

- Galiba gene serbest kaldı, di
ye de şaka etti. 

Sırası gelmişti. 
O koltuğa gömülmüf, ağzında 

kalın sigara, gevezelik etmeğe ha· 

zırlamyordu : 
- Beyefendi, dedim. Müsaade 

ederseniz sizi bira:& mefğul edece
ğim. 

Bol bol güldü ı 
- O, bu tetrifata ne lüzum var. 

Anlat bakalım. Gene bir hadise mi 
var? 

Ben güldüm: 
- Evet, bir hadise, fakat evvel

kiler gibi tehlikeli değil. Şikayet 
ederek değil, adeta müjde vererek 
söyliyeceğim. 

- Hayrola, aman çabuk söyle 1 
- Ben cuma günü nitanlamyo-

rum. 
Koltuktan bir kedi gibi fırladı. 

Şatkın şatkın yüzüme bakıyordu: 
- Ya .. Kiminle? 
- Suat Beyle ! 
Yüzünde istihza ile karışık ha

karete benzer bir dalga geçti. 
- Nasıl, aldanmamıtım değil 

mi, ve sen beni aldatmışsın de
ğil mi? 
Batımı salladım: 
- Hayır. Tahmin ettiğiniz gibi 

değil. Suat Beyle aramızda ne ta
ka ne ciddi hiç bir hadise geçme
den doğrudan doğruya aile$inin 
vasıtaaile ve onların teklifi ile .. 
Dudaklarını büktü ve ehemmiyet 

vermiyormut gibi tekrar koltuğa 
gömüldü: 

- Orasını artık iddia et, dut• 
Vaziyet çocukça iddialan gülüoÇ 
edecek kadar sade .. Etrafımda der 
nen itlerin içyüzünü farketmediJIJ• 
fakat kokusunu almadığımı da İJY 
kar edemezsin. 

Ellerimi masaya dayadım. 
- Aldanıyorsunuz beyefendi, 

dedim. Bana inanmanızı rica ede; 
rim. Aaleyhimde geçen hadiseleri 
nasıl samimiyetle anlattım, aizdell, 
bir şey saklaınadımsa bunu da ayJl1 

ciddiyetle olduğu gibi anlatıyoruJIJ' 
Kendimi müdafaa edecek değiliJllo 
İsterseniz onlar da ahbablarıoı:ı 
dostlarınızdır. Tahkik edebilirsi11İ• 
Zaten maksadım bunu haber verdilı 
ten sonra bana gösterdiğiniz ço1' 
temiz alakaya, himayeye kartı te
tekkürlerimi tekrar etmektir. 

Retit Beyin yüzünde garip ih~İ· 
!açlar gelip geçiyor, adeta beni dılJ' 
!emiyor zihnen başka şeyler <füşil• 
nüyormuş gibi gözleri fırıl fırıl dö
nüyordu. 
Sustuğumu neden sonra farketti: 
- Ne zaman karar verildi bu ite 1 
- Geçen cuma? 
- Nerede? 
- Y eniköyde. 
- Ondan evvel Suat Beyle nere< 

lerde bulufuyordunuz. 
- Hiç bir yerde 1 

(Bitmedi) 
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Afet Hf. nin konferansı 
g 

ismet Pş. Hz. nin nutku 
(Başı 1 inci sahifede) zamanda ticaret ve tediyelerimiz de l 

Fakat cemiyetin çalışmasıyle yakın müvazeneli olmalıdır. 
dan alakal andıkça, anlıyordum ki, o, Ticaret müvazenesi 
llıeınleketin, zaruri yiyecek ve giye- Fakat, milli iktısat hayatında çok 
cek ihtiyaçlarından dolayı, harice muh- kuvvetli ve kıyınetli bir amil vardır 
taç olmamak için sanayi kurulmasr- ki, o da halkın devlet tedbirlerine kar 
tıı, milli sermaynin biriktirilınesini §I emniyeti olmasıdır. Demiştik ki, büt 
Ve arttınlmasım istiyordu. Yüksek ce- çe tevazünü esastır, bunu devlet ya -
~İyetin düşündükleri, yalnız, bundan par, fakat ticaret muvazenesini temin 
1?ar-et değildi, o Türkiye Cümhuriye- etınek münhasıran devletin elinde de 
1~nin, Türk istiklalinin tam kale ha- ğ;: dir, bu hususta devlete milli faali-
hne gelmesini, büyük ve ağır sanayi eytlerin de yardımı lazımdır. 
llıernleketi olmasiyle, mümkün ola- Bunda millet vazifesini yapabil • 
<ağım anlamış bulunuyordu. mek için fertlerin iktısadi terbiye ile 

işte, cemiyet bu yüksek yurt va mücehhez olması Jazmıdır, bu terbiye 
llıi.llet duygularını millete telkine ça- icabıdır ki, fertler yeı:ili malla • 
lı§ıyar. Hakikaten buna ihtiyaç v.ır- ra rağbet eder ve kalite 
dı. Çünkü yeni Türkiye devletinin ve itibariyle dun olsa bile mutlaka yer -
llıillt rejimin kuruluşuna kadar bu li malı kullanmak karar ve azminde 
Yurt, cihanın serbestçe alış verişine a- bulunur. Hariç maldan müstağni kal·-
çık bir pazar yeri idi. mak için o malın aynını ve daha İyİ• 

Açık pazar sini memlekette yapmaya çalışır. 
Fazla mal çıkarmak, hariçten faz- Halkımızın umumiyetle seferber o!a· 

la para getirmek işine gelen memle- rak üzerinde yürüdüğü bu iktısadi yol-
ketler bq açık pazardan iatediklcri Cümhuriyet hükılme•1ımi_zin isabet:e çiz· 
gibi iatifade ediyorlardı. Bu rnüstem· diği izdir. Bu yol Üzerinde ne kadar 
lekeci memleketlerin bundan mem- muvaffak olduğumuzun ufak bir nişane 
nun olduklarına §aşılmaz. Fakat şa- sini söyliyebilirim çünkü bu hepimizin 
tılacak ve hayret edilecek cihet ıu- bildiğimiz veya kolaylıkla öğrenebifoce-
_dur ki, 0 zaman memleketin başın• ğimiz bir şeydir. 
da bulunan Osmanlı idareciler bu sis- Memlekette pamuk, yün, şeker, nn 
temin, daha doğrusu bu iktisadi le· sanayiini vücuda getirmek suretiyle, ti-
:ıebzübün devamına çok taraftar idi.. caret muvazenemiz temin edilmiıtir. Te .. 
ler. Çünkü bu adamlar müstemlekeci diye muvazenemiz için de kuvvetli lied-
cfevletlerin, ianelerinden ve ikrazl&.- birler alındığını memnuniyetle öğreniyo 
lından, §a.hsi keyflerini ve zevklet"İni ruz. 
t<ınin ediyorlardı, memlekette lehak Tasarruf üzerinde konuşurken, hatı· 
kilin.lemi tatbik ve icra vasıtalarını, ra gelen bir noktaya işaret etmek iste· 
bq aiatemde buluyorlardı. Buna mu- rim. Tasarruf denince, bundan sadece 
kabil memlekette, oturan ve otunnı- para biriktirmek manas:nı çıkaranlar da 
Yan ve bilhasaa Türk doatu geçinen vardır. Meaeleyi yalnız bu zaviyeden gö 
ecnebiler, bu aistem sayesinde, tTiem- renler ve söyliyenler1 parasını küple top 
leketin bütün servet kaynaklarını el- rağa gömenlerden farksız gibidir. 
!erine geçiriyorlar, milletin kol kud· Çok istihsal 
l'etine istihsal kuvvetine hakim olu· Tasarruftan maksal1, her vakit kazan• 
Yorlar, memlekette hemen hemen dığından fazla sarfetmemek ve fakat, 
giimrüksüz atokları lüzumlu, lüzum- fazla sarfetınek için, mutlaka çok istih-
•uz bir taı.ım mensucat ve mamulat sal yoluna gitın~ktir, ve bir küçük ınık 
lrı.ukabili olarak, milletin bütün ma· tarda olsa da, toplanan sermayeler milli 
llıeJekini kendi memleketlerine çeki- ilrt!isadiyabn tekamülüne hizmet etmeli 
Yorlardı. Çıkardıkları, Türk ailele- dirler. Ferdin kendi menfaati de bunda-
linin asırlardan beri, yalnız bir &er- dır. 
'Vet diye değil, bir habra olarak aak- Ergani istikrazı 
lıyabildikleri her §eye şamildi. Milli tasarrufun mahıyetıru anlamak i-

Osmanlı idaresinde., çin en yakın ve taze bir misali derhal söy 
Hanımlar, Efendiler, lemeliyim. Ergani dahili istikraz tab"il-

Türk mlleti, Osmanlı dev,Jetinin İ· !eri .•. yurttaşlar, bu tahvilleri almakla 
daresinde, dediğim gibi, dahili ve ha· tasarruf el'tikleri paralarım, bir defa, 
rici olmak Üzre, iki türlü ezici ve kendileri için çok ki.rlı ve emin bir işe 
Yıpratıcı, am.il elinde her gün biraz yattınnış oluvorlar. FtıkR"' hu,.,...t ~ ,... ,ı.,. . 
ıc!aba zebun ve fakir fakat, her ğün ha değerli olan cihet büyük milli vazİ• 
biraz daha çalıpnıya mecbur bir e~ir 1 fe yapmış buıunuyorı.aı·. u- :ı:ııa.>' cuc •---·ı..ı 
tib idi. Türk köylüsü, çifçiai, amele• .leketin büyük bir servet kaynağr işle
•i azami aay ve kuvvet sarfiyle a.ıga necek, bundan bütün memleket, millet, 
ri hayatını kazanmıya mecbur edili· 1 devle~, iktisadi kalkırunada çok kuvvet
Yordu. Bu hayat seviyesi ancak, Ö• lenecektir. Ve bunun neticesinde fertler 
liimden kurtulmıya yardım edecek bir de yine kazanacaklardır. Yurttaşların, 
hayat seviyesinden başak bir ıey de- tasanuf ettikleri paralar, küçük, büyük, 
ğildi. sermaye halinde milli iktisadın ilerleme 

Bir milletin .&İyasi ve askeri istik· sine bu yolda yardım ederse ancak o za 
lalini kurtarmaya ve korumaya ne man tasarrufl'an maksut olan gaye mil-
kadar mecbur olduğunu anlamak mi.i letçe anlaşılmış sayılabilir . 
himdir. Bunun için kanuni Süleyına· Kooperatifleşme 
nın, l inci Fransuva ile yaptığı mua.. Burada, tasarrufun en eyi vasıtaların 
hededen, ti. Lozan muahedesir.e ka.. dan biri olan kooperatifleşmeyi de eneı .. · 
dar geçen 400 yıl içinde Türkiyenin miyetle hatırlatmalıyım. lktiaadi faali- 1 
geçirdiği iktisadi aafhaları göz önü- yellerin her birinde, l1d< tek çalışan yurt-
tıe getirmek kafidr. taşlarımız, teşebbüslerini bütün masraf 

Anadoluya 1919 a kadar zirai bh- !arını yalnız başlarına yapmaya ve bir 
ınemleke~ denirdi. Fakat onun, bngün çok zorluğu yalnız başlarına ayrı ayrı ön 
buğday anbarlan olan Ankarasına, lemeye, ve yenmeye mecburdurlar. Hal· 
Konyasma, Eskişehirine, Afyonuna buki kooperatifleımede bu ayrı masraf· 
Yiyecek ekmeğin unu Roman)•ac!an, lar, işlerin birle§tİrilınesi itibariyle, el-
R.usyadan '1'.e Amerikadan gelirdi. Be bette azalır, zorluklar daha kolay ön-
Yaz un diye de çok makbul sayılırdı. )enir ve ezilir. Hııtl'a tek başına çalışıl-

1 ürkün en çok kullandığı elbise, dığı zaman gayri müml:"tin olan verimli 
Çamaşır, yatak takımı, yorganıu pa• işler, bu sayede imkan içine alınır. 
ltıuğuna ve hırkasının astarına kadar, Koperatifçilik yabancıların uyandır-
bu pamuk memleketi olan diğer baş· dıkları ve istifade ettikleri muzir reka-
lta memleketlerden gelirdi. ~etlere de şüphesiz set çeker. Koot>era· 

Bu çifci memleketi, sapdnınm de- l~fleşm~ ~e kadar genişlers<ı. kooperati· 
trıir ve çivisine varmcıya kadar bü- fın verımı o kadar ç-;k ve mill;.;;;tİn ikti-
tlin ziraat aletlerini dışardan gelir- sadi kalkınması da o kadar kolay ve ça· 
ıneye mecbur bir vaziyette bırakıl· buk olur. Fakat daima hatırda tutmak 
nıı~tı. lazundır ki, iktisat bakımından miUetin 

1 ürk ülkesi bol bol yün, emsalsiz b.. ··k k d ' en uyu ve en u retli kooperatifi bü-
lıflik ve ipek yetiştirdği lıu!de, türk ,,.. ı· · · ' .. un ge ırını, amme hizmetine veren ve 
en basit bir abayı, baş örtüsünü al- bütün yurttalların daimi ve hakiki aa 
rnak için alnının terile kazandığı ve •I olduğu ve bunun için milletin öz malı 
boğazından artırabildiği parasını ha- olan millet kooperatifi, devlettir. Milli 
ı-jre verirdi. ·k · f li • ı tısat aa yeCıerini, izahına çalıştığım 

Yüksek kabiliyet gibi teşkilatlandırmak ve şebekeıenaır-
Hail:uki arkadaşlar, •.irinin bu mek, şüphesiz, milletin, bilgisinin yük-

3on esaslara tehaddüm eden tarihine selmesine ve ya§_amasmın düzelmesine 
bakılırsa, orada apaçık bir surette gö- en büyük amildir. 
>diir kı, Türk her işte clduğu gibi Kı·edi 
ikt•M•t aleminde de en yüi< :-ek kabi· Hanımlar, efendıler, 
liy,?tle temayüz etmiş b;r varlrktır. . lst~s~lin ,ticaretin, sermaye ve kre-
A!Jr"HP4 sanayii fikir ı:e Jıu}'at1.nı do- dıye ihtıyacı malUmdur. Memleketimız-
ı;u1a11 Türkler oldug"u arlı.'• re:Jdo- d k .. ··k le fi o uçu asarru ar milli kredi hacırum 
lu1111·ı:z, tarihi, ilmi bir h12~ ·kutlır. tt ak d B a~ ınn ta. ır. . rnn memnuniyetle gö 
Ti>rk~ı de sanayiin dejenere olma• ruyoruz. Dıyebılirız ki milli tasarruf fik-

ıı ve '.:lDll.yİden mahruır.ı,•et, huhar · "h · t• ' 
rı ve zı nıye ı ıarece bu sebeple bile 

ve ın .~ ;,.a devrinde başlar, buhar ve ~eml~ketin. iktisadi İnkişafına, esash 
lrı.nkinaya derhal intibak etmemenin hır hizmet ıfa eylemektedir. 
cezası Cümhuriyet devrine k!ldar çe Hanunlar, efendiler 
kilmi~ oldu. M·u· kül ı ' 

H f d ·ı ı 1 .. ~ürümüzü yükseltmek azmin-
anmılar, e en ı er, medeniyetin deyiz, bilirsiniz ki kültür bir bütu'·ndur·· 

Yeni eserlerine hürmet ve intibak la • ·k · d. ' • 
d ı . tısa ıyat bu bütünün mühim ve ~eniı1 

•am ır. h>r par_.,. dır. • 
lktısadiyatın inkişafı için Büyük Şefin sözleri 

Bir memlekette iktısadiyatın inki- .. ı .. ktısadi. ·yat dediğrmiz zaman onun 
taf edebilmesi için iktısadi terbiyenin t J f li ı ·~ uı· u aa yet eııi gözümüzün önünde der 
lrı.evcudiyeti lazımdır. Bu terbiye mo • hal sır~~r: ?=iraatta, aanayide, ticaret-
dern olmalıdır. Bu terbiyede ilun gö • te, .nafıa Uşlennde. Bu faaliyetlerin he-
:ı:üyle gören münevver unaurlar yetiş- defı: 
tirmek e•aatır. Diyebilirim ki, yakın "Y d d .. 

k ur umuzu unyanm en mamur 
zamana kadar arşmnda kaldığımız memleketleri seviyesine çıkarmak mil 
lrı.ütküllerin başlıca sebebi: letimizi en geniı refah vasıta ve hay-

Teknik noksanı ve aennaye hareket naklarına sahip kılmaktır." 
•izliğiyle beraber iktısadi terbiyer.in B · ı b 

k . . u .Oz er, ilirsiniz ki, büyük •efi-
~ sikliğidir. Bunlar bertaraf ediline.,, mızınıl5r. ' 
ıktısadi hareketimiz derhal başladı. G" --"' . osteıınen bu hedefe vanna'k için 

Milli taaarruf ve iktısat cemiyeti - ~statik bir iktısat değil, dinamik bir 
ilin mil'letimizin iktısat terbiyesini yük ıktısat. yapmak lazımdır. Demek istiy~ 
•eltmek hususundaki hizmetini bü - u -ru".' '."'! ~lletimiz istihsal, tasarruf kuv-
YÜk memnuniyetle kaydedebiliriz. Ben vetinı ıstihla' k ··bade! kab"t• ı ve mu e ı ıyet e-
lrı.ua:timlik ettiğim mekteplerde bu rile bi~likte .arttırmalıdır ve hunları mü-
feyizli tesiri talebelerim üzerindEo her t~madıyen ınJ.lışaf ettirmelidir. Bu tak-
l!Ün görmekteyim. dırde biz Türkler hem kendimiz için 

Hanımlar, Efendiler, ve hem dünya için daha çok faydalı olu. 
Cemiyet kurulduğu zaman mem • ruz. 

leket, paramızın henüz istikrar bul • Bir m'illet zaman zaman srkmtdara, 
~aıruı olması yüzünden çok ıstırap İ· felaketlere uğrayabilir, bunların en a-
Çınde idi, maliimdur ki, parada istik- cısı ve en tehlikelisi, istihsal ve müba. 
rar olmayınca iktısadi hayat daima a- dele yapamadığı zamanlarclır. 
~~rşi içinde ka:lır, paranın istikrarı • lktısat hayatında yepyeni şartlar İs· 
bçın Başvekil P~a Hazretlerinin İzah byen ve yepyer1' bir faaliyeti mecburi 
u:yurdukları gibi bütçenin ciddi ola lalan yeni bir devrey~ ~irmiş bulunu-

büyüklerimiz ğöstermek!edir. Türkiye
de yeni istlilısal ufkunun sanayi oldu
ğuna artık şüphemiz kalmamıştır. 

Sanayi, muvaffakryeti için istihlak ve 
tasarrufa istinat edeblilmelidin. 

Kadının vazifesi 
istihlak ve tasarrufta en büyük va

zife kadına düşer. Çünkü istihlakin ço
ğu aile hayatında olur. 

Yemek, ;çmek, giyınek, musikli din
lemek, tiyatro ve sinemaya ğitmek bü
tün bunlara kaclm müessir olur ve ol
malıdır ve kadımn arkadaşı erkek te 
aile kooperasyonunu tutmalıdır. Kadın, 
Türkiyede milli fabrikayı &şletıneğe ve 
yaşatmaya azmetmezset sanayi yürüye
mez, ikbsadi hayabn her §Ubesinde ol
duğu ğibi sanayi hayatında ğöz önün
de tutulacak esaslı amiller istllhlakle be.. 
raber tasarruftur. 

Türk kadını İstilısalde, istihlakte ve 
tasarrufta vazifesini yapmazsa en büyük 
mes'u'I odur. Milli tarih karşısında, bun· 
<!lan dolayı mes'ul tutulan Türk kadın
ları vardır. Osmanlı devıUnde İmparator
luk inhitata sürüklenirken kadmlann 
tasarrufta dikkatsizliği yüzünden Tiiri< 
ailelerinin en elim vaziyetlere <i'iiştük
leriıdi öğrenmek ·İçin tarih bile okuma
ya lüzum yoktur. Henüz yaşayan ve 
söylenen canlı şahitler vardır. 

Tarihte, bilirsiniz, bir esnaf c...m. 
yeti devııi vardır, bu dev<lrde ziraatin 
en büyük istihsal yükü memleketimizde 
kachnlarnn Üzerinde idi. 

Köy ailesinde yjjyecek ve giyecek 
şeylerin mühim kısnuıu kadınlar yapar
dı ve ev tezğahlan devrinde de halıcı
lıkta, dokumacılıkta ve zirai maddeleri 
satabilecek hale ğetinnekte en

1 
büyük 

vazifeyi kadınlar yapmıştır. 
Türk ıriilleti bütün bu devirlerde ik

tısat sahasında verim olan, müreffeh ya.
şayan bir vaziyette olduğu halde Avru
pada inkişaf eden sanayi tarzını zama. 
mnda almamış olması yüzünden felaket
lerin en büyüğüne uğradı. 

Cümhuriyetin hizmeti 
Cümhuriy.,timizin mlilletimize olan 

en büyük hizmelıi de Türiyeyi en aşa,. 
ğı 150 yıl ğeri bırakan ve asırlarca bi
riktirilmiş bütün milli servetimizi, ta• 
mamile tüketen bu gecikmeııi derhal 
telafiye kalkışmrş olmasıdır. 

Sanayi rejimi 
Arkadaşlar, 

Cihanın, bugünkü iktisat ve te.akki 
şartları içinde, artık ev sanayü rejimine 
düıuniye imkan yo'kl'ur. Binaenaleyh gi
ri~tiğimiz bu sanayi devrinde kadının 
vazifesi eski devirlerden daha çok ve da 
ha ınühimdir. 

Bu gün, fabrikada amele, uatahaşı, 
kimyaeer kadınlar goruyoruz. Türk 
Cumhuriyetinin milli hayatında kadm 
asla bir tüfeyli, bir süsvarlık değildir. 
Yiikseltrneye savaştığımız milli kültür 
içinde kadının çalışma payi erkekten az 
<1eğildir. Bilakis bazı noktalardan fazla 
dır bile. 

"Hem işten hem de dişten" 
Hanunlar, efendiler, 

Eskiden - mal işl'en değil dişten ar· 
tar - derlerdi. Bizim anladığımız tasar
ruf ve sermaye hem işten hem de dişten 
artar, evvela iş~mizi arttırmak mecburi
yetind<yİz. Sonra biraz diıiınizden ya
ni, masrafım.ızdan kısmak mecburiyetin ... 
deyiz. i ş bütün milletin faaliyetlerinin tc 
melidir. iş dediğim zeman bütün millet 
ferltreinin milli iktisadiyatta, elelc ve
rerek çalışmasını kastediyorum. Fakat 
diş doğrudan doğruya ferdin bilh:ı5'a ai 
lenin meşgul olmaaı laznn gelen ikfüa
di meseledir. Hic bir vakıt ailemizi ve 
çocukJarmuzı iyf geyinmekten, iyi yaşa 
maktan menetıneyi düşünecek değiliz. 
Bilhassa Türk ferdi ve Türk ailesi için 
medeniyetin bugün sıhhat r abat ve gÜ· 
zellik itibarile, bulabildiği, her vasıtayi 
cami mesken, ve hayal' şartlarında yaşa 
mayı tatınin etmek, büyük milli ülküle
rimizdendir. 

Bu demek değildir ki, biz Türk fer
di ve Türk ailesi, dünyanın binbir mode
lenini mankenliğini yapacağız.. • 

Hanımlar, Efendiler, 
Bilirsiniz, lngilterede bilhassa pamuk

lu ve yünlü sanayi vardır. Orada ipekli 
sanayi, Fransada olduğu kadar yükselıne 
miştir. lngiliz kadınları ipekli kumasın 
yeı·ini tutacak pamuklu ve yünlü ku
maş geyiyorlar. Daha güzel, daha ucuz 
olsa dahi ecnebi mali alıruyo..tar ve bun 
da milli bir gurur duyuyorlar. Buna 
benzer misaller, diğer medeni memteket
lerin kadınlarında da görülınektedir. 

iktisat ve tasarruf cemiyetinin bu 
noktadan memleketimizde aldığı türlü 
tedbirler, ve kıymetli teşebbüsler şükra
na layiktir. 

Bu sayede, Türk kadınının, medeni 
ve şuurlu dünya hem§irelerinden asla 
geri kalmıyacağma şüphe edilınemelidir. 

Büyük şefin on yıl. evel söyleJikleri 
Hanımlar, efendiler, 

Son söz olarak büyük tefin Afyonka· 
rahisar, Dumlupınar meydan muharebesi 
nin ilk yil dönümü münasebetiyle çal 
köyünden bundan on yıl evvel söyl;diği 
nutukCan bir kaç cümleyi hatırlatınama 
müsaadenizi rica ederim : 

" Milletimiz burada tesit etti~imiz 
büyük zaferden daha büyük bir zafer pe
şindedir. O zaferin idraki milletimizin ik· 
tisadi sahadaki muvafakiyetlerile müm
.ciin olacaktlı. ) 

Bilirsiniz ki, iktisaden zayii bir millet 
fakır ve sefaletten kurtulamaz. Kuvvet 
li bir medeniyete refah ve saadete kavu
şamaz. içtimai ve siyasi felaketlerden ya 
kasım kurtaramaz. mem.1eketin ida ... esin .. 
deki muvaffakiyet te iktisadiyat!'aki mük 
tesebat derecesile mütenasip olur. 

Hiç bir medeni devlet yoktur ki, ordu 
ve donanmasından evvel, ikt~sadıru dü .. 
şünmüş olınasm. Memleket ve iotiklru 
müdafaası için vücudu 18.zım olan bii
yük kuvvetler ve vasıtalar iktisadiyatın 
inbisat ve inkişafı ile mükemmel olabi
lir. ,, 

NllllWJlllUllltltlllllllllll 
İtizar 

Mündericatnnızın fazlalığı dolayısile 
Radyo sahifesini yarına tehir ettik. O
kuyucularımızdan özür dileriz. 

(Başı 1 inci sahifede) 
buslar, vekaletler erkanı ve kalabalık 
bir halk bu toplantıda hazır bulunu
yordu. Merasime kız lisesi talebesi ta 
rafından söylenen istiklal marşile baş 
lanmış ve bunu takiben Başvekil Is -
met Paşa Hazretleri aşağıdaki nutku 
söylemiılerdir: 

Muhtel'em hanımlar, efendiler ve 
beyefendiler, 

Milli lktısat ve Yerli Mallar hafta• 
aını açarken bu İçtima.ları bidayette 
düşünmeye ve bir usul olarak tesis et 
meye sebep olan mevzua doğrudan 
doğnıya temas edeceğim. Biliyorsunuz 
ki, Milli Tasarruf ve lktısat hareke.ti· 
ne millli paranın kıymeti üzerinde bü
tün memleketi telaşa veren büyük bir 
hadise üzerine temas etıniştik. Geçen 
bayramdan sonra bir sene zarfında 
milli paranın kuvvetle utikrannı ve 
umumiyetle manevi ve maddi kıym.e .. 
tini iabat etınekte göstermiş olduğu • 
muz muvaffakıyeti aözlerime batla -
mak için güzel bir veaile addedeceğim 

Milli paramız 
Her şeyden evvel arkadaşlar, fen

ni olarak milli paraınızın kıymetin -
deki aağlamlığı gösteren amilleri ay -
n ayrı mütalea etmek isterim. Mi'lli 
paranın kıymetini muhafaza etınek 
için başlıca amil olan milli mübadele 
bu sene geçen seneden daha namüsa· 
it değil, daha müsaittir. Yani harici 
ticaretimizde ve beynelmilel mübade 
lede bu sene geçen sene gibi hatta di 
yebilirim ki geçen seneden bir az da
ha müsait vaziyetteyiz. 

Bütçe müvazenesi 
Arkadaşlar, milli paranın kıymeti 

üzerinde bütçe müvazeneai bilhassa 
nazarı dikkate alınacak amillerden 
biridir. 

Bütçe müvazenesini geçen sene 
bütçe variyatmı ne tahmin elmİf"ek 
tamamile istihsal etınek auretile ha -
kiki olarak temin ettik. Bu sene tah· 
min ettiğimiz varjdatı tamamen ıstıh
sal edip emtiyeceğimizi biliniyoruz • 
Hatta belki de gelecek sene için bazı 
tedbirler alınaya lüzum görülecektir. 
Ve gelecek sene bütçe müvazenesini 
temin etınek için büyük meciiain ba
zı tedbirler mütalea etmesi icap ede
cektir. Bu hususta henüz hiç bir ka • 
rar vermemiş olmak ve teşhia koyma 
mış bulunmakla beraber hakikati oJ -
duğu gibi millete söylemek için, ma
liye, varidat cetvellerini olduğu gibi 
neşretmeye başlamıştır. 

Bütçe müvazenesinde, bu ayın 
varidatı veya gelecek ayın varidatı do 
ha az ve daha çok olacakbr. Huaus· 
lan riyazi katiyetle ölçülemez. Ve a
sıl mesele bu değildir. Mesele idarenın 
ve aiyaaetin bütçe müvazene.&ini hu .. 
susi bir mesele addedip etmediğini ve 
eğer bir tedbir icap ederse, o tedbiri 
ittihaz etmek için mademki tahmine 
müstenittir. Biraz aşağı ve biraz yu -
kan gösterilmesini menetmek, iktidar 
dahllind.ıı ı!'!ğildir. Amma, bir idare 
bütçe müvazenesinde eğer açık verir 
sem kendimi o açığın seyrine kapbr· 
mıyacağım ve bu husuata bir teşhia 
koyınuştur, yahut bütçe müvazeneai i 
çin icap eden tedbirlere aklmm erdi 
ği tedbirlere, aklı erse de iktidarı var 
dır veya yoktur İ§te bu noktalardan 
münakaşa edilmeye layıktır. 

Müşkülat yok 

Arkadaşlar, bu lasa mula· 
hazayı, münakaşayı yaptıktan 
sonra size söylerim, ki bütçe 
müvazenesini bu sene idare et· 
mek için kendimizi iktiham o
lurunıyacak müşkülat karşısın· 
da görmiyorum. İcap eder
se tedbir alacağız ve bu sene
nin gösterdiği zaruretlere gö
re gelecek sene bütçesini haki
ki ve ciddi bir müvazeneye is
tinat ederek vücuda getirmek 
için icap eden her tedbiri kati 
kararla behemehal alacağız. 
( Allaşlar) . · 

Milli paranın laymetine 
müessir olan amillerden, büt
çe müvazenesi meselesini böy
le size 1'uzurunuzda söyler· 
ken bütün millet karşısında ol 
duğu gibi açık yürekle ve fa
kat kati kararla izah edebil
mek ve bütillı dünyaya karşı 
milli paranın laymetini ne ka
dar sağlam bir zihniyete ve ne 
kadar kudretli bir israra bağ
lı olduğunu tebarüz ettirmek 
lazımdır. 

'.A.ltn stoku 
Arkadaşlar, cümhuriyet merkez 

bankıuının albn stoka bilançolannı 
muntazaman takip edenler bilirler 
ınütemadiyen arbnaktadır. Teessüsün 
den beri geçen iki sene zarfında cüm 
huriyet merkez bankaaı ayrıca bir mil 
yondan fazla altın idhar etmiştir. Bir 
milyon altın dediğim zaman bir mil • 
yon Türk lirasına muadil halis altı • 
nı murat ediyorum. Bütün bu tecrÜ· 
be senelerinde umumi bir milli iktı -
sat, mali beynelmilel ticaret devam et 
mekte iken cümhuriyet merkez ban
kası altın &tokunun artınakta devam 
etmesini milli iktısat denilen bünye • 
nin sağlam olduğuna ve umumiyetle 
mübadele edilmekte devam ettiğine 
mukni ve maddi bir misaldir. 

Arkadaşlar, bir çok memleketler
de bir çok vesilelerle altın biriktiril 
diği göxülmektedir. Amma biriken al 
tınla mütenasip ve hatta daha fazla 

olarak borç biriktirmek auretile 
memlekette gerek hususi ticaret ha -
yatından ve gerek devlet bütçesinden 
borç mukabili altm biriktirmek zihni 
yeti ile hareket edenler de vardır. 

l kasının altın biriktirdiğini söylediğim l 
.zaman buna cesaretle ve memnuni .. 
yetle ilôve edebilirim ki, gerek mem
leketin hususi ticaret hayatında ııe ge 
rek umumi bütçede harice döviz borç 
ları biriktirmiş ve sırtına ayrıca bir 
borç yüklemek vaziyeti hemen hiç 
yok denecek kadar ehemmiyetsizdir 
• alkışlar • yani döviz borcu biriktirmi 
yerek cümhuriyet Merkez bankasırun 
atın stokunun arttığını görüyoruz. 

Emniyet 
Arkadaşlar, milli paranın istikra· 

n için en mühim Un.illerden birisi em 
niyet, inanlarda, cemiyette, siyasette, 
ruhi ve •İyasi emniyettir. Bütün dün
yanın gözü önünde sevinerek ~vüne 
rek kutluladığımız cümhuriyetin o -
nuncu yılında, cümhtıriyetin kudreti -
ni bü\ün dünyaya teslim ettirecek aağ 
!anılık kudret ve yüksek ve ileri bir 
zihniye! göaterdik. Demek istiyorum 
ki, dahili emniyet ve istikrar itibari
le Türkiye ile mükayeae edilebilecek 
pek az bahtiyar memleket vardır, de 
meye hakkımız vardır:-. 

inkılabın, cümhuriyetin kanunları ve 
esaslan memleketin her köşesin·ıl'e bü
tün kudretile işlemektedir. Yalnız bu 
kadar değil memleketin her köşes.inde 
bütün vatandaşlar her türlü tezahüratı 
benimsenerek , mal edinerek ve sevile
rek işlemektedir. 

Türkiyenin siyasi emniyeti 
(Bravo sesleri alkışlar) emniyet aı:m. 

linden bahsederken harici emniyetten de 
övünerek iftiharla bahsetmeliyim: Tür
kiyenin siyasi emniyeti noktai nazarm .. 
dan beynelımilel vaziyeti pek çok memle
ketlere maalesef nasip olmıyan bir iyi
liktedir. (Alkışlar) beynelmilel iyi ve 
emniyetli münasebet gibi bütün insa
niyetin hayrine yardım edecek bir siya
setteyiz. 

Bütün milletler için bunu temenni 
edecek surette iyi yürekli ve geniş yü
rekliyiz (alkışlar). 

Amma, ı!ayretlerimizin halis, sa.mi
mi bir mükafatı olarak kendimizdlen bah
sederken diyebiliriz ki, bir çok millet
lerden daha evvel komşulamnızla ve 
dünya ile olan münasebetlerimizi İyi bir 
zeminde kurmu11 ve sağlamlaştırm•ş bir 
vaziyetteyiz. Bir memleket ki dahilde 
ve hariçte yakın bir sarsıntıya maruz 
olmanın en az bir ihtimali karşısındadır 
orada he.- türlü inkişafta müessir olan 
paranın bu memleketin kudreti ğibi sağ
lam bir temele utinat ettiği kabul olu
malıdır. (Alkı§lar.) 

Huzurunuzda kısaca nlÜta
lea ettiğim amiller zihniyetler 
ve kararlar bütün dünyanın en 
büyük paraları türlü türlü sar· 
sınttlara maruz olduğu zaman· 
larda milli paramızın niçin sağ 
lam, sarsılmaz bir halde en 
kuvvetli bir para olarak elimiz· 
de bulunduğunu izah eder. 

Asılsz haberler 
Arkadaşlar, şüphe yok ki milli 

paranın istinat ettiği bütün bu mali 
ve iktıaadi tedbirlerle beraber onla • 
nn başında esaaen devletin siyasetin • 
de ve hükilmetin icraatınde esas olan 
bir karar, birinci derecede bir amil • 
dir. 

Bu karar milli paranın kıy. 
metini her ne behasına olursa 
olsun ne şart ile olursa olsun 
behemehal muhafaza etınek· 
tir. 

Dört aene evvel bu kararla baıh
yarak hareket ettik. Bugün ıüphe -
siz dört sene evvelkinden daha sağ • 
lam olarak milli para kıyınetini mu• 
hafaza etınektedir. Türlü dedikodu • 
lar, türlü sözler, fazla para çıkara • 
biliriz, kiğıt para çıkaracağız, para• 
nın kıymetini azaltacağız gibi söz .. 
ler, bunlar hep vahi sözler aaılsız ha· 
berlerden ve dedikodulardan ibaret • 
tir. - alkışlar • Kıymetini muhafazada 
tamamile muvaffak oJduğumuz ve e
saah bir tarzda bu kadar iarar ve inat 
la tuttuğumuz millii parayı boyalı ve 
yaldızlı mülihazalara asla sarsıntıya 
maruz bırakmıyacağız. 

Milli paranın kıymeti 
Arkadaşlar Ciimhuriyet hüku

metinin milli iktisat meselelerinde 
başlıca kudretlerinden birisi ken
di karar ve mülahazası haricinde 
milli parann kıymeti gibi nazik bir 
mevzu Ü::.<rinde tesadüfi, olması
na imkan bırakmamasıdır. imkan 
bırakmyacak kadar kudretli 11e u· 
zağı görür bir halde olmasıdır. 
(Bravo seleri alkışlar), 

Vaziyeti görüyoruz, icap eden her 
tedbiri milel meclisi hükılmetlerinin al 
mağa iktidarları mutlak ve muhak -
kaktır. Bu kanaatle ,öylüyorum, bu 
kudret kuvvet, resanet amillerini zik 
retmekten makaadım biz esaa siya • 
set olarak bir ıeye karar vermedikçe · 
teaadüfi ıeraitin milli paranın kıyıne• 
ti üzerinde her hangi bir sarsıntı yap 
masına imkan olmadığını söylemek i
çindir. Şeraite hakimiz, bu karan mu 
hafaza etmekteyiz ve iki cümle ile de 
mek iatiyorum ki: , 

Milli para şimdiye kadar ol
duğu gibi kuvvetini muhafaza 
edecektir. 

Kıymetini artbrmıyacağız ve kıyme
tini düşünniyecogiz. (Alkışlar.) 

Beynelmilel konferanslarda 
Bu sene zarfında büyük beynelıni· 

lel konferanalar oldu. Londra konfe· 
ransı, bütün dünyanın ümitlerle bağ 
!andığı bu büyük konferans bu sebep 
ten dolayı değildi. Devlı>tler, istikrar 
taraftarları, paralarını müatakar kıl
mak istemiyenler olarak ayrıldılar. 
O devletlerin kendi hususi şartlarına 
göre ittihaz ettikleri hareketlerin han 
gisinin doğru olduğunu münaka§a e· 
decek değiliz. Biz kendi noktai naza 
rımızdan istikrarı muhafaza etınek ka 

üzerinde 

yiz. Ve bunu takip edeceğiz, bunu mu 
hafaza etmeye ve takip etmeye kud
retimiz vardır. - alkışlar • 

Cebinde Türk paraları olanlrır 
Arkadaşlar, görüyorsunuz 

ki, dünyanın en büyük para
ları bütün bu sarsıntılar karşı· 
smda İsteyerek veya istemiye
rek bu sarsıntılara maruz kal· 
dığı zamanlar Türk parası ta
sarruf edenler ve cebinde türk 
paraları taşıyanlar bahtiyar 
bir vaziyette devam ettiler. 

Bu cümhuriyetin kudreti olduğu 
kadar, milli iktıaadın bünyesindeki 
aağlamlığmın da ifadeaidir. lktısadi 
mevzua girildiği zaman bilhassa mil .. 
J1 paradan bahsolunurken beynelmi
lel ticaret birinci derecede nazarı dik 
kati celbeder. Beynelmilel ticarette 
bizim aiyaaetimiz mümkün olduğu ka. 
dar geni§ mikyasta mübadeleyi le • 
min etmeye çalışmaktır. Amma mü • 
badeleyi temin edemiyecek surette a• 
çık hesap ve müsrif bir vaziyeti de
vam ettirmemize imki.n yoktur.· Sene 
!erden beri bu siyaseti takip ediyoruz. 
Son zamanlarda klearing denilen ay• 
nile mübadele uaulü ie karşıtla tica • 
ri müvazeneyi temin etmeye çaııtık. 
Bu yolda bazı devletler münaaebatı • 
mızdan fazla ümit alacak derecede 
neticeler kazandık. Bazılarile de mü
nasebatnruz daha dün olmakla be • 
raber inki§af iiınidi vere • 
cek haller göstermektedir. 

Herhalde ticari münaaebette bu • 
lunduğumuz memleketler bizimle ha
liaane, şaraitin müsaade ettiği kadar 
müsavi mikdarda mübadeleyi temin 
ve inkişaf ettirmek arzusu ile müte • 
hassia oJdukça, biribirimizle kolay 
anla§maktayız. Ticari münaaebeti de 
vam ettirmekte kolay olacak esas, ti 
caret münasebetlerinin eaaa olduğu 
kadar karşılıklı ve geni§ mikyaata tu 
tulmasıdır. Milletler arasındaki müna. 
sebatın iki taraflı olınası için esaa tut 
tuğumuz ıey mümkün olduğu kadar 
alışverişin fazla olmaaıdır. 

Milli iktısat 
Arkadaılar, bu noktadan milli ik

bsat için esas, milli ta.aarnıf ve ilch .. 
satta kanaatkarlık, masraf mütema • 
diyen ve mümkün olduğu kadar a • 

zaltacak bir surel'te değil bil.ikis 
mümkün oJduğu kadar çok kudretle, 
fakat müvazene dahilinde mübadele 
münasebetini temin edebilmek suretin 
de telakki olunmalıdır. Ve bu nokta.i 
nazardan cümhuriyet hükılmetinin ik 
tıaadi hayattaki siyasetini dinamik ve 
aktif olarak mütalea etmeli. 

Bir defa, gerek milli para ve ge • 
rek iktuat bakımından kendimizi mü 
dafaa edemiyecek vaziyette bulun • 
maktan çıktıktan başka alacağımız 
bütün tedbirleri hergün, her türlü kud 
ret ve istihsal&tnnızı arttığı bir isti ~ 
kametle bulunmaktayız. 

Bir terbiye 
Arkadaılar, milli iktısat ve tasar· 

ruf cemiyeti bu noktai nazardan en 
mühim ve en faydalı bir müessedir. 
Milli ve iktısadi tasarruf bir zihniyet
tir, bir terbiyedir, bir harekettir, bir 
siyasettir. Milli tasarruf dediğimiz za 
man bunu, mümkün olduğu kadar aa 
yiyerek, mümkün olduğu kadar pa • 
ra biriktirmek gibi dar bir manada 
kullanmak ve göatermek doğru değil. 
dir. 

Milli tasarruf vatandaım kuvvetin
~en, sihhatindtn, aklından, mevcudiye
bnden tasarruf etmesidir. Yani her hao 
ği bir kuvvetini sakınarak tamamen ya. 
rinde ve iyi bir tarzda kullaDnıak için 
arzulu olınasıdır. Tenbel olınak zihni
yeti, terbiyesi mill1 tasarrufun aleyhin· 
dedir. 

Çalışkan olmak lazımdır. 
Çalıştığı mikyasta fayda ala
mamak milli tasadduf zihniy& 
tinin aleyhindedir. Sarfedilen 
gayretler tam ve daha çok ve· 
rimli olmalıdır. Milli tasarruf, 
biriktirilen paranın her hangi 
bir yerde hapsolunmasmın le· 
mamen zıddıdır. Daha büyük 
bir iş için daha büyük va11ıta· 
lar, daha büyük kuvvetler la· 
znndır. 

En büyük iş aaıl teaia olunacak bq 
terbiyedir ki cemiyetin yükaelınesine 
ve ilerilemesine medar olur. Türk va. 
tandaşı, Türk milleti ve Türk vatanı 
içinde, kendi mesuliyetini müdrik ola. 
cak surette yetiımedikçe, milletimi c 

zin layik olduğu ve behemahal iatih· 
sale mecbur olduğu yükaek hedefe vaı. 
manm kudret ve kuvvetini ve yükaek 
hedefinin azametini kendi şahai men• 
faati ile beraber, fakat ondan üatün 
tutaark dü§ünecektir. • alkışlar • 

Türk cemiyeti 
Milli tasarruf kuvvetli bir Türk ce 

miyeti ve Türk vatanı içinde bir Türk 
ferdi olarak bütün dünyada göğüa k• 
bartarak yaşamak hederi, iıte çocukla· 
rmııza vereceğimiz terbiyenin istika .. 
meli bu olacakbr. Milli taaarruf ve 
iktısat zihniyetini, bir milliterbiye,biı 
mill1 siyaaet olmalıdır. Milli iktısat 
fikrini ilk vasıta, hepimizin ilk vazi~ 
feai ve herkesin anayabileceği ilk 
tatbik şekli olmak üzere, yerli mal • 
larırun istihlaki auretinde anlıyoruz. 
Milli iktısat fikri hakikatta milli kud 
retin çoğalması fikrini uyandıt"mı§ .. 
tır. Mini kudretin çoğalması işini, ça 
lışmakta, bilgide ve her türlü istihsal 
yolannda en yeni vesaiti kulanmak • 
ta aarmalıyrz. 

Milli kudret 
Arkadaşlar, memleket dahilinde 

daha çok iatihsal etmek, zıraı vey11 
•mai aahada §İmdiye kadar yapılma. 
mı§ olan bir çok İstihsal mevzularını 
yeniden yapmak suretiyle milli kud • 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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ret artar. uabili kudret artukça menı 
leketın dahilde istınti.ki genıt•e<hgı 
kadar hariçten satın almak kudreti 
de genifler. Görüyorsunuz ki bu: mil 
li taaarruf ve milli iktısat fikrini ta • 
kip ederken vatandatlanmızı daha 
zengin, daha müreffeh etmek istiyor • 
aak bununla beynelmilel ticareti ve 
beynelmıJel mubadeleyi en genit vesa 
ite temin etmeyi de istihdaf ediyonız, 
demektir. Ancak kudreti, müreffeh 
ve zengin bir memleket, diğer mem
Jeektlerle olan ticari münasebatında 
daha geniı mikyasta alı~ veri§ yapabi 
Ilı-. Görüyorsunuz ki milli iktısatta 
tuttuğumuz dahii siya.setin istikame • 
ti, beynelmilel mübadeleleri arttır • 
mak için kuvvetli bir istikamettir. 

Ziraatta ve sanayide 
Arkaaaııar, iııihsalatı arttırmak 

için ziraatata ve aanayide hsuusi isti 
kameter takip etmeğe mecbunız. Zi • 
raatta baılıca takip eiliğimiz yol daha zi 
yade bilginin arttınlması, kredinin 
ve satıtın teıkilatlandınlmasıdır. Zi • 
rai bilginin arttırılması ve kredi nok· 
tai nazarından kolaylık gösterilıne3i 
ile timdi iatihsal ettiğimizden daha 
çak f"Y istihsal edebiliriz. Biz istih • 
aal ettiklerimizin dğer memleketler • 
de olduğn bizi fazlasmı aürmemek ve 
ya aatmamak gibi bir ıstırar ve endi • 
ıe karıısında değiliz. Hatta zirai mah· 
aul!erimizden, bunu söylemek için ce 
saretimiz vardır. 

lstok mallarnnız yoktur. Fiyatların 
düıkün olduğundan tikly"t edenler 
vardır. Fakat beynelmilel fiyatlar da 
umumiyetle düfkündiirler, buna bir 
tqkil&taızhk ve bilgisizlik de inzimam 
etmektedir. Fakat bunlar üzerinde ay 
n ayrı tedbirler alarak çare bulınak 
vazifemizdir, ve tatbik ettiğimiz aiya 
set te budur. Amma dünya fiyatları· 
ııın düıkünlüğü, bizim istihaalimizi faz 
la gömıemize sebep olmamalıdır. Biz 
satbğımızı az fiyaUa satıyonız ve eli 
m.ize az para giriyor. Fak.at daha faz 
la iatihsal ederek daha çok kazanabili 
riz. Bizim memleektimiz mahs.ullerı • 
nin mühim hwuaiyeti o mahsullerin 
çe§idi olması, cinalerinin iyiliği ve ne 
(asetlerin.in ;rükaekliğidir. Öyle mah 
ıullerimiz vardır ki onların Üzerinde 
adeta inhisar aahibiyiz. Umumi su • 
rette kendilerinde nefaset aranan zi· 
rai maddeleri nefasetçe, mikdraca mü 
krmnıelleıtiraek daha çok ve daha iyi 
fiyatla satabiliriz. 

Zirai noktai nazardan da mem • 
leketin atisine olan itimadımızı endi
fe ile görmek değil. emniyetle görmek 
!iizımdır. Her teYden evvel çalq.mak 
Jizundır. lstih.sal iılerimizi eğer iyi 
te~kilatlandmr, bunlara iyi bilei h.t
bik edeDek muhakkak aatabilecei;imi 
7e itimat edilmelidir. Smai sabada 
İ•tikbalimiz daha parlaktır. Bır misal 
olmak üzere aöyliyebilirim ki dokuma 
fabrikalannı iki üç senede kurau<iJ
mızı düıünüyonız. Bu yıl geçen .ene
den daha iyi pamuk istihoal ettik. Mik 

dan elli bin balya tahmin olunuyor
hakiki mikdan bilmiyonım • dü~ündü 
ğiımüz büyük dokuma fabrikııla,rı iki 
üç sene içinde kurulduğu vakıt, yal -
ruz bwılar için elli beı bin balya pa • 
muga mühtaç olacağız. 

Pamuklanmız 
Görüyorsunuz ki arkad•tlar, Ada

na ve havalisindeki pamuk<;ula< daha 
kap111nm önünde mütteri bulacaklar
dır, Şimdi çıkardıklarından daha iyi 
cinste Ye daha <;ok çıkarnısya mukte
dir olacaklardır. Demir ışinde de böy 
ledir. Biz heaap ettik: Memleketimiz 
de bir sene zarfında istihlak ettigimiz 
demiri tesis edeceğimiz müense:ıeler • 
den temin edeceğiz. 

Arkadaılar, böyle dokuma gibi, de 
mir gibi ağaç ae1lüloa aanayıi ve kö -
mür aaıi.ayii cibi birka~ ınevzu Uzerin 
de yakın bir zamanda, dJ..t bet aene 
zarfında tahakkuk ettirmeğe karar 
verdiğimiz İ§ler, memleketin dabi!i 
kudreti yani ikbsadi kuvveti olacak • 
tır. • alkıtJa.r -

Bütün bu abYal içinde millıi tasar
ruf ve milli iktnat fikrim e.an ola·· 
rak tutmalıyız. Milli tasarruf dediği
m.iz zaman, vatandqlarm tasarrufla
rıuı memleket hizmetinde iıleterek 
fayda bekemeyi, göz önünde bulun • 
durmalıyız. Bu noktai naza.rclan yeni
den tCfebbüa ettiğimiz Ergani bakır 
madeninin dahi]i iatikrazını bütü.o me-
mleketin dikkat ve itibarın-.. anet • 
tik. 

Madenler 
Arkadaılar, bu aon ıenede maden 

lerin itletilmesi için huausi tedbirler 
aldık. Bu terbirler sayeainde her tür
lü madenlerin topraktan çıkarılnıası 
ve harice sevkedilmeai a .. tmıtbr. Bu 
meyanda bir misline yakın 11rtanlar 

Kömür ıribi bazı lasonlar da iae daha 
bir kaç misline artına11 için hususi ted
birler ittihaz edeceğiz, Bütün bu madaı
ler içinde iki üç cevherimiz vardır ki 
meydana pkmıı, kqfolunmuf bir hazne 
halindedir, Biriıi kömür, diğeri bakır
dır. Kömür madeninden vasi mikyasta is 
tifade etmek için kömiir sanayii Jaznn. 
dır Ye onun vesaiti lllımdır. 

Ereğli limanı kömür 

1 

Binaenaleyh bükilmet programı ola
rak ba,lıca tevessül ettiğinıiz noktalar 
Ereğli limanını ıimendifer ve dektrilde 
t1eçhiz etmektir. Diğer taraftan kolay ve 
ucuz olarak kömiirümüzün dahilde istih
lakini ve yabancı memleketlere çıkarılın.~ 
IIDı artınlmaamı temin etmektir. Kömür 
için düıündiiğümüz esas, memlekette 
kömür aarfiyatmı medeniyetin l'eraklri
aile mebauten mütenasip olarak inkiıaf 
ettirmektir. Kömiir sarfiyatı olmıyan 
memleketler medeni hayatüı geri kalnı>Ş 
olanlardır. Kömür sarfiyatı olmıyan mem 
leketler medeni hayatta geri kalmıt olan 
!ardır. Kömiir yalnız aile bavayicinden 
!ardır. Kömür yalnız aile bavayicinden 
maiıet havayicinden sayılır bir madde de 
ğildir. Bir kudret vastıasıı1ır. Kudret va 1 
11tası demek her tiirlü inkişafı temin e
den demektir. Bu bizim elimizde çoktu<. 
Bununla beraber bizde güç naklolunuyor. 
Ve her türlü sebeple istihlikinde imsak 
olunuyor .Binaenaley köa>ürü çok çıkar
mayi harice sürülmesinden önce dahil , , 
çok istihlakini daha mühim görüyoru·-.. . 

Kömürün çok çıkanlması ucuz ~ınma• 
sı memleketin her l'ım:(nıda mahrukat 
olarak kudret va&baıı olarak, liz:mıdir. 

Bir defa memlekette b< r le bi~ kÔ· 
mür istihlaki devrini yaratmaya muvaf .. 
fak olursak cemiyet hayabnm her §Ube 

sinde büsbütün başka bir inki1af görü· 
rüz. Şimdi baıladığım nokl'aya geliyo
rum.. Bunun sinai müesseseler olarak §İ• 
mendifer yapmak ve liman yapmak la
znndrr. Bunu, kim yapacaktır, bu~u büt 
çe yapacaktır ve vatanclatlar yapacak· 
tır. 

Bu o kadar verimli ve bu kadar fay. 
dalı bir istikamete her hangi bir v..tanda 
fID kendisine bir gelir temin etmiyen on 
lli-aaınnı kafi kartılığı ile faizi ile, men
faal'i ile, ikramiyesi ile böyle bir fabrika 
ya tahsis etmiş obnaaı yalnız şahsi men
faati değil, o fabrikayi ve o fabrikanın 
bütün eserlerini ve o fabrikada ııçlıJaD· 
!arın bütün nimet ve saadetverini temin 
etmesi bu cemiyetin mütoeber bir ferdi 
olarak heves edilecek bir hizmettir. 

Ergani bakır maden; 
Arkadaıtar, bizim meydandaki mRden 

hizmetlerimizin ikincisi E rııani bakır 
madenidir. Bu büyük bir cevherdir. Ko
laylıkla i§lenecektir, ümit ediyoruz ki, 
iki sene sonra çıkardığmuz zaman Erga
ni bakın memleketin yalnız kendi sıına· 
yiinin ihtiyacı olarak değil haricin araya 
cağı bir maden olarak da memlekete 
çok mıklara döviz getirecektir. Bunun 
için esaslı tedbirlere tevessül ettik. Se· 
nelerdenberi Ergani Jİmendiferini yap· 
malda uğrafıyorırz. Bugün Ergani ba
kırının bizzat bulunduğu yere kadar yol 
İnJ&atı muhtelif kısımlarda ihale olun· 
muftur. Tabii bunlann imalatı sinaiy<. .. i 
ni bitirmek, muharrik ve müteharrik 
mahemesini getirip koymak için daha bir 

Dünkü keşidede kazanan numaralar 

116 
2747 
4224 
7213 
9811 
ı5183 
17021 
21246 
23493 

1 O bin lira kazanan 
8656 

4 bin lira kazanan 
7603 

3 bin lira kazanan 
7918 

2 bin lira kazananla.. 
2003 8090 

500 lira kazananlar 
751 1186 1934 2064 2380 

3312 3323 3771 3798 4076 
5792 6294 6821 7196 7198 
7288 7653 8228 8778 905ı 
ı0344 11670 12076 12357 14744 
15183 15273 ı6024 ı6096 ı6490 
17089 19030 20121 20592 21158 
21796 22203 22887 23094 23453 
24282 

150 lira kazananlar 
1346 1405 2220 2408 3379 7226 
8609 15062 15083 15361 ı7379 19607 
2434 21204 23451 2368ı 

100 lira kazananlar 
10 150 507 689 ı083 3618 

4263 6213 6406 6412 6742 7897 
9310 9592 ı0063 11063 11326 11884 

12044 ı2462 ı5083 ı5361 17379 ı9607 
20434 21204 23451 

44 
2048 
4133 
5692 
7895 
8750 

50 lira kazananlar 
202 271 811 858 872 

2125 2.477 2697 2953 3795 
4158 4288 4799 4981 5257 
5850 6063 6081 6723 7792 
8443 8463 8467 8575 8711 
8946 907ı 9217 9239 9393 

ıoı83 10228 10270 10339 10441 10604 
ıo862 11075 11306 11520 11855 11955 
12840 13006 13388 13421 13808 1.4092 
14151 14301 15576 15757 15855 16374 
16380 16927 17017 17286 ı7603 ı7669 
17947 18080 ı8373 18515 18780 18848 
19190 19534 19810 19987 20232 20509 
20628 20878 20902 21222 21820 22006 
22109 22ı84 23909 23963 24ı85 24197 

30 lira kazananlar 
244 430 45ı 959 ı112 1124 

1142 1515 2136 2160 2648 3059 
3182 3378 3837 4221 4416 4148 
4523 4876 4883 4989 5088 5281 
5339 6201 7020 70öl 7421 7432 
7523 7569 76ı8 7751 7900 7969 
sooı 8202 8206 8738 8740 8769 
8838 9ı50 9167 9443 9474 9562 
9629 9699 9879 9982 9991 10068 
ıo222 10381 1063ı 11004 11041 11217 
1ı212 11392 ıl615 ı1622 11733 lı802 
12064 12363 ı2478 12923 13100 ı3156 
13389 13393 13971 14092 14218 ı4227 
14288 14349 ı4357 14436 14464 ı4579 
14790 14809 14815 14890 ı4984 ı5039 
ı5365 15376 15534 15643 ı5729 16100 
16165 ı6197 16439 16508 16678 16933 
17037 17076 17087 ı7467 ı7514 ı7603 
18106 18176 18585 18602 18785 19417 
19772 ı9810 19824 19950 20020 20159 
20235 20279 20284 20692 20798 20845 
21061 2183ı 21892 21958 22052 22176 
22287 2253ı 22948 23636 23704 23845 
23953 23972 24108 24150 24ı56 24208 
24326 24804 24940 

(43) ve (47) numaralarla biten bi
letler 20 ıer lira amorti kazandılar. 

çok paralar aarfolıınacaktır. Daha bugün ·---:::-"""!!!'!!!!!'!!!~!!'!!!==~~~=~~=!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!~;:;~;;~ 
den işçilerimiz Ergani bakır madeninin M L- E K ' Tm~ etrafındadırlar. Bunu vatanda§lar, kendi M 
mallan olmak üzre yapmaktadırlar. Ta 
savvur ediniz ki Cümhuriyetin iklisadi 
hayatım korurken Ere:ani bakır madeni· 
ni vücuda getirmek için dahil iistikraz· 
lar açabiliyoruz. Ve Yatandaılar d:ı bu
nun ehemiyetini ve nietini bilerek buna 
canla ba§la İttirak etmeye alıııyorlar. 

Arkadqlar, bü eleketin hüret siya
seti olarak eheiyet verdiği mbilhassa 
devlet elinde bulunmasına göz koyduğu 
muz maden mevzularından bir köylü 
petrol mevzuu dur. Biz petrolu ıurada 
burada escrlerile tanıyoruz. Onu bir 
yerde geni§ mikyasta bulmuf ve işlet· 
me baılamıı değiliz. Ama bütün dünya 
nın kanaati ıudur ip. bizim memleketi
mizde . ' petrol menbaları vardır. Buna 
bir iki aenedenberi yapmakta olduğumuz 
taharriyatla biz de kani olacak vaziyet· 
teyiz. 

Toprak altında 
Gerek ıarki Anadoluda Ye gerek ı:ar· 

bi ve vasati Anadoluda bir çok suret.er· 
le cidd taharriyat yapmald'ayız. Ümit e
derim ki, ihtimal gelecek seneler zarfın 
da toprak altında bulunan - kati vait
lere ginnek istemiyorum - bu kıymetli 
madeni kesfereceğiz. Ümidimiz ıudur ki, 
petrol mevzuunda menıleL:ette b_i_.. çok 
membalar bulacak ve itleteceğiz. 

Bütün inceden inceye söylememin se
bebi dinamik istikametidir. Yalnız mü
ılafa tertibatile iştigal etmek değil sa· 
nayile de, zİraal\e de her türlü terki mev 
zulanla da ittigal edildiğini göstermek 
içindir. Her istikamette o kadar çok ted
birlere, fenn Ye hakiki bir gayretle te
ve11ül edilmittir ki, bu tedbirler bizim 
beklediğimiz ne~celerin dörtte birini ve 
rirae Türkiye on sene zarfında iktisa
den emsalinden, bir çok memleketlerden 
daha çok ileri, daha çok kuvvetli bir 
mevcudiyet olarak kendisini herke.e 
hissettirecektir. (Allnılar). 

Arkadqlar, milli iktisat zihniyeti mil 
!etlerin hayatında büyük in lalalar, bü
yük mazhariyetler yapan başh başma bir 
ıleWdir. Senelerdenberi bu haftayı bil
hassa milli iktiaat ve tasarruf cemiyeti
nin lalauzlağuna ve güzel eserlerine 
borçluyuz. Senelerdeııheri memleketimi 
zin bu sahada gösterdiği anlayıı ati i
çin büyük bir teminattır. 

T eşebbüJere alaka 
Çocuklarımızdan büyüklerimize ka

dar milli iktısaduı ehemmiyetini anla,. 
makta ve milli iktuadı aritınnak için a
lmacak teıebbüılere ıılab. göatennekte 
Türk milletl her ......, bir derece daha 
dikkatli ve bir derece daha ileridedir. 

Milli iktısadi tetebbiislerimb:le tak
viye edeceğiz. Bu hePmi:Un zihninde bu
lımacaktır. Müabe~ Ye feyizli istikamet
lerden takip ederek bunlardan beheme
hal netice alacağız. Bütün memleketin 
mü§terek ğayesi v<> heri<eoin elinde bu
lımduracağı bütün veaaitte yarıhmı bu 
istik-nette olmıı.hdır. Türk milleti siya
si ve milli her sabada bir çok muzoiferi
yctlere nail oldu. 

Türk milletinin nail olduğu zaferle· 
ıfuı her biri her hanği bir ocrniyetin bütün 
meı.>cudiyetini doldum.ya kafidir. 
Kaandığımz zaferlerden her birisi o 

kadar mühim ve o kadar büyüktüı-. (Al
kıtlar ). 

Arkada§lar, eyi bir kaanatle söyliyo
nım, ki, Ciimhuriyet Türkiyesi Büyük 
Reisicümhurun kudretli..-iradesi ve idare
si altmda yeni, parlak ve kal; bir muvaf· 
falıiyetle iktisadi muzafferiyete doğru ge
ni§ Ye emin adımlarla ilerilemektedir. 
(Bravo sesleri ve sürekli alkıılar). 

Akıam radyoda büyük Millet Mec 
lioi ve lkbsat ve Tasarruf reia.i Ka • 
zım Paıa Hazretleri dördüncü tasar
nıf Ye yerli mab haftaaı münaaebeti
le bir nutuk irat etmiılerdir. 

Museviler arasında Türk 
kültürü 

ANKARA, 12 (A.A.) - Muse
viJer ll!Casında T iirk kültüriinü ve Türk 
dilini yaymak için Aııkarada olduğu ği
bi ahiren lstanbulda da ayni maksatla 
ve fakat batka bir nam ve müstakil 
lıl:r idare altında bir teıekkül vücuda 
fetiriJmıiti. 

Bu tetekkülün şehrimize gelen mÜ· 
measilleri Tiirk kültür birliği umumi 
merkezile tema.olar yaparak diğer vi
layetler tetkilatı ğibi latanbul teşkilaa.. 
nın da Ankara m:orkezile te?ilci mesai 
eaıulanııı konutınuılardır. 

Vapurda teslim 
Pırnar kömürü 
Kaş tüccarı doksan pa

raya verecekler 
KAŞ, (Milliyet) - Son Posta ga -

zetesinın 20 Tetrinisani 933 tarıhli 
nüshasında {ister inan, ister inanma) 
sütununda hariçten getirilmek üzere 
kontenjan listesine bir buçuk milyon 
kilo mangal kömürü ilave edildiğini 
ve bu kararın da Son Posta gazetesi 
tarafından hayretle kar§ılandığmı O• 

kudum. 
Bu yazı üzerine buradaki kömür 

cülükle alakadar tüccarlardan yaptı
ğım temasta en iyi seçme pırnar kö • 
mürünün kiloaunu kendi vesaitlerile 
gemide teslim doksan paraya aldıkla
rı halde müıteri bulmakta zorluk çek 
tiklerini öğrendim. 

Kazaınızın her sahası mangal kö • 
mürüne elveri§]i odunlarile doludur. 
Bu sene sırf bu i§le uğraıan on be§, 
yirmi tüccar ite baılamıı ve bunların 
kullanmakta olduklan amele mikda -
n da bini tecavüz etmittir. 

Halen İyi kömürün mütterisi Ra -
dos, lakenderiye, Beynıt, Meis, ve sa· 
ir ecnebi memleketlerinde bulunmak 
ta ve bu mahreç.Jer-e senevi mühim 
mikdarda mangal kömürü sevkedi! • 
mektedir. 

Bundan baıka bu seneki palamut 
mahsulü de esiri senelerle mükayese 
edilirse çok faıladır. Son bir ay zar • 
fında depo edilen palamut mikdarı 
da bet yüz bin kiloya yakınd11·. 

Sevkedilecek mahreç bulunamama 
aı yüzünden gerek kömür ,,.. gerek pa 
!amut mahsulünün atok halinde tüc -
carlann elinde bulunmakta olduğunu 
da gördüm. 

Bu huıua hakkında lktıaat ve Tasar 
nıf cemiyeti ile de temasla bulundum, 
onlar da bu itle alakadar olarak lizım 
selen tetd>büsata geçtiklerini ve i • 
cap eden yerlerle temasla bulunduk • 
lanru aöyledilu. 

Aydında okuyanlar 
AYDIN (Milljyeı.1) - Aydın Halkevi 

okuma odasına teırinsani ayi içinde 141 
muallim, 160 memur, 450 talebe, ve 240 
batka meslek esbabı ki ceman 991 yurt· 
taı gelmiştir. Bunlardan 62 yurtta., ro
man, 46 edebi, 50 ilmi, 83 ansiklopedik, 
91 sıhhi, 95 tarih, 94 muhtelif eserler 
ve 470 yurtl'ııtta gazete ve mecmua o
kumuılardır. 

Aydm halkevi kütüphanesi yeniden 
getirilen ve teberru olunan kitaplarla 
her gün daha ziyade zengİnletmektedir. 
Mevcut kitap adedi 1457 cilt olmuıtur. 

Halkevi sıhhi müzesine 2 tleırin ayi 
içinde 72 kadın, ve 146 erkek olmak 
üzere 218 yurttat ziyaret etıni_ştir. 

Trende bir hadise 
AYDIN (Milliyet) - Dün eğirdir· 

den gelen ekspres katannda bir hadise 
olmuıtur. 

Katarda bulunan ve çalışmak üzere 
Aydına gelen Bozkırlı amelelerden Meh
met oğlu Hasan Hüseyin ve Bodrulu 
zade Mebme~ biletlerini Köık istasyonu 
na kadar almışlardır. 

Ekspres katarlan Nazilli ile Aydm 
arasındaki iıtaayonlardan durmadan geç 
tiklerinden Köşk istasyonunda dunna
mq ve makastan çıkarken Haıan Hü
aeyinle Mehmet kendilerini yere atmıı
lardır. 

iki yolcunun trenden atladıklarını gö
ren tren memurları makiniste iıaret ver
miıler, ve katar durdurulmuıtur. 

Bileğinden yaralanan Hasan Hüseyin 
le ayağmdan ve bapndan yanılanan 
Mehmet trene almımılar ve Aydına ge· 
tirilerek müddeiumumiliğe teslim edil
mişlerdir. 

Cümhuriyet müddciuınumi'iği tahki· 
kata başlaınr§!D". Bu yijzden el,.spres 
dün Aydına vAktindcn bir saat IFC gel-
~şfu. . 

l Kaşta sıtma 
İle mücadele 
Köy köy, ev ev dolaşarak 

şifa dağıtılıyor 
KAŞ, (Milliyet) - Kazamızdaki art

ma mücadele teşkilatı kıt umumi mua
yenelerine teırinisani iptidaımda baıla· 
mıştır. Çalıtma çok dikkatle ve bilgi ile 
devam etmekt'edir. Nufus mevcudunun 
yijzde yüz nisbetinde muayenesint; gay· 
ret edildiği ve ıimdiye kadar Üyzd~ 98 
nisbetine yalwı muayeneler yapdılığı ha
ber alınınıftır. Muayel\e eılilemiyenler 
askere gidenlerle hapisaneye düıenler 
ve aher kazaya nakletmiı olanlardır. 

Bu seneye gelinceye kadar yüzde 60 
ve 70 nisbetini geçmeyen umumi mua .. 
yenenin yükselmiş olması Mücadele §U• 

besinin ıuurla ideal bir ıekilde çalııtığı• 
mn al3.metlerindendir. 

Cümhuriyet hükUnıell.inin kazam.ıza 
yaptığı Büyük iyiliklerden birisi de mÜ• 
cadele aahaamda bulunmamızdır. Köy 
köy ve köyde de ev, ev gezerek tifa da
ğıtan bu tqkilat inlill.ip idaremizin e
serlerini, hizmetlerini, ülküsünü aııla· 
mak suretile değerli hizmetlerde bulun 
maktadl1'. 
Öğrendiğime göre yedi sekiz aydır da 

ha muntazam tekilde devam eden srt'ma 
mücadele mesaisi bazı köylerde bilhas
sa Demre nahiyesi mmbkasmdaki köyler 
de hastalık niıbetinin yüzde 5 e kadar 
düıünnüıtür. Tetkilatm bataklıklar ve 
11tma menbalan üzerinde de mühim tet
kiklerde bulunduğu ve ilk baharda Sıhhat 
vekaletinin bir su Mühendisi göndererek 
bataklık kurut._ itlerinede başlayağı 
öğrenilmittir. Buna halk çok memnun ve 
müteıekkirdir. 

Adıyaman ---Susuzluktan ve mektep-
sizlikten müştekidir 

ADIYAMAN (Milliyet) - Adı
yaman kazası Malatya vilayetine 
merbut 48 bin küsur nüfusa malik 
bir kasabadır. 

Kaza merkezinin nüfusu on bin 
küsurdan ibarettir. Şark vilayetle
ı inin en kalabalık bir ka:zaJıı olan 
bu memleketteki halkın mesaileri 
tıktire fayandır. Bilhassa buğday 
v"' arpa istihaalah birinci derecede 
olup tütün, afyon, yağ, nohut, pek
mez, pamuk, kazanın ihracatı me
yanındadır. Kuvvei inbatiyesi mü
sait olan erazinin bir kısmı maale
sef susuzluktan müteessirdir. Zur
raın ba~lıca arzusu ve daima dü9ün 
cesi suyun temininden ibarettir. 

Susuzluğun çaresini bulmak için 
M~latyadan bir artezyen mütahas
sisı celp etmi,lerse de yapılan ke
~ifte havanın ademi müsadesi yü. 
zünden bu {\meliye şimdilik müna
sip bir zamana tabir edilmiştir. Bil
hassa kazanın yakın mesafelerin
de eraziyi iska edebilecek çok mü
hinı Bulam ve Şepker sulan mev
cut olup mezkur sulardan istifade 
edilmesi kazanın iktisadi ve zirai 
ruhu mesebesinde olduğundan bu
nun teminine çalıtmak ve netice
nin alındığı ilk günden itibaren ka
za menbaı varidatının yüzde yüz 
tezayüt edeceği pek tabiidir. Ka
zanın ikinci bir ihtiyacı mektep 
meselesidir. 

Nufusu azim olan bu kaza mer
kezinde bir ilk mektepten ba,ka 
mektebimiz yoktur. 

Ba,ta maarif memuru Kazım B. 
olduğu halde heyeti talimiyenin 
mesaileri şayanı şükrandır. Çok 
münevver ve zeki olan kaza genç-

Yangın tahkikatı 
• 

llerleyor 
(Başı 1 inci sahifede) 

dar nahıy~ J..ıt:::rkezı bu'la&n.ıa yerleş -
tiriJmeıi için tetkikat yapılmı§aa da 
bina, matlUba muvafık görıilmemi§tİr. 
İcra dairelerinin T-0phanedeki binaya 
nakli, perşembe günü ancak ikmal e 
dilebilecektir. Faaliyete cumartesi gü 
nü başlanması muhtemeldir. Dün, a • 
ğır cezada ve diğer ceza mahkemele
rinde dava görülmemiıtir. Zimmeti
ne para geçirmekten suçlu posta tevzi 
memunı Muhittin Bey, dün tahliyesi 
için ikinci ceza mahkemesine bir isti 
da ile müracaat etmittir. 

İstida tetkik edilmektedir. 
Y angmda, birinci ceza mahkemesi 

ne ait yirmi kadar dosyanın kurtanla 
bildiği anlaşılnuştır. Ağır cezanın ek· 
ser dosyaları kurtarılmı§br. Tasnifi bi 
tirilmek üzeredir. ikinci cezanın he
men bütün dosyalan maalesef yanmıf 
tır. 

Üçüncü ceza mahkemesinde du • 
rutmalara bugün batlanacakbr. 

Yangın tahkikatı 
Yangın tahkikabna birinci istin • 

tak hakimliğince devam edilmektedir. 
Dün, suçlulardan bat hademe Meh • 
metle odacı Ahmet, tekrar sorguya çe 
kil~erdir. Şahit olarak celbedilen ih 
tisas mahkemesi odacılarından Aziz, 
ikinci aulh ceza mahkemesi mübatiri 
Saim ve Adliye emanet dairesi odacı 
11 Hüseyin efendilerle suçluların mü· 
vaceheai yapılınıttır. 

Bu gün de ihtisas mahkemesi oda 
cılarmdan Yusuf, emanet dairesi oda 
cılarından Mwtaft, baro odacısı Ali 
efendilerin ifadelerine müracaat edi
lecektir. 

Fincancılarda, Nasip Ali hanının 
bir oda11nda sandıkçılık eden Taver· 
di isminde bir ıahıa, kasden yangın 
çıkarmak cürmile istintak hakimliğin 
ce tevkif edilmiıtir. 

Taverdi Efendi, bin lira sigortıı pa 
rasına tama ederek Nas ip Ali hanın· 
da kendi oturduğu daireye gaz yagi• 
na bulanmı§ kudak sokmaktan suçlu 
dur. Han, kundakların tlutuşmasile bir 
ya.ogın tehlikesi geçirmiş ve ateş vak 
tinde yetişilerek oöndürülmüıtür. 

Dün, bundan maada, Hüseyin oğ• 
lu Rifat isminde biri, Kumkapı ve 
Zeyrekte bazı hıraızlıklar yapmakla 
zan altına alınarak tevkif edilmit • 
tir. 

·Parlak lbrahim ve Beyaz Nuri is -
minde iki sabıkalı Unkapanında tü • 
tüncü Ahmet Efendinin dükkanının 
kepenklerini kırarak içeri girmit ve 
Ahmet Efendinin 450 liralık aigara11· 
m ça.hp götürürlerken yakayı ele ver 
mitlerdir. Parlak lbrahim ve Beyaz 
Nuri tevkif edilmittir. 

Sulh hukuk mahkemeleri 
lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 

Sultanahmet birinci, üçüncü, betinci 
sulh hukuk mahkemelerinin 13-12-933 
tarihinden itibaren Eminönü kayma • 
kamlığı bi'ıı.asmda tefrik edilen dai • 
rede vazife görmeğe hatladığı tebliğ 
olunur. 

Baro dosya tanzimi tfine de1Jam 
ediyor 

Baro inzibat meclisi dün de baro 
reisi Halil Hilmi Beyin Galatada On· 
yon hanındaki yazıhaneeinde toplan
mıflır. Adliye yangınında yanan dos
yaların yeni tanzimi için lazım gelen 
esaslan tesbit etmek üzere dört mü • 
zahir heyet te§kil edilıniıtir. Bu heyet 
!erden icra dosyalarmm sureti te§ki • 
li hakkında tetkikatta bulunmuı olan 
heyet raporunu inzibat meclisine ver ... 
mittir. Bu rapor meclisin dünkü top -
lanbsmda müzakere edilmittir. 

Baro inzibat meclisi bu gün de top 
!anarak hukuk, ticaret Ye ceza dosya· 
lannm tetkili meaeleaini tetkik etmiş 
olan döğer müzahir heyetlerin raporla 
rmı tetkik edecektir. 

Baronun icra muameli.tmın yeni -
den tanzimine dair hazrr1ayacağını 
yazrdığımız kanun layihası, müzahir 
heyetlerin raporlannı tamamen ver • 
dikten ve bu raporlar birleştirilerek, 
müttahit bir noktai nazar halinde or 
taya konulduktan aonra kesbi katiyet 
edecektir. Bu layiha, muvafrk gÖrül· 
dijğü takdirde kanuniyet kesbettiril • 
mek üzere Adliye veki.letine takdim 
edilecektir. 

Evvelce verüen bir rapor 
Adliye yangını dolayısile eski Ev • 

bf fen heyeti müdürü Kadri Beyin 
bir raporu meydana çıkmıştır. Kadri 
Bey, muhterik adliye binasının ahıap 
Iaaımlannın ki.gir hale ifrağı için tet 
kikat yapmış ve bunun 40 bin altın li 
raya mal olabileceğini raporunda bil 
dinniftir. O zaman bu para yüzün -
den binada tadilat yapılmamıştır. Ad 
!iye binasında pek mühim mikdarda 
ahıap bulunduğu teabit edilmittir. 

)eri ilk mektebi ikmaldan sonra 
yüzde 99 nisbetindeki talebe orta 
mektebimiz olmamasından orta 
tahsillerini ikmal edememektedir· 
ler. 

Ait oldukları vekaleti celilelerin 
yüksek görü~lerile bu mühim me
selelerin hal edilecğei muhakkak 
olmakla beraber neticenin yakında 
intaç edileceğipde hiç şüphemiz 
yoktur. 

Konya köylülerine üç 
milyon kilo buğday 

KONYA, ız. A.A. - Köylülere üç 
milyon kilo buğday dağıtılması için vi· 
!ayete Ye ıehrimiz Ziraat Bankasına e
mir gelmiılir. Bu haber Konya çifcile
rini fevkalade sevindirmiıtir. Çifciler 
Cümhuriyet hükUmetinin her vesile ile 
tecelli eden alaka ve yardımının bu ye
ni tezahüründen fevkalade müteha .. is 
olarak minnet ve şükran hislerini ifade 
etmektedirler. 

Yunan heyeti 
Bu akşam gidiyor ---Biz de kömürlerimizin 

Yunanistanda daha müsait 
şeraitle satışını isteyeceği7 

Türkiye ile Yunanistan arasınd~ 
aktedilecek yeni ticaret mukaveleOI 
müzakeratına memur edilmiı olan YıJ 
nan heyeti bu ak§amki trenle Ankat! 
ya hareket edecektir. Ankarada ınu• 
zakerata derhal batlanacak ve asg~· 
ri bir müddette her iki memleketın 
menfaatlerine uygun bir §ekilde ne • 
ticelendirilmesine çalı§ılacaktır. 

Yunan ticaret heyeti azalan ~· 
Haci Vasi!iyu, M. Kristidise şelırı• 
mizde tlicaretle İ§tiğa! eden M. F ofa• 
ta dün iıtirak ederek tehrimizdeki b• 
zı ticaret erbabile temas etmitler .,e 
bazı ma!Umat toplamışlardır. Mevsu • 
kan aldığımız malümata nazaran, Yu 
nan heyeti bir kısım Yunan emtaafl • 
nın, ayni maddeleri yetiştiren memle • 
ketlerin eşyasına nazaran Türkiyey• 
ithalinde daha müsait şerait gösteril• 
mesini istemektedir. Yunanlılar an • 
cak bu şerait içinde bir kısım emte .. • 
nm Türkiyede sürüm imkanı bula1'İ • 
leceği kanaatindedirler. 

Ereğli kömürlerinin Yunanistand• 
diğer ecnebi memleketler kömürleri • 
ne nazaran daha müsait §eraitJe sa "' 
blmasmm temini de hükümetimi:ıin 
başlıca istekleri meyanındadır. 

Gümrüklere tamim 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Yu • 

nanlılarla aramızda mevcut muvak • 
kat ticaret itilaf~ iki ay müddeti• 
temdidi hakkındaki karar gümrük!•· 
re tamim edilmiıtir. 

İstanbulda hafta 
Nasıl başladı? 

(Başı l inci sahifede) 
10 aene evvel, 250 milyon liraya ba • 
!iğ olan ithalat etyası milli hü1uiın•· 
tin, milli sanayii konımaktaki yük • 
sek vukuf ve bilgisi ayni zamanda 
muntazam takipleri neticesinde ağır1 
ağır müvazeneli bir ıekile girmiş "e 
son zamanlarda bu dikkatli takibin 
meyvalıır alınmağa bapanarak memle
kete giren para çoğalnuıtır. 

itte çoğalan bu para milli aervel" 
eklenen bir mikdardır ki buna (millİ 
tasarruf) demek caizdir.'' 

Nazmi Nuri Bey, tasarrufun ehen1 
miyetinden ve yerli malı aiyasetiniıt 
oynadığı rolden bahsettikten sonra, 
sözlerine Ergani bakır istikrazına "'il 
!etin ittiraktek.i tehalükünden bahse· 
derek nihayet vermiıtir. 

Dün gece de radyoda Üniversite 
döçenlerinden Muhlis Et- Bey tara· 
fından bir konferans verilmiıtir. Muh 
lis Etem Bey konferansında biriktir • 
menin doğru olup olmadığı noktası • 
nı tetkik etmit, dahili istikrazı ve mil 
li sermaye mevzuu Üzerinde dunnuı 
ve yerli mah almak suretile yapıla • 
cak taaarrufun ehemmiyetini izah et· 
mittir. 

Bu aktam da radyoda Meliha A'1· 
nl. Hannn tarafmdan tasarrufa dair bir 
konferans verilecektir. 

Vniversitede konferan3 • 
Taaarnıf haftası münasebetile Oni 

versite konferans salonunda ikbsat or 
dinaryÜaü Fazıl Bey tarafından ya • 
rm yerli mallar hakkında bir konfe • 
rans verilecektir. 

T a:ıarruf levhalan 
Tasarruf cemiyetinin tasarruf haf 

tası münaaebetile bastırdığı levhalar 
vilayete ve bütün dairelere asdmı§ 
tır. 

Mekteple'l'de tasarruf haftası 
Dünden itibaren başlayan Tasar • 

nıf haftası münasebetile mekteplerde 
yerli malı kullanılınası hakkında kon 
feranslar yeri!mektedir. ilk, orta ve 
yiiksek meketplerde taleb"7e yerli 
malı mevzuuna dair tahrir vazifeleri 
verilmittir. Diğer tarnftan bütün ilk 
mekteplere maarif idaresince bir ta• 
mim gönderilmiı, talebenin tasarruf 
haftası zarfında yerli yemiı yemeleri 
tavsiye edilmittir •• Bu tamimıl"e haf • 
tanın heı· günü yerli yem.iılerden bi • 
rine ayrılmıtbr. Talebenin üzüm gü • 
nü üzüm, fındık günü fındık, incir 
günü incir ilah ..• yemeleri temenni e
dilmektedir. 

Vilayetlerde 
KASTAMONU, ı:<: (A.A.) - Bu· 

gün milli iktısat ve tasarruf haftası -
nm baılamaaı dolayısile sabahleyin 
mekteplerde merasim yapılmıştır. Bu 
günden itibaren bütün kahve ve ga· 
zinolarda mütteriye çay ve kahve ye 
rine ıhlamur, elma1 aı·mut ve aair ına 
halli, milli mahsuller verilmeğe bat· 
lanmıtlır• Mekteper, sokaklar, mağa· 
zalar ve bütün umumi yerler iklısat 
ve yerli mallan umde!eriyle ıüslen • 
mİftİr. Bugün ticaret odasına kunı • 
lan yerli malları nümune sergisi va • 
li Fuat Bey tarafından Yilayet ve fır• 
ka riies~esayle halk ve tüccarlardan 
mürekkep kalabalık bir küUe buzu • 
runda açılmııtır. 

KONYA, 12 (A.A.) - Tasarruf 
haftasının bqlamaaı münasebetile 
Konya bayraklarla donablmq ve süı• 
lenmiıtir. Herkes evlerinde misafir • 
lerine üzüm, incir, fmdık, portakal 
gibi mahsullerinıizi ikram etmekte ve 
çay, kahveyi kaldırmaktadır, Kanya· 
da tasarruf haftasına yüksek bir ehenı 
miyet verilmektedir. 

Aydında yılbaşı balosu 
AYDIN, (Milliyet) - Aydm Hi· 

laliahmer cemiyeti de yılb~ı ge
cesinde bir balo verecektir. Balo· 
nun eyi olması için tertip hey' eti 

çalışıyor. --
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İSTANBUL 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 13 KAN 

VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika mızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren b:n kilo dan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarunızda araba veya kayıkta teslim 

~uvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s lan~ıt1a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
ı\ncak en az be§ vagon şekeri birden alanlara vagon ba§ma beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Uepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından mÜ§teri hes:ıbına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler İçin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı; ederek bedelinin temamını pe§İn ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. ı' 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9116 
--• .r ... _.. • •' .lj,. -;_ ·' f" ..... " ·- .. ~-. • : · • ~ • ' ' " "" . • ~'Oı'. -. ' -

Bina vergileri itirazlarının 1..- Göz Hekimi 
tetkikine başlandı 1 Dr. Süleyman Şükrü 

Beyoğlu mıntakası varidat tahakkuk Birinci &1nıf mütehassıs 
ll>Üdürlüğüoden: (BB.bıali) Ankara caddesi Nıı. 60 

1 - Mmtakayı teşkil eden Beycğlu, 
l!eşiktaı, Sarıyer kazalarında musaka· 9004 
kafatın tahriri dolayısile mükellefler ta
tafmdan vaki itirazatrn müdüriyet mer
ke:ıinde müteıeıkkH bir ve iki numaralı 
İstinaf komisyonunca tetkikine batlaıı--

tnııtır. 1 
2 - Bir numaralı komisyonun içti-

ll>a günü cumarleıti, pazartesi, çarpmba 
ve iki numarah komisyonun içtm. ğün
ltıri de pazar, salı •e perıembedir. içti
ma mahalli Beyoğlu tabakk- ·'< müdür· 
l <iğü binaaıdır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cuma pazardan baıka giinlerde sa • 
bahleyin (9 - 11) Beycğlu - Takıim • 
Altın bakkal No. 2 Teleton 4251!1. ' ;?le
den sonra (2.30 - G) lotanbul Divanyo· 
lu N o. 118 Telefon 2239$. 

Pertembe günleri oaoııl;leyin Beyoğ
lundaki kışlık ikametgahta fukara mec
canen. 9134 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mu1.<arrer aşağıda cins ve mıktarları yazı
lı (2) kalem eşya ayrı ayrı kapalı zarf münakasaları isimleri 
hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapdacağmdan is
tekli~erin şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün ve 
münakasa!ara gİrmek için talip olacakları kaleme ait ilk temi 
ırıat makbuzu ve teklifnamelerile beraber mezkôr günün muay 
yen saatlerinde komisyonumuza müracaatları. (6576) 

Cins ve mıktarı Münakakasa tarihi günü Saati 
(31200) çift yün çorap 18-12-933 Pazartesi 10 
(20000) tire çorap 18-12-933 Pazartesi 15 

9044 

1 3 iirıcii KOLORDU İLANLARI 1 3 - Komisyonlarm her ğünkü mh-
1.arreratma ait liıte koridora asılacak- Dr. Nuri Fehmi 4m-.. Selimiye fırınında biriken 
tır. Mükelleffer kenc:ıilerine kanunen ay- , .. -- 1075 kilo ekmek kırıntısiyle 

~artnameleri görmek isteyen
lerin İstanbul Kolordu Satın
alına Komisyonuna müracaat 
etmeleri, münakasaya iştirak 
edeceklerin de o gün ve saatin 
de Konyada Kolordu Satm
alma Komisyonuna müracaat-

... "" yapılacak tebliğatıan evveı bina- ı Göz Hekimi l tekne kazmtısına talip çıkma-
ı.. •• na takdir edilmif olan iratlar hak- 1 Cıg" alog" lu Süreyya Bey apart. dı v d lıkl -'--
kında istinaf komisyonunun vermiı ol- 1 gm an pazar a satuınası 
duğu kararları hiç bir kinl.enin tavas- ı saat 2·6ya kadar. Tel~fon 23212 1 16-12-933 cumartesi günü 
•ut ve müdahaldine lüzum kalmadan ı..--------•!9001!!!!!!5-ıiı saat 14 de bırakılmıştır. Ta-
Öğrencıbilirler. - liplerin pazarlık için o gün ve 

Keyfiyet ilan olunur. -·--• Beyotiu ---.. vaktinde Fındıklıda Ko!ordu 

lstanbul Mr. Kuın~danlığı 
Satm" l""" kom. ılanlaı-ı 

Kuleli Askeri Lisesi talebe
leri ihtiyacı için alınacak olan 
600 çift Jimnastik ayak kabı
&ına talip zuhur etmediğinden 
16-12-933 cumartesi günü 
saat 14,30 da pazarlıkla satın 
ahnacaktır. Taliplerin belli 
saatinde Merkez Kumandan
lığı Satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (663) 
(6840) 

* $ • 

Kuleli Askeri lisesi ihtiyacı 
için sipor ve jimnastik malze
mesi 16-12-933 cumartesi gÜ 
rı.ü saat 15 te pazarlıkla satın 

' alınacaktır. Taliplerin belli 
saatinde Merkez Kumandan
lığı Satınalma Komisyonun
da. hazır bulunmaları. (664) 
(6837) 

* • .. 
l\ılaltepe lisesi için alına

cak 3000 metre nevresimlik 
bezin aleni münakasasmdaki 
fiat pahalı görüldüğünden 
19-12-933 salı giinü saat 15 
§e talik edilıniştir. Taliplerin 
belli saatinde teminatları ile 

' Merkez Kumandanlığı Satın
ahna Komisyonuna gelmeleri. 
(668) (6855) 

••• 
Kuleli Askeri Lisesi talebe

leri için pazarlıkla alınacak o
lan 70 takım dahili elbise on 
lira elli kuru§ta talibi üstünde 
dir. Daha aşağı talibi varsa 
16-12-933 cumartesi giinü saat 
IS te Merkez Kumandanlığı 
Satınalına Komisyonuna mii-
racaatları. (667) (6856) 

* * * 
Maltepe Askeri Lisesi Ta-

lebeleri ihtiyacı için 360 takım 
dahili elbise 24-12-933 pazar 
giiııü saat 15 te aleni münaka
sa .le satın alınacaktır. Şartna 
rnesini göreceklerin her gün ve 
ınünakasasına gireceklerin bel 
li saatinde Merkez Kuman
danlığı Satınalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

(623) (6590) 9102 

Gedikli Küçük Zabit Mek
tepleri ihtiyacı için 1890 adet 
el ve yüz hav'. u >u ile 75 adet 
bakır hamam tası 28-12-933 
Perşembe günü saat 14 le al~
ni münakasa ile satın alına
c ktir. Şartnamesini görecek 
lerin belli saatinde Merkez 
Kuma::cfanlığı "Satınalma Ko-

Kırmızı Değirmen 
Müdüriyeti: fiatlarında büyü~ 

tenzilat yıı.pmıJtır. 

18 kişilik 
BOYOK SAZ HEYETi 

Bir şişe rakı 
Duble bira 

100 K. 
30 ,. 

Mezeler 25 ,, 
Kahve, çay, gazoz 45 ., 1 

(10979)-

Devredilecek ihtira beratı 
" Gevıemeoi gayri kabil cıvata ao

munlan " hakkındaki ihtira için istih
...ı edilmiı olan 5 Şubat 1928 tarih ve 
1399 numaralı ihtira berabnm iht&va et 
tiği hukuk bu kerre batkaıma devir ve
yahut icara •·erileceği teklif edilmekte 
olduğundan lu; husu•ta fazla malômat 
edinmek isteyen zevatın lstanbul'da 
Bahçekı.pu'da Tat Hanında 43-48 numa 
ralarda kain · vekili H. W. STOCK efen 
diye müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1763) 9294 

misyonunda hazır bulunmala
rı. (646) (6721) 9240 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merout kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için 30,000 kilo Zey•in 
yağı 31-12-933 pazar gunu 
saat 14 te kıpalı zarfla satın 
alınacaktır. !jartnamesini gö
receklerin her gün ve münaka
sasm.ı girecek.erin belli saa.in 
de Merkez Kumandanlığı ~a
tmalma Komisyonunda hazır 
bu.unmaları. (634) (6634) 

9237 

• • • 
Kuleli Asken Lisesi talebe

leri ihtiyacı için 1209 çift da
hııi ve 1209 çift harici fotin 
30-12-933 Cumarteı:i günü 
saat 15 te kapalı zarfla satın 
alınacaktır. Şartnames:ıü gö
receklerin her gün ve münaka 
ıasına iştirak edeceklerin tt.k
lif mektuplarını belli saatin
den evvel Merkez Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 
(645) (6722) 9241 

••• 
Harbiye mektebi hayvanatı 

için 21,000 kilo çavdar sapı a
leni münakasada verilen fiat pa 
halı görüldüğünden 13-12-933 
tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 14 te pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnamesini gö
receklerin her gün ve pazar
lığında bulunacakların muay
yen gün ve saatinde komisyon
da hazır bulunmaları. (660) 
(6836) - 9306 

Satmalma Komisyonuna mü-
l racaatları. (528) (6850) 

1 
• • • 

, 3 cü Muhabere Alayının pa-
1 zarlıkla tamir ettirilecek su 
musluldariyle su borularına ta 
lip çıkmadığından ihalesi 16-
12-933 cumartesi günü saat 
14.30 a bırakılmıştır. Talip
lerin şartnameyi görmek için 
her gün ve pazarlığa iştirak i
çin de o gün ve vaktinde Fın
dıklıda Kolordu Satınalma Ko 
misyonuna müracaatları. 
(529) (6851) 

• • • 
M. M. V. Satınalma Komis 

yonundan; 
Hava ihtiyacı için pazarlık

la 41 kalem fotoğraf malzeme 
si satın alınacaktır. İhalesi 
8-1 -934 pazartesi giinü saat 
10,30 dadır. Taliplerin liste 
ve şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak i
çin de o gÜn ve vaktinde mu
vakkat teminatlarile birlikte 
Ankarada M. M. V. Satmalma 
K" omisyonuna müracaa•Ja ..... 
(3425) (6852) 

• * :-:ı 

Çorlu Askeri Satınalına Ko
misyonundan : 

Tekirdağmdaki kıt'at ihti
yacı için 180,000 kilo Ekmek· 
lik Un kapalı zarfla münakasa
ya konmustur. lhrlesi 21-12-
933 Perşe~be günü saat 14 ıe 
d:r. Tal pleri n.artnemeyi gör 
mek Üzere her gün ve münaka
saya iştirak için de o gü .ı ve 
vaktinden e-,vel teklif ve temi
nat mektuplariyle Çorlııda As· 
keı-i Satıralma Konüsyonuna 
müracaatları. (3393) (6390) 

9072 
.. * * 

ları. (6666) (3414) 9152 . " . 
Eskişehir Askeri SA. AL. 

KO. dan: 
K. O. ve Hava kıt'atı ihtiya 

cı için kapalı zarfla 250,000 
kito Un satın alınacaktır. iha
lesi 30-12-933 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Taiplerin evsaf 
ve şeraiti anlamak üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i 
çİn de o gün ve vaktinde tek· 
lif ve teminat mektuplarile Es 
kişehir K. O. SA. AL. KO. na 
müra~atları. (3422) (6772) 

9300 
••• 

Adapazarı Askeri SA. AL. 
KO. dan: 

Adapazarmdaki kıt'at ihti 
yacı için kapalı zarfla 196,000 
kilo Un ve pazarlıkla 1,500 ki
lo şeker ile 400 kilo gaz satın 
alınacaktır. İhaleleri 28-12-
933 per§embe günü saat 10 da 
yapılacaktır. Taliplerin şartna 
meyi görmek Üzere her gün ve 
münakasa ve pazarlığa iştirak 
için de o gün ve vaktinde A 
dapazarmda Maliye Da!resin
de Askeri SA. AL. KO. na mü 
racatlan. (3421) (6773) 

9301 

M. M. V. Satmalına Komis
yonundan: 

Hava ihtiyacı için 73 oktan
lık 150 ton benzin pazarlıkla a
lınacaktır. İhalesi 6-1-934 cu
martesi giinü saat 10,30 dadır. 
Taliplerin pazarlığa iştiraki 
çin tayin edilen gün ve saatte 
Ankarada M. M. V. Satmalma 
komisyonunda hazır bulunma
larr. (3423) . (6794) 9394 

• * 'l<o 

Konya Askeri 
Komisyonundan : 

K. O. ya bağlı kıt'alar ihti
yacı için pazarlıkla 35 ton la

Satınalına vemarin ve 35 ton kriple maa
den kömürü satın alınacaktır. 
İhalesi 13-12-933 çarşamba 
günü saat 16,30 dadır. Talip
lerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştiraki
çin de o gün ve vaktinde F m
dıklıda 3. K. O. Satmalma Ko
m;ıı.vonuna müracaatları. 

Konyadaki Kıtaat ve mües
sesat hayvanatı için 470,000 
kilo arpa ve efrat için 497 ,000 
kilo un kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. Arpanın ihale
si 24-12-933 pazar günü saat 
15 le, unun ihalesi 25-12-933 
pazartesi günü saat 15 tedir. (527) (6833) 9395 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer (34500) takım kısa kol ve 
bacak çamaşırın kapalı zarf münakasası 23-12-933 cumartesi 
günü saat 15 le yapılacağından isteklilerin şartname ve nu
m~eyi görmek üzere her gün ve mün~kasaya girmek için 
temınatı.evveliye ~akbuzile birlikte mezkUr günün muay
yen saatmde komısyonumuza müracaatları. (6577) 

9155 

9132 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Umum müdürlük ve mülh akalı için 97 kalem evrakı mat
bua tabettirilecektir. Şartnameyi görmek istiyenler Ankara
da Hudut ve sahiller sıhhat Umum müdürlüğü ayniyat mu
hasibi mesullüğüne ve İstanb ulda Galatada İstanbul Liman 
sahil sıhhiye merkezi baştabipliğine müracaatları laznndır. 1-
ha!e 30 kanunuevvel 933 cumartesi günü saat on dörtte Is
tanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi Baştabipliğindeki mü-
bayaat komisyonunda yapılacaktır. (6765) 

9314 

Diyarbekir Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

Diyarbekir tebhirhanesi için (Geneste hercher fabrika 
sı mamulatmm A-21 No. lu modelinden veyahut bu fabrika 
mamuli.t ve modeline muadil olduğu resmi bir hey' et rapori
le tevsik edilecek diğer bir marka iki adet etüv makinuı, 
sathı teshinleri 10 M2 iki kazan ve baca duman boruları, i
ki manometre ( enregİstreurs ) ikişer hava tahliye tertibatı 
(purges d'air ve dispoatif) iki etüv'ün formül ile işletilmesi 
için munzam tertibat, iki bölme için saç lavha, iki sıcak su 
hazinesi (hazinelerin müstenidleri) 20 adet musluk, bina da
hilinin ısıdılması için radiyatör nev'inden tettibat ve diğer te 
ferruatı ile bunların bina dahiline vaz'ı ve işler bir halde tesli
mi 13 İkinci Kanun 934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 12 ye kadar kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Bedeli muhammeni olan 20000 liranın yarısı makina
larııı yerlerine konularak alınaca kkabul raporu üzerine tedi 
ye edilecek ve geriye kalan mıkdarı 934 senesi bütçesinden 

verilecektir. 
Makinaların Diyarbekire sevk ve yerlerine konulması 

üç ayda ilanal edilecektir. Daha ziyade malfunat almak is
teyenlerin tahriren veya şifahen Diyarbekir Vilayeti Daimi 
Encümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. (6652) 

9159 

Yüksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonu Reisliğinden: 

Mülkiye mektebi için diktirilecek olan 125-130 takım el
bisenin imaliyesi açık münakasaya konulmuştur. Ta'iplerin 
mektepte mevcut nümunesini görmek ve şeraiti anlamak üze
re yıldızda Müllciye mektebi müdürlüğüne ve münakasaya 
iştirak için 19-12-933 tarihinde Fındıklıda Güzel Sanatlar 
Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde Muba
yaat komisyonuna müracaatları ve münakasanın ı:aat üçte kü 
§at ve beşte nihayet bulacağı teminat akçalarının bir gün ev 
vel muhasebe veznesine yatırılması lüzumu ilan o~u~ur. 

(6535) 9042 
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"--------·--------------~-----Tayyarede seyahat kadar 

asarrof 
~ .f;'~ l: _ ..... " . . • ...·. •· ... - . . . 

haftası, 
....................... 
Ut!nızy oılarJ 

1 

RAHAT 

Tayyare lastiği tabir olunan ve yalnız GOODYEAR {Gudyir) 
fabrikası tarafından imal olunan AIRWHEEL (Ervil) lastikleri 
tenezzüh arabalarında sarsıntıyı tamamile kaldırmıştır. Bu yeni 
lastikler yolun intizamsızlıklanna intibak ederek sarsıntıyı 
men'eder ve otomobilin tavlanmış çelik kısımları kırılmak 
istidadından kurtulur. Bu lastikler yolcuya otomobilde olduğunu 
unutturduğu gibi otomobilin ömrünü nisbetsiz bir surette 
tezyit eder. 
Her yerde GOODYEAR (Gudyir) acentalarını sorup arayınız. 

Merkez acentası: Beyoglu'nda Taksim bahçesi karşısında 

TATKO ŞiRKETi 

AIRWHEEL TYRES 

(109'8 

iş kumbarası haftası 
Kumbaranızı 
içinde kaç kuruş bulunursa bulunsun, 

mutlaka bu hafta içinde, iŞ BANKASINA 
gidip boşaltınız.. Milli serveti yükseltmiş 
olacaksınız 1... 

Kumbaranız yoksa ... 
Bu hafta içinde muhakkak bir kumbara 
alarak para biriktirmeye baılayınız .. 

Gelecek sene tasarruf haftası zama· 
nında sizin da kUçUk bir sermayanlz 
blrikml' olur. 

. . _,;t •• • r'. • ... ~ 

-1 A PUJ< CULU.k 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

MERSiN SVR'AT POSTASI 
BOLENT vapuru 15 Kanun· 

evvel Cuma günü aaat 10 da kal 
karak (İzmir, Antalya, Mersin, 
ve Payas) a gidecek dönüşte bu 
iskelelerle beraber Alanya, Kül
lük ve Çanakkaleye uğraya. 
caktır. ................... 

Yarın aktam saat 21 ,30 te 
FRANSIZ TIY A TROSUNDA 

VIY ANA OPERET HEYETiNiN 

1 
ilk temsili olarak Paul Abraham'in 
en mefhur opereti F'leur de Haway. 
Cuma günü matine saat 15,30 da 
Fleur de Haway. Cuma akşamı au-

1 vare saat 21,30 da Kalmanın en 
1 meşhur opereti Çardaş. 

9416 

Istanbul Üniversitesi Mü
hayaat Komisyonundan: 

1 - Beyazıtta İstanbul Üniversitesi merkez binasının 
arkasında bulunan Su motoru mahalline yapılacak yeni bi-
na. 

2 - Beyazıtta İstanbul Üniversitesi binası arkasında 
bulunan Su kulesinden Teşrih ve Ensaç binasına souk su 
isalesi. 

3 -Yukarda ayrı ayrı yazılı işler ayn ayrı olarak pa
zarlıkla münakasaya konulmuştur. 

4 - Souk su tesisatını yapmağa talip olanlardan bu 
gibi işleri yaptığını isbat eden ler münakasaya dahil olabilir
ler. 

5 - Motör mahalline y apılacak binaya talip olanların 
mimar veya mühendis oldukla rına dair komisyona kanaat 
bahş vesaik ibraz etmeleri 18.z mıdır. 

6 - Talipler yukarda yazılı işlerin şartnamelerini 
komisyon kitabetine müracaa tla tetkik edebilirler. 

7 - Talipler teklif ede cekleri fiyatların yüzde 7 ,5 uğu 
nisbetinde teminatı muvakka te vereceklerdir. 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanad• 
Han Tel. 22740 

Antalya yolu 
ÇANAKKALE vapuru 13 

Birinci Kanun ÇARŞAMBA 
10 da Sirkeci Rıhtımından kal· 
kacak, gidişte İzmir, Küllük, Bo< 
rum, Fethiye, Antalya'ya. Dönüf 
te hunlara ilaveten Finike, Ça · 
nakkale, Gelibolu'ya uğrayacak 
hr. (6823) 9381 

Ayvalık yolu 
ANTALYA vapuru 13 Bi · 

rinci Kanun ÇARŞAMBA 19 
da Sirkeci Rıhtımından kalka · 
cak, gidişte Gelibolu, Çanakka · 
le, Küçükkuyu, Altınoluk, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalığa. Dönüt 
te bunlara ilaveten Bozcaada'ya 
uğrayacaktır. (6822) 938C -

Bartın yolu 
BURSA vapuru 14 Birin· 

ci Kanun PERŞEMBE 19 
da Sirkeci rıhtımından kal· 

kacak- Gidişte Akçatehir, E
reğli, Zonguldak, Bartın, A· 
masra, Kurucaşile, Cide'ye. Dö
nüşte Kurucaşile, Amasra'ya 
uğramıyacaktır. (6831) 9404 

KARADENİZ 
Sür'at yo!u 

GÜLCEMAL vapuru 14 Bi· 
rinci Kanun PERŞEMBE 
20 de Galata rıhtımından kal· 
li:acak. Gidişte İnebolu, Samsun. 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya. Dönüşte bunlara ila· 
veten Pazar, Pulatane'ye uğra· 
vacaktır. (6832) 940~ 

N KAŞE N 
E: E 
0 Orip 0 
K Baş a.{çrılarına K 

Diş D.J(nlar111a 
A Roınaıizmaya A 

,------------------------------......... , 
Her zamanki gibi mağazalarımıza ~, 

8 - Talipler 13-12-93 3 Çarşamba günü saat on dört 
te İstanbul Üniversitesi Mü bayaat Komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (6841) 9407 

L 
M 

L 
M 

koşan bu halk 
Tasarruf ve Yerli 
Mallar Haftası 
&1ünasebetile 

istifade 

Ediyor 

f.tanbul: Bahçekapı caddesi ı 
Bayoğlu; lıtr lal c!lddesi -

Sumer Bank 

allar Pazarı 
.5' aınıun: Bankalar caddesi 
A ,kara: Çocuksa rayı cadc' asi -

DİKKAT: 
Tasarruf ve Yerli Mal.ar Haftasında tayyare ile ablacak olan Yerli 
Mallar Paıarı ila-ılarından birini, hafta içinde, Yerli Mallar Pazarla
rının Beyojlu ve İstanbul tubelerine g&tllrenlere, Sumer Bank Fabri
kalarının mamulatında yllzde 5 tenzilat daha yapılarak 

Tenzilat 0/
0 15 e çıkar!lacaktır 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

• 
1 

N 
A 

Yegane 
ila,:tuı. 

2 
6ve 

• 
1 
N 
A 

Mektepte tesis edilecek atelye için mübayaası iktiza e• 
den alatm münakasa şartnam esinde bazı tadilat icra edildi
ğinden bu kerre yeniden aleni münakasaya konulmuştur. 
Münakasası 27-12-933 tarihinemüsadif çarşamba günü saat 
(14) te yapılacaktır. Taliplerin bu husustaki şartnameyi 
görmek ve münakasaya iştira k etmek üzere teminat akçeleri 
ve temsil eyledikleri firmanın Noterden musaddak vekaletna 
melerile münakasa günü kom isyona müracaatları ilan olu-

12 kaşellk 
Kutuları isleyiniz 

10893 

nur. (6733) 9282 

Kulekapı Maliye Tahsil Şubesinden: 
Dr. A. KUTİEL 

Boik marka açık bir ot omobil ve bir çok otomobil ak
samiyle alat ve edevatı 18-12 -933 tarihinde satılacağından 
taliplerin Kulekapı Tahsil Baş Memurluğuna müracaatla 
rı. (6825) 94-01 

Karaköy, Topçular caddesi No. 33 
(10527) 9021 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ET EM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. ş. 

Beyoğlu Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Tahrir Mevkii Soka&'ı Kapı Binanın Tahmin olunan Mutaaarrıfın iımi 
No. su No. nev'i varidat ve Ş&hreti 

166 
275 
159/1 
159/2 
159/3 
18/l 
18/2 
18/3 
233 
34 
306 
221 
94 
70 
71/2 
232 
291 
194/l 
194/2 
394 
118 

Lira K. 
Asmalı Meıcit Sofyanı 3 Hane 600 00 Faik Bey 

,, Meşrutiyet 33/35 Mağaza 1700 0() Hl\rrem 8, 
., Aımalı M. 56 Hane 1080 00 Fahriye H. 
,, ,, ,, 58 Dilkkin 600 00 ,, ,, 
., Mezarlık 21 ,, 400 00 ., ,, 
,, l.tiklil Cad, 280 Apartman 2340 00 Aliye H. 
,, ,, ,. 280/1 Dükkiıa 480 00 ,, ,, 
,, ,, ,, 282 Mağaza • 5600 00 ,, " 

Bedrettİll Çiviciler 20 Dükkin 96 00 Riiftil 8. 
,, Ahım Şahım 1 Hane 660 00 Cevher H. Sabri Bey 
,, Bedretün tekke 16 Hane 180 00 Zehra H. 
,, Çnrnlı:lnk 23 Hane 84 00 HurıitB. Y aıar B. 
,, Baba Hindi 6 Depo 96 00 ,, ,, • 
,, Ayni Ali baba 47 Hane 180 00 Azimt Hanım 
" "" 49 " 9600 " .. 

Çatma Meı. Çiviciler 18 Dllkk&n 240 00 Mustafa B. 
Tom Tom 4 Hane 60 00 Hayriye H. 

,, Kaymakam Reıat Bey 1 Hane J 240 00 Mari 
,, ., ,, 3 Depo ' 18 0(} " 
,, r Kutucu 4 Hane 36 00 Gnlıllm H. 
,, Lunardı 48 Hane 444 O() Oıman Tahir B. 

Beyoğlu kaza11nda yapılmlf olan umumi bina tıahrlri ııraaında iratları takdir edilip ıahiplerinill 
ikametgibı meçhul olmaaı itibarile ihbarnamelerinin tebliğine imkan bulunamayan emlakin mahalle •• 
ıokaklarile numaraları, ıahlplerinin isimleri ve takdir edilen varidatları yukarıda gösterilmiıtir. MezkOr 
emlak sahiplerinin ilin tarihinden itibaren on bet glln zarfında Galatasaray Maliye Şubesine mllracaat 
etmedikleri takdirde bu iratların kat'iyet koabedeceği illa olunur. (6843) 
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