
IJ.}J.f. Meclisi hariciye encü- Küçük itilaf, muahedelerin 
11ıeni son zamanlarda imza yeniden tetkiki cereyanına 
edilen muahedeleri tetkik aleyhtar bulunduğunu bir 

ve tasvip etti kere daha ilan ediyor 
~=~=======================================-========================================================= 
1?ı .. cı Yıl 
~ . Sayı: 5724 Yazı işleri Telefonu: 24379 Çarşamba, 13 Birinci KAnun <12 ıncı ay) 1933 idare T elefonu : 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Milli Sanayi için Plan 
Yapmak Ne Demektir? 
liiikuınetçe be!l senelik bir sa .. - ka sanayi planı yaparak devletin na . 3' 

ş· }'ı Proğra.mı hazırlanmaktadır. doğrudan doğruya meşgul olaca -
kl?ndilik proğramın tafsilatı hak- ğı iktisadi sahaları tayin etmek 
tnda. kafi derecede malumat ı ayni zamanda milli sanayiin in • 

}'oktur. Yalnız demir, kağıt ve kiıafı bahsinde efradın yapabile
llıenıucat işleri gibi mahiyetleri ceği işleri de göstermek demek -
~e eheınmiyetleri itibarile dev - tir. Bu da sermayelerini, zekala • 
.;tçe Yapılması icap eden sanayi rını muayyen bir işe hasretmek 
1 

.e canı, şişe, kok kömürü kükürt istiyenlerin muhtaç oldukları em-
itbi ha O• h A) b o O • "h' b' tt h'· zı sanayım ususı teşe • nıyet ıçın mu ım ır şar ır. 

d llılere bırakılacağı, bu esaslar Fakat efrada taalluk eden hu -

1lısarruf 
Haftası 

~hilinde beş senelik bir icraat suslarda muayyen faaliyet saha • 
I> a.nı kabul olunacağı anlaşıl - ları ayırarak herkese serbestçe 
llıaktadır. çalışmak imkanı vermek te kafi 

lier şeyde olduğu gibi milli sa- değildir. Çünkü harici rekabete 
na}>i hareketinin planlaştırı1ma - karşı gi!.mrük himayesile ve di -
~?dan beklenen ilk fayda şudur: ğer türlü müzaheret şekilleri ile 
I ır kere birinci derecede lüzum - milli san'atlar korunabilir. Fakat 
.~ olan işler öne alınacak, ikinci, harici rekabete karşı devlet hi -
Uçüncü derecede gelenleri ehem- mayes1nden istifade ederek bir İn• 

Yerli Malı ve Tasarruf Haftası Dün . 
Başvekil Paşanın Bir Nutkile Açıldı 

tni"etl · ·· 1 k' f · ·· t w b 1 -1 erıne gore sonraya sıra a .. ·ışa eserı gos ermege aş ıyan 

nacaktır. Bu sıralama ameliyesi milli sanatlar bir müddet sonra 
Y~lnız bu işlerde m~vaffakiyeti - dahilden gelen yeni bir rekabet 
:• ternin etmekle kalmaz, bu yol- tehlikesi karşısında kalır ve şa -

ismet Paşa Hz., harici ve mali siyasetimizdeki emni
yeti, butçe muvazenesine ve milli paranın kıymetini 
korumıya verdiğimiz ehemmiyeti bilhassa işaret ettiler 

a. zaınan, emek ve servet israfı• Mehmet Asım 
~önüne geçer. Bundan baş . (()cvamı • Onı-u Mylfadn> 

Tasarruf ve iktisat haftasının 
dün ilk günü idi. Halkevinde öğ .. 
leden sonra büyük merasim yapıl
mıt ve haftanın ilk günü açılmıı-
tır. Bu merasimde Vali muavini 

Borı.sı·n Belgrat zi- Ali Riza.Bey ile lstanbulun ileri 
gelen memurları, fırka erkanı, I<ra 

k Halkevi azaları, Matbuat erkanı Yare i e netice verece ve tasarruf Ve iktisat cemiyeti İs-
tanbul şubesi azaları ile diğer bir a çok zevat hazır bulunmuştur. 

U --~~~..;ı...,..ulgar-Y ll_-2:-0S}av .anla~~-~--~a~Saat-tıcn~ atardiaı vali 'D1ua· __.,,. b.. L: J J vini Ali Riza Bey aöz alarak bu 
ıçın ır uaş angıç sayı ıyor senenin milli tasarruf ve iktisat 

1111ıııınıııı11111111ıınıııııı111111ıııııııııııı1111111ıııııınııı1111111ıııınııııı1nı di prensipler hakkında izahat ver-

Js met Pş.nın nutku 
ANKARA, 1 ~ ( A.ı\. ) - Dürdüncü ta 

sarruf ve Yerli Malı haftası bugün Hal · 
ke\'İndt: yapı lan bir toplantıda ba ş\'ekil 
ismet Paşa Hz. nin bir nutkile açı lmıştır 

Reisicümhur Hı. ile Büy iık Millet Mec
lisi reisi Kdzım Paşa Hz . vekiller. meb· 
uslar, vekAletler eı kdnı ve kalabalık bir 
halk bu toplantıda hazır bulunuyordu. 

i\lcrn~ime kız lisesi talebesi tarafından 
söylenen lstıklal marşiylc başlanmış ve 
bunu takiben 13aşvekil ismet paşa Hz. 
aşaJtıdaki nutku söylemişlerdir: 

Muhterem hanrmlar, efendiler, 
ve beyefendiler; 

Milli lktısat ve yerli mallar haf 

mittir. 
Ali Riza Bey iktisat esasının 

tasarrufta toplandığını ve mille -
timizin iktisadi, siyasi mevcudi • 
yetini, kuvvet ve kudret arttır .. 
mak için yapılan iktısat ve tasar • 
ruf haftasının büyüklüğünü anlat
mı§tır. 

l\ Belgrat, 12 (Avala ajansı) - haftasının başlamış olduğunu <Devamı 7 inci anyıfada) 

Ali Riza Beyin alkışlar arasın • 
da biten konferansından sonra 
milli sanayi birliği umumi katibi 
Nazvn Nuri Bey tasarruf hakkın· 
da bir konferans vermiş ve de • 
miştir ki: 

t\·~"1 Aleksandre ile kraliçe Marie söylemiş ve bundan sonra iktisa - "111nmııııııııırnın11111nı ıı ~ıı ıııı11111 ıııııımııın111ıııııııııııııu11111ııını 
,~tt. akşam Bulgar kral ve !kraliçe- - - --- - - ---------------------------- ----------

(Devamı 4 UncO ııııyıfııda) 

~i~:!;;~ resmibir ziyafet ver. Adliyede Kadınlar hangi ga!}ia caziptir? 
ri) 

1
_l'afetten sonra bir !konser ve- A k 1 k 

}' ~1ıvebüyükbir kabuıresmi Yerleşme ve tah- nca anne O ara ı::ılnııştır. Ziya~et esnasında 
3' 1 Aleksandre hır nutuk söyli- k • k t • } • 

•• 
trek ezcümle şöyle demitşir: 1 a iŞ erı 

cc 

!lt' - Bu yüksek ziyafet ibizi sa-
\' 

1
1lli l'llrette sevindirmi§tİr. Ben 

~ Yugoslavya milleti, zatı baş -
~letanelerinin müfekkiresinin ve 

tlı sel· · · d · lh 'k · it , ınunın aıma ıu fı rıne, 

tn~'aşına fikrine ve memlektleri -
h ıı arasındaki İyi münasebetlere 

&.dirn ld .. . k l o uguna ınanma tan aı -
a. fariğ olmadık. 

h l>
1
aha iyi bir istikbalin en kuv -

Yet 0 

ttı 1 \'e yegane zrmanı sulh ve 
t\rcut · · · · d .. nızanu tarsın sıyasetı ol -

tı~una kat'iyen kani olan ben za 
h·· a!rnetanelerini aynı fikirlerin 

U}>i.ik b" ·· ' · · tj ır murevvıcı ve bu fıkrle-e: tahakuk sahasına isalini temin 
ra~e~ en kuvvetli bir unsur ola
~rnıüş olmakla bahtiyarım. 

Bulgar kral ve krsli~esi 

Kral Boris, şu suretle cevap 
vermiştir: 

" - Telakkimiz hakkında zati 
haşmetaneleri tarafından izhar 
buyrulan sevinç hissine tamamile 
iıtirak ederi.m. Zira gerek ben, ge 
rek Bulgar milleti, zatı haşmeta -
nelerinin sulh fikrine, uzlaşma 

ve memleketlerimiz arasında iyi 

(Devamı ı locl ııayıfadıı) 

Dün öğleden sonra tevkifha -
nenin müddeiumumiliğe tahsis 
olunan kısmında İstanbul müddei 
umumisi Kenan Beyle ağır ceza 
reisi ve ceza reisleri bir toplantı 
yapmı§lardır. 

Bu toplantıda, yangında yanan 
dosyaların yeniden hazırlanması 

(De,·amı 9 uncu ııayıfadıı.) 

Ceza, Ticaret, 
Hukuk ve icra 

"Kızı gibi gıyınen elli yaşındaki bir anneyi 
"İğrenç!,, diye tavsif etmekte hakkım var .. ,, 

- Ah bilmezsiniz Ren Beye -
fendi .. Bir kadın doktorunun mu

ayene odası, akılları durduracak 
ne hadiselere sahne olur? Şu ka-

palı kapının arkasına kulağınızı 
verseniz, öyle dikkate değer şey -
ler duyarsınız ki.. Zaman olur, 

tüylerinizi diken diken kabartan 
sözler işitirsiniz, o kadar fecidir. 
Gün gelir, işittikleriniz sizi ka -
tılta katıl ta güldürür. Bazen tik -
sinirsiniz. İnsanlardan nefret 
edersn!z .• , Üç gün evvel 
bir kadın ve bir yaşlı bey geldi. 

(Devamı 5 inci sa:·ntııda) 

I 

Dr. rtadire Sadi H. 

-,._ .. 
•rtki ayımız 
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Başvekilimizin Atinaya 
gideceği ha:ber veriliyor 

~§Je 
ı~ rıceli yazı-._t;-Qüzeı san· 

C.r "e Çocuk 
s ayıfaları 
~~ 

l(ADıN 
Sayıfası 

- Avdan geliyorsun öyJe mi ?. Avdan 
geliyorsun ha?. O halde hani ya bunun 
delili ?. 
-işte delil •. Hi~ bir av ile gelmiyorum 

irfan Emin Bey 

Avukat İrfan ·Emin Bey, yan -
gın hadisesi dolayısile muhtelif 
meseleler üzerinde düşüncelerini 
"Vakit,,e anlattı. Bunları bugün 
dördüncü ıayıfamızda bulacaksı
nız. 

Beyoğlunda çıkan rumca ı rini iade maksadile, tekrar Ati -
"Ta Neotera,, gazetesi şu havadi- naya gitmek tasavvurundadırlar • 
si veriyor: Bu ziyaretin hedefi muallak 

"Pek yakın bir zamanda, Türk meselelerin halli değildir. Çünkü 
- Yunan dostluğunun yeni bir iki h:i~umet arasında halle müh • 
tezahürüne şahit olacağız. Husu - taç hiç bir mesele kalmamış bu • 
si haberlerimize göre, Başvekil lunmaktadır. Sadece dostane ma· 
ismet Paşa Hazretlerile Hariciye hiyette olan bu ziyaretin tarihi 
Vekili Tevfik Rüştü Bey, Yunan henüz kat'i surette tesbit edilme. 
hükumet adamlarının ziyaretle - <•.otren .. ,.,rayı ~vtı•nız> 

• 
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as tte 
"" cu ugumuz 

Hariciye encümeni son 
muahedeleri kabul etti 

Ankara, 12 (A.A.) -B. Mecli-

o 

Konferans reisi bunun sebebini, Fransız kabine
Jerinin takip ettikleri siyasette görüyor 

Paris, 12 (A.A.) - Malin ga - ı manya ile anlaşmağa bir müddet-
Türkiye cümhuriyeti ile Sovyet zetesinin Lon.dra muhabiri, avam tenberi ~mkan hasıl olduğunu da 
Rusya ve komşular~ arasında ve kamarası Hariciye encümeninin ,söyleınigtir. 
gene Türkiye ile Sovyet Rusya , h ~ b' 1 d M H ususı ır top antısm a, . en· y· · et d'Id'v' ·· M Romanya Celc ı k y ıne rıvay e ı ısıne gore . 

- os ova ya, ugos - dersonun yaptığı beyanat hakkın.. H nder on Alm ·11 t 
lavya arasında imza edilen iki mu d b · h t · t' e 1 

' anyanm mı e • 
a azı ıza a vermış ır. ler cemiyetine - kendisine hu • 

kaveleyi tetkik etmiş ve bu husus-
h Bu muhabirin yazdığına göre kuk beraberligw i verilecegv i resmi 

~a ariciye vekili Tevfik Rü!:.tii 
:r silahları azaltma konferansı rei .. surette vadedilerek _ kabul olun 

Beyin izahatını dinlemiştir • · · b b t t 
H . . sının u eyana ı, zap a geçme • d gv fak.nt bı' h k k be "'be 
arıcıye Vekili, merkezi ve şar . t ' B l b b t I t u unu, r u u r,... r .. 

k" A mış ır, unun a era er, op an 1 liğinin şimdiye kadar Almanya · 
ı vrupada ve orta Asyada sul - d h b ı b 1 b . a azır u unan me us arın azı d · gendı'gw • · b'l be t 

hu temın ve takviye eden bu muka j .. 
1 

. M H d an esır ım 1 e yan e • 
] 1 • soz erme nazaran . en erson, miştir. 

"le e erın ne suretle vücude geldi - F d b' b' · d 'kt' 
~ · . ransa a ır ırı ar ı sıra ı ı .. 
gını encümene izah etmiş ve bil k b' 1 . M. Hendcrson'un şu sözleri de dar mevkiine gelen a ıne erın 
hassa mütecavizin tarifi hususwı· ilave ettiği söylenmektedir.: Cenevrede takip ettikleri ııiyaset 
da Sovyet Rusya ile hariciye ko - hakkında bir takım tenkitler yü _ "Bu halde, rpilliyet~i sosyalist -
miseri M. Litvinofun mesai ve te - lerin iktidar mevkiini ele geçirme 

rütmüştür. -
şebüsünü büyüy bir sitayişle yad leripde şa§ılacak bir şey yoktur.,, 
ve bu vesikaya imza koyanların M. Henderson,Fransada ikli -
sulhu takviye hususundaki arzula· dar mevkiine geçen hüku,metlerin 
rını kaydederek bunların Briand vaziyetlerindeki kararsızlığın si .. 

Iahları ~:zaltma konferansı müza

DaiJy mail gazetesi, bu beya -
nal ~ijnasebetile neşrettiği bir 
yazıda diyor ki: 

- Keilog misııkım tamamlaması 
itibariyle Türkiye ciimhuriyetinin 
öteden beri takip ettiği müsale -
met siyasetini kuvvetlendiren kıy 
metli birer vesika olduğunu söy • 
lem iştir. 

Hariciye encümeni, bu hususta 
sarfettiği faaliyet ve mesaiden do 
layı Hariciye Vekilini tebrik et -
miş ve mezkur mukaveleleri müt
tefikan !kabul ederek yüksek mec
lisin müstacelen tasvibine .arı:ına 
karar vermiştir. 

lzm0 

alisi 
Kazım Paşa Ankarada 

hükumet erkanına 
izahat veriyor 

Ankara, 12 (Hususi) - Şehri
mizde bulunan İzmir valisi Ka -
zım Paşa dahiliye vekili Şükrü 
Kaytl Beyi makamında ziyaret 
ederek vilayetin umumi ahvali 
hakkında izahat vermiş ve bilaha .. 
raB. M. Meclisi reisi Kazım ve 
Başvekil ismet Paşa Hazretleri -
ni de makamlarında ziyaret ey -
lemiıtir. Ak§a.m Çankayaya gide
rek Reisicümhur Hazretlerine ar
zı tazimat etmiştir. Gazi Hazret
leri Kazım Paşayı yemeğe alıkoy
muf!ardır. 

Bugün Hariciye Vekili Tevfik 
Rüıtü Bey Kazım Paşa Hazretle
rine bir öyle yemeği vermiştir. 

iskan layihası 
ANKARA, 12 (Hususi) 

İs-kan layihasını tetkike memur 
hususi encümen toplanmış, reis .. 
Jiğe İbrahim Tali, mazbata ınu _ 
harrirliğine Mehmet (Kütahya), 
katipliğe Ragıp (Zonguldak) B. 
leri seçmiştir. 

kerelerinin akamete uğramasında 
amil olan başlıca sebeplerden biri 
oldui unu söylemiştir. Rivayete 
göre M. Henderson vaktile sabık 
Alman Batvekili M. Brunfog'in 
idaresi zamanında itilaf için müş· 
terek bir zemin hulunduğun'U, Al-

M. Henderson'un beyanatı, 

parlemento mahfi1lerinde öyle de 
rin bir tesir yapmı,tır ki, yarın a .. 
vam kamarasında bu husus hak -
kında hükumete bir sual sorulma· 
sı ihtimalini şüphesiz olduğunu 

temin edebiliriz.,, 

Kral Borısin Belgrat zi
yareti ne net~ce verecek 

( Uıış tara fı ı lııcf sa)dıunıı.o:ı ı 

roünaşebeıJer tesisi fikrine hadim 
olan asilfine mesaisini son derece 
takdir etmekteyiz. Ancak böyle 
bir sulh ve uzlaşma ve aramızda· 
ki iyi münasebetlerin takviyesine 
matuf bir siyasetin iki kardeş mil 
lelin mesut bir istikbale nail ol .. 
rnasının yegane zımam olacağı -
na kati surette kaniim. Bu fikirle
rin hararetle imanlı taraftarı ola 
rak kalalım ve bu fikirlerin ta .. 
hakkuku için mesai ııarfedelim. 

Bu suretle milletlerinin hakiki ar
zularına ve hayali ihtiyaçlarına 

cevap vermiş ve Balkanlarda sulh 
fikrine faydalı bir surette hizmet 
etmiş olacağız ve ziyaretim, zatı 
ha~metanelerinin pek yerinde o • 
lan tabiri veçhile kardeş milletleri 
mize bihakkin layik oldukları ha 
yatı ve sulh içinde inkişafı temin 
sahasında masruf olan gayretle -
rimiz sahasında mühim bir nok -
ta teşkil edecektir. 

Tan'ın mütalaası 

Paris 12 (Havas ajansı) , 
Temps gazetesi dünkü baş yazı • 

sında Bulgar kral ve kraliçesinin 
Belgrada gitmelerinden bahsede 
rek diyor ki: 

" Bu ziyaret birinci derecede 

Bulgaristanm siyaset ve iktısat 
sahasında kalkınıp canlanması, 
yeni bir düzene kavuşması ancak 
Balkan milletlerinin hep birdeıı 
sarf ettikleri gayretlere iştirak et
mesiyle mümkün olur. 

"Kral Boriıin gÖ!terdiği yarar· 
lık Bulgariıtan için bugünkü si -
yasi hakikatın bu no1'tadil top -
1andığını kavramış olmasıdır. Yu
goslavya kralını ziyarete gitmek 
suretiyle bu maksadı tasdik ve te
yit etmeği göze alması da kral 
Boris için bir cesaret eseridir, 

O, bu yararlığının ve cesareti • · 
nin mükafatını gerek kendisin~, 
gerek kraliçe Jeanne'a Yugoslav
ya milleti tarafından gösterilen 
fevkalade samimi ve hararetli ka· 
bul tarzında görmüş oluyor. 

"Dünkü gün iki millet arasın -
da sürekli bir dostluk tesisi için 
bir ba~lang1ç mahiyetind~dir. ,, 

Sınai program vekillere 
dağıtıldı 

Amerikada 
Soğuklar 

•t•ı Af ıt' 1 1 a 25kj~i dondu,dahitiye na 
n bu yüzden yaralan4ı 

<;.'sP,Ji "Muahedelerin yeniden Nevyork, 12 (AA.) - -ı'J •.• 

k.k. d . Amerikanın §ark kısmındaki ~ıı ~ 
tet 1 1ne aıma )0 A ti d h'l" d h"'k'' si.ite 

~ume er a ı ın e u um .. 2~ aleyhtardır n şiddetli GOğuk yüzünden dUP 
Kosiçe 12 (A.A,) - Binlerce kişi ölmlittür. , 

halk Titülesko ile M. Benesin o - B l k f 1 k yakdıS1 

ura ara pe az a ar 
turdukları ve konuştukları daire· bildirilmektedir. 
nin balkonu önüne gelip lop lan • · t!V 

Dahlliye nazırı M. lckeı, ye 
mı,lardu·. r 

buz tutmuş bir kısmından geçe 
Rumen ~e Çekoslovak hariciye bııt° 

ken düsmiiştür. M. tekesin ka 
nazırları küçük itilafın siyasi bir - ~t 
teniyet olduğunu, yakında iktısa· g;ı kemiklerinden biri kırıl:ntlf ~ 

hastahaney~ kaldırılmıştır. sıtı 
di bir şeniyet haline geleceğini , 
fak t kt b . b'lh b' vaziyeti tehlikede değildir. a ço an erı ı assa ır ru .. 

hu şeniyet olarak mevcut bulun - Milli mücadelede hizmeti~ 
duğunu gösteren bu kuvvet Ye görülenlere mal veril•' .. 
dostluk tezahüründen dolayı hal· ANKARA, 12 (Hususi) ~. 
k.a teşekkürlerini bildirmitlerdir. Umumi harple mütareke ~e hll" 

Bu esnada M. Titülesko bilhas • tet1 
sa demit,ir ki: 

" - Küçük itilif a vücut veren 
3 millet arasındaki birlik sulhü 
müdafaa etmektedir. Fakat mül -
ki bütünlüklerine dokunulacak o
lursa, bu 3 millet birliği sulhu si
lah kuvvetiyle korumağa hazır bu
lunmaktadır.,, 

Bu tezahür bittikten sonra M. 
Titüleıko, nczdinc kabul ettiği 
gazetecilere şu beyanatta bulun • 

12'.l harbi senelerinde hizmet 
görülen ı:evn.ta gayri menkul ı!l~ 
verilmesine dair knnun ID.yih• l 
bütce encümeni tarafından kabıJ 
ediİmiş ve meclis ruznamesiııe 1 ' 

lmmıstır. 
Miİli mücadelede hizmetleri ,e 

çenlere dair Hariciye meJ11l!~ 
kanununda tadil yapılması ha~. 
kında Giresun Meh'usu Hakkı fJ(ı 

1. ı nk Bey tarafından verilen tek~ 
hariciye encümeni kabul etıni,11'' 

muıtur: 

"Mevcut muahedeleri yeni - Zehirli gazlar 
den gözden geçirip değiştirmeğe ANKARA, 12 (Huıusi) ~ 
imkan yoktur. Küçük itilafın mü - Zehirli gazlarla bunları kullar.fil'. 
kerrer beyanatı ve tezahürleri bu 1 ğa mahsus vasıtaların husuıi f 
manzumeye girıniJ üç devletin hıslar tar•fmdan imali ve merole' 
kendilerine ait yerlerin bir zerre kete ithalinin men' i ha!~kınd~ 
toprağından bile vaz geçmeğe as layiha maliye encümeaince aY~ 
la razı olmıyacaklarmı göstermİf· kabul olunmuştur. 

ıiF- ~ Tütünlerimizin hariçtO 
Mevcut muahPıioJQ 'n oıı:.isti _ • • • • ., :.ı. on~•y• 

rilmesi lehindeki her propaganda ANKARA, 12 (Hususi) / 
haksızdır. Kanuna mugayirdir 1 1 1 . . 1 · t"t'·nJıt~ . ş enmış ve ış enmemış u u , 
ve son derecede tehlikelıdir. h . t t · 1 · 1 1 ol .. . . . arıç e sa ış ış eny e me~gu ,.J. 
Merkezı Avrupanın ıımdıkı hu· k .. t k'l d'l k ı·1-JP. ma uzere eş ı e ı ece.. ••· . 

dutları atırlarce devam etmit bir · k t d · k l" 'h gud' 
i 

L' ı... h sır e e aır anun ayı f\SI dt 
naııaf, ıuir tekamül ma sulü ve · "ki · h' l k'l'nı'tı ru er ne ın ısar ar ve ı ı J 

eseridir. tr iştirakiyle bütçe enciimeninde 
Bakılmakta olan dava, hükme 

kik ve kabul edilmiştir. • 
iktiran etmittir. Bazı ecnebi 
hükumetlerin ileri sürdükleri ta - Akay idaresinin yen' 
dil iıreği yalnız hakıız ve bpgün - sene bütçesi 

") ,/ kü nizama aykırı olmakla kalmı - ANKARA, 12 (Husull. ~e 
yor, bu iıtek aynı zamanda düş • Akay işletme üiareıile fabrık" I' . ,,o 
mança bir dilek mahiyetini de havuzlar müdürlüğü ve denıı 1 

• 

göıteriyor. ları iıletme idar~sinin 934 bul~~, 
Çünkü hakimiyet hakkını haiz l~ri Büyijk Millet Meclisine ~erı 

memleketlerin dahili itlerine ka - ."' ;rtjr~ .. t • 
k d k . Ak 'd . . . ne b&J rışnıa eme tir. ay ı aresının yeın ,şe 

1 
t • 

Bu bahiste "tadil,, demek çe i J01998, fabrika ve tı.vuı •,, 
. yo 

"harp,, demektir. Biz, sulh isti • müdiirlijğijnün 86800, denıı li'' 
yoruz, bunun için.dir ki, mevcut ları işletmesinin iıe 2904PM' 
muahedelerin değiştirilmesine mu olıırnk teklif edilmektedir. 
halif bulunuyoruz.,, Hariciye vekilimizin 

Küçük itlaf dilimi mecliıinir kızı evleniyor .,,,,. 
ıelecek toplantısına 19~ 2nci ka ANKARA, 12 (Huıusi~. JJe' 
nunun ilk günlerinde Zagrepte ya Hariciye vekili Tevfik RütlU "'"' 
pılacaktır, & kar& r 

rasimi yarın (bugün) ..--n. e.b ıtıt' 
Kosiçe, 12 (Havas ajansı) - k.,. yin kızı Eımel Hanımın nı 

·M, Beneı Romany• hariciye nazı-
lasta yapılacaktır. 

rı M. Titülesko ile konuşması bit· =====~~===-=~.,~1"1.,.,t 
tikten sonra şu beyanatta bulun • Atinada, Belgralta yaptı'• 
mu,tur: 

"- Gerek Sinaya mülakatın -
dan beri Balkanlara dair olarak 

malan tamamlıyor. _ tetler ce 
ikinci noktaya yani rıııl. ceı b~ 

. . • · · oehfl ti 
mıyetının vazıyetıne o Jcr' ehemmiyeti haiz bir vaka' mahi -

miş olmakla beraber önümüzdeki yetindedir.,, 
Mart ayı zarfında yapılacağı an.. "Temps,, Bulgaristan ile Yugos
laşılıyor. Bu suretle ziyaret, Yu - lavya arasm.da muallak olan, bu 
nan Cümhuriyetinin oııuncu yıl iki memleket arasında bir uzla§ma 
dönümü münasebetile bu sene fev husulünü Romanya ile Bulgariata 
kalade şenliklerle kutlulanacak nın biribirine yaklaşmasından 
olan 25 Mart Yunan milli hayra - daha güç gösteren meselelerj ha -
mile ayni zamana tesadüf ettiril - brlattıktnn spnra §U sözleri ilave 

ANKARA, 12 (Hususi) 
İktisadi ve sınai proğram hak • 
kında hazırlanan layiha baatırıl • 
mıt, vekillere dağıtılmııtır. Ve .. 
killer heyetinin Cumartesi günü 
yapacağı toplantıda görüıülecek -
tir. Bu toplantıya Reiıicümhur 
Hazretlerinin riyaset etmeleri 
mühtemel görülmektedir, yapılan müzakereler ve gerek 

milletler cemiyetinin ıslahı meae • 
Kaymakamlar arasında lesi hakkında küçük itilaf· devlet-

cemiyetin istinat ettiji de~~rıJ1' 
presiplerini doğrudan tıcl'" 

k or • 
veya dolayısiyle yı ·~ ~ ı• 
kaldırmakla bir ae.yılabıl etnıi1e • 
lahatı küçük itilaf kabol 

miş olmaktadır.,, ediyor: 
Rumca gazete hu habeıin An - ' "Bununla beraber Bulgaristan 

karada salfihiyetli mahfellerce yaşamak istiyor. Halbuki Bulga -
teylt olunduğunu ilave etmekte - ristanın tam bir inziva halinde ya 
dir. şnmasma imkan yoktul'. 

Ankara, 12 (Hususi) - Fatsa )erinin görüş ve düşünüşlerinde 
kaymakamlığına Vize kaymakamı tam bir benzeyit ve beraberlik var 
Fahri, Bala kaymakamlığına Re - dır. 
şadiye kayı:nakamı Fuat, Küre "Birinci nokta hakkında küçük 
kaymakamlığına Kigi kaymakamı itilaf için korkacak bir şey olma· 
Şemsettin, Marmaris kaymakam· dığı huıuaunda gerek M. Titüles· 
lığına sabik Zile kaymakaoıı Na • ko ve ~erek ben her vakit~inderı 
::ım, Lüleborğaz kaymakamlığına daha ziyade kanaat hasıl etmişiz
Sürgün kaymakamı Kemal Bey - i dir. Bugünkü görüşmeler M. Ti -
ler nakil ve tayin edilmişlerdir. ı tüleskonun Sofyada, Ankarada, 

kt. . ... Jet" ce ır . ., u tO' 
M. Benes beyanatını t 

1 b. . . . 1ıı1-e ıtırmıştır: . iti 1' . 
"Biz o düşüncedeyıı ' ııı 1' 

kiiciik devletlerin deiil, •1
1 
.. .,ı el'ı· 

~ ~· •• ıe manda harp sonu Avru ııtil' 
değerli kazancı asıl bu pre 

dir.,, 



li . 15anayileşme yolunda bir hay
trı '

1
et}edik. Türkiye halkı Türk 

• ın 
lu F' a alıştı, piyasalar onu tut -
r·. akat piyasadaki Türk malı 
•ttÇ6 b' 

seheb· ır hayli üstündür. Bunun 

1 • 
1 en fena calısan müessese • e11 - • 

•'ql_n maliyet fiah + gümrük diye 
rı edileb'l· 1 ır • 

d" 
1
Hen anlıyanlarm sözleri su -

~r· F ~ 
li · ena teknildc çalışanlar. 

eaapl 
~· · arını sağlam tutmıyanlar 
llllltijk . d . 'f d der k ntnnıasın an ıslt a e e -

d e 1 Yani hükilmet kuvvetin • 
trı i t'f " s ı ade ederek yaşamak isti-

.rorlar F k . 
bj~· • • a at buna mukabıl tek -
ttt·· 

1 1Yİ kuJlanma&rm bilen nice 
ku~:•seseler var l<i, karları hari ~ 

ade denecek bir haldedir. 

köt~Unlar dn mallarını piyasaya 
rttal~ .lekn.il•, temel mesai, yüksek 
)trı~:t fıatıyle gönderenlerin da 
llor rgı esaslara istinat ederek 
nı· rnaı kazancın fevkinde kar te 

111 
ediyorlar. 

,,. ..... 
ko~~ halde piyasayı yükıeltne 
11l ~.teknikle çalışanların hesap -
~ ıtapsız, başı sıkıldıkça hükiı 
ı~~t kuvvetine dayanmak istiyen· 
'"l ın hatalarıdır. Onların bu ha • 

'"•. l" ., .. --~-•• ...__._ .. 
1~ da kani değiİiz. 

, Fakat, teknik noksanının, he -
'P•ız 'h · ~ , 1 tısassız hareketlerin c~ 

""'h111 
.. ınutlaka biz mi çekmeye 

lttıınuz? l' .. 

Tayyare piyangosu' 
Kazanan talililerin 

isimleri 

Liselerde 
Türk inkılabı 

ı Prens Seyfeddin 

Mazhar Osman Bey, 
delidir demedim diyor 

Tayyare piyangosunu ikinci tarihi Muırlı prens Seyfeddinin bir 
keıidesi dün bitirilmiştir. Yirm 1 Türk kızı ile evlendiği evvelce ya· 

beş bin lira kazanan biletin onda Liselerin son sınıf mda okutul _ 1 zılmıştı. . 
bir parçasının lzmirde taharri me 1 makta olan ve Türk inkılabi ta - Mısır temyiz mahkemesı,. res -
muru Selahaddin ve Ali Riza dhine ait olan (dördücü cilt) ın men.mahcur buluna prensın, bu 

evlihk neticesi bir çocuğu dünya
Beylerde bette bir parçasının da bu sene liselerin üç smıfında da 

ya gelebileceği ve çocuğun vasisi 
Nazillide Dabak Hacı Ahmet E ~ okutulmasına karar verilmiştir. 

sıfatile zevcesinin prens Seyfeddi-
Maarif vekaletinin lise müdür - ne ait serveti geri isteyeceğini dü 

Veznecilerde Kadın berberi lüklerine yaptığı tamim ile key · ~ünerek izdivacı bozmuştur. 

fendide olduğu anlatılmıştır. 

Ahmet Efendiye de on bin lira çık 1 fiyeti bildirmiş ve inkılap tarihi Diğer taraftan söylenildiğine 
mışlır. Bilet Servet kişesinden 1 fasıllarının ne suretle okutulaca- göre, prens Seyfeddinin Türk 
&atılmıttır. ğmı izah etmiştir. kızı ile izdivacını hozan, doktor 

S 'k' 1 43 47 ·ı Mazhar Osman Bey tarafından on ı 1 numara arı ve 1 e Bu tamime nazaran büyük har-
nihayetlenen biletler ikiıı.er lira prensin dul olduğuna dair verilen 

-r bin sonunda Avrupa devletlerinin M h 
amorti alacaklardır. rapor olmuştur. Fakat az ar 

ve Osmanlı devletinin vaziyetleri, b b h t d 
25,000 - lira kazanan 6. 782 Osman Bey ize u usus a e • 

numaralı biletin üç parçası 1stan· 
bulda, üç parçası lzmirde, birer 

parçası da Tercan ve Boldan da 
satılmış, ikişer parçası da satılma 

Gazi hazretlerinin Osmanlı dev· di ki: 

mıştır . 

10,000 - Lira kazanan 8.666 
numaralı biletin dört parçası İs -
tanbulda, bir parçası Ankarada, 
bir parçası Uzunköprüde satılmıt 
iki parçası Tire ve Akdağmade • 
ninde aatılmıyarak iade edilmiş 

ve iki parçası da satılmamıştır . 

leti zamanındaki siyasi ve askeri 
hayatı, Osmanlı menleketlerinin 

taksimi, tzmirin işgali, ilk milli 

müdafaa hazırlıkları, Erzurum ve 

Sivas kongreleri, Anadolu ve Ru
meli müdafaai hukuk cemiyetinin 

tesekkülü, milli müdafaa karsısın-
~ . 

da İstanbul hükumeti. son Osman· 

lı meclisi meh'uaanr, İstanbuJun 

itilaf devletleri tarafından iHali, 
yeni Türk devletinin Ankarada 

4,000 -Lira kazanan 7.603 nu· kuruluşu, Türkiye Büyük Millet 
maralı biletin 1/ 2 lik bir parçası meclisi ve_ hükumeti hakkındaki 
(beş parçası) İstanbulda birer par bahisler birinci sınıf ta okutulacak 

çası Ankara, Bursa ve Adanada hr. 
satılmı§ diğer parçaları satılma • 1 Bu sene aynı bahisler liselerin 

mıştır. 1 ikinci ~~n~~la~_ında da .gös.~er.ile .~ 
4.000 - Lira kazanan 7 .603 nu cek ve uçuncu sınıfta ıse uçuncu 

"- Prens Seyfeddin" do:5tum -
<lur. Kendisi hakkında delidir di -
ye hiç bir rapor \•eımedinı. Esa -
sen prensi tedavi de etmiş değilim. 
Pren;;:in, dostum olmak srfatiyle, 
arada Sll'ada ziyar~time geldiği -
ni söyleyebiliı·im.,, 

Alakadarlarca, Mısır temyiz 
mahkemesinin kararı muteber sa
yılmamaktadır. 

Bir lngiliz vapurunda 
feci kaza 

Kabataş açıklarında demirli 
bulunan İngiliz bandıralı Pire • 
mati vapuı·unda bir kaza olmuı, 

tayfa T e.mberest vapurun anha • 
rına düşerek ölmüştür. 

- --ı. 1.11-·•·· • • .. .,. .,,. ,, •• ~··· cilt tarihin tamamından ba,ka Sinemaya bedava girmek 
(beş paraçsaı) İstanbulda, birer 

1 

dördüncü cilt tarih te öğretilecE>k· ı istemif . . 
parçası Ankara, Bursa ve Adana· tir. Sabıkalılardan Suat, Be!ıktaş -
da satrlmıs digweı· parçaları sat 1 D" d" .. 'it t 'h' d ta Sehir sinemasına bedava gir • • ı • or uncu cı arı ın mevcu u .. . 

. . mek istemis, müsaade edılmeyin-mamışhr • 

3,600 - Lira kazanan 7,918 nu 
maralı biletin be~ parçası lstan -

tükendığınden Devlet Matbaasm - . • h'b" y · b' k k 
1 

ce sınema sa ı ı anıye ıca ce 
da yeni bir tab'a başlanmıştır . miştir. Suat yakalanmıştır: ~ 
Dördüncü cilt kanunusaninin on aı. ''arruf haftasına girerken 

Cıyll: 
,, bulda, birer parçası İzmir, Bursa 

c1 "e._ Yerli malı al derken, satı- ve Kil iste satılmı§ mütebakisi sa -
befİnci gününe kadar tamamen 

basılmış ve dağıtılmı' bulunacak-

Alacak yüzünden kavga 

:Yapıcıya da: tılmamıttır. 
lllU:-- liesabmı sağlam tut, işin 1 
~uıı ehaaaısı ol! Modern tekniği 
\>~t·~nrnasını iyi öğren elemeyi 

1 
e biliyoruz. 

Yeminli muhasipler 
Yeminli muhasip ekisperler bir 

liğini kurmak üzere faaliyette 
t;adri Etem a .......___ bulunan komisyon vazifesini bi .. 

e~elin. fiyatları tabii degw il tirmiştir. Komisyon birliğinin tef-
o kili için bütün muhasiplerin bir a-

~ S nzın f~atlarmda galon başı " raya gelmeıini istemektedir. 

lır. 

Universiteye ah nacak 

asistanlar 

Üniversiteye alınacak asistan • 

larm seçilmesine haşlanmı§tır. 

Tıp fakültesine alınacak asistan -

ların lisan imtihanı yapılmıştır. 
h .. _ kuruş yükselme olduğunu 
~l!hk. Ancak bu vaziyette yeminli •• .. .. 

..,. Öğı.~ndi ... · .. 1 t b 1 . muhasip ckiaperlerin bir araya Randevuculuk 
ı i gımıze gore s an u . 
ı,,tatet Odası yaptığı tahkikatta gelmesi imkanı olmadığından, 1 Bcyoğlunda Şeftalı sokağında 
bi;~nbulda benzin fiatlarınm ta • komisyon ekisperler için, etibba ı ı ı numaralı evde oturan Madam 

Sltnadrğını tesbit etmiştir. odası, Baro gibi bir kanun çıkma· · Alekaandranın randevuculuk yap 

Tophanede Değirmen sokağın
da oturan Niko ile Boğazkesende 
oturan Davut bir alacak yüzün -
den kavga etmişler, birihirlerini 
sandalye ile dövmüşlerdir. 

Uydurma bir mektupla •• 
Galatada Tünel sokağında Şa

kir Beyin mağazasına Cevat is -
minde birisi girmiş, Fehmi Bey na 
mına uydurduğu bir mektupla 
20 lira dolandırmışsa da yakalan
mıştır. 

Çırağın marifeti 

Üsküdarda Süleyman ağa ma
hallesinde manav Halidin çırağı 

Kütahya mebusu Rasim 
Beyi kaybettik 

Teessürle öğrendiğimize göre 
Kütahya meb'usu Rasim Bey, te· 
davi edilmekle bulunduğu Alman 
hastahanesinde hayata gözlerini 
yummuştur. 

Cenazesi bugün sabah saat do
kuzda Taksimde Sıraservilerde 

Alman hastahanesinden merasim 
le kaldırılarak Kabataştan vapur
la Üsküdara ve oradan Erenkö -
yüne naldedilerek Sahrayı Cedit 
te aile makberesine defnedilecek .. 
tir. 

Ailesi efradına ve arkadaşla.rı • 
na teessürlerimizi 1beyan ederiz. 

Gümrüklerdeki eşya 

Gümrüklerdeki eşyanın çıkma 
sı için kararnamenin bu günler • 
de netredıleceğı piyasada bazı te 
sirler uyandırmıştır. 

Takas primlerinde ,imdiden 
bir tenezzül görülmektedir. Ka• 
rarnamenin kontenjan harici itha 
lini temin edeceğı tahmin olunan 
maddelerde bir fiat sukutu başla· 
mıştır. Gümrüklerde kontenjan 
kaydile mukayyet olmaksızın İm• 
rarına müsaade edilecek emtia. • 
mn epeyce çok olduğu ıöyJen • 
mektedir. 

Bir taraftan da ~eltik f abri • 
kaları bu kararnamenin yerli pi -
rinçler için fena olacağı kanaatr
nı ızhar etmektedirler. 

Hamallardan şikayet 
ediliyor 

Son günlerde hamallardan §İ
kayetler sık sık tekerrüre ha,la .. 
mıştır. Ticaret odasına Sirkecide
ki hamallardan vaki olan ~ikayetl 
daha birçok yerlerin hamalJarın
dan şikayetler takip etmektedir. 

Oda bunun üzerine İstanbul 
lıamaJlarının vaziyeti ve ticaret 
hayat:mızda oynadıkları rol hak
kında etraflı tetkikat yapmıya 
başlamııtır. Bu tekikat neticesin
de İstanbul hamalları muasır te • 
lakkilerin icaplarına göre teşkilat 
landırılacaktır. 

Odaya son yapılan şikayet ls
tan bul piyasasında mühim bir 
mevkii olan ve içinde bir çok de
polar bulunan bir han sakinleri 
tarafından müştereken yapılmak· 

tadır. Bu hanın hamalları bir ne
vi inhisar tesis etmekle ittiham 
edilmekte ve İslanbulun her ta • 
rafında bu halin mevcut olduğu 
ilave edilmektedir . 

Koca kamah bir adam 
Beyoğlunda Karabaş mahalle • 

sinde Ahmedin şüpheli bir şekil • 

de dolaştığı görülmüş, çevrilerek ad u Vaziyet karşısında Ticaret sı lıizım geldiğini bundan sonra tığı görülmüş, meşhut cürüm ya • 

~i:~i:enzi~ fiatlarının mu~t~ - yemin)~ ekiaper!e~in muntazaman pılarak iki kadın ile bir erkek ya-
Siıı b• fekılde olmasını temın ı - ' çahşab1leceklermı kararla!tır - kalanmışhr. Kadınlar muayene -

ır rapor hazırlamıştır. mıthr. ye gönderilmiş ev kapatılmıştır. 

Mustafa ustasının çekmecesini üzeri aranmıştır. Ahmedin belin
kırarak 39 lirasını çalmış, kaçar- I de kcca bir karna bulunmuş, mü .. 
ken yakalanmıştır. sadere edilmiştir. 

::-----------D_E_H_R_i_E_f_e . ...._n_d_i_._N_asıl _ ~örüyo_r_? ___________ _ 

G a n o ~---
o~o n u \ ı\ıl • ( 

~ırı:s:;rırn 
j 

= 

- - ----a~ Dehri Efendi, Abdülaziz bir ı' ...... Bir kuzuyu yermİf, boğa • ı 
it&. • , , :;;una o kadar meraklı imiı ki. , • 

•• , • Küçüksu sarayını, ••• 

ı 
, ... Sadl'rc mısır yP.mek itin ynptım1ıe. , J)('brt Ef. - Snde<'e mld s1ııl doldııraca • 

Sonra ~<'diki rinl luı:ı:mctmek l\'lu de rahat ğuııı btrnz. dn kaf:ı'<nu t~chi('l dl l'om O. • 

,. .. ~. hl!,' blr tt'Y dUıiUnmezmiı , 1 mıınlı lnıp:ırntorlnğu bu hale gc!.mezd.L 
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Yangzn hadisesinden sonra fikirler Milli sanayi için 

Ceza, Ticaret, Hukuk plan yapmak ne 
demektir? • ve ıcra işleri IJasnıakaleden IJeı;am 

yet evvelden hazırlanmıt bir plan 
ile milli ıanayiin kendi araların -
da çıkan bu yeni rekabet hareke
ti kontrol edilmezse bir çok milli 
sermayeler beyhude yere mahvo
lur. 

Toommrş hukukçulaıımızdan 
Avukat İrfan Emin Bey, yangın 
hadisesi dolayısile, muhtelif me _ 
seleler üzerinde düşüncelerini bir 
muhanirimize şöylece anlatmış . 
trr: 

- Yangın hadisesi adliye İ§le
rini ceza, ticaret, hukuk, icra nok
tasından dört çerçeve içinde mü .. 
talea etmeği iktiza ettirmekte -
dir. Ceza hakkında fikrimi "Ha
ber,, gazetesinde bir kelime ile 
ifade etmiştim: Af. 

Ticaret davaları hakkındaki 
fikirlerimi şöyle hülasa edebili .. 
rım: 

Bu nevi davaların İspat sebep
lerini, kanun, gayet gemş tut .. 
muıtur: "Senet, mukavele, tica • 
ret defterlerindeki kayıtlar, ıahit 
leı·, hatta karine ve emareler.,, 

Bu cephede kanunun saydığı 
deliller bir dereceye kadar hak -
lan kurtarmıya kifayet edebilir ... 

Fakat, bonoların noterce tas
dikı mutat olmadığına göre, yan· 
malarından mütevellit neticeler, 

tamamiyle telafi edil.mı§ sayıla • 
mDz. Biz avukatların dosyalarına 
fazla istinat edıldığını görüyo .. 

rum. Unutmamak lazımdır ki, ti· 
cari bir meselede, bir tek kelime
nin bile büyük rolü vardır. Bunun 

için, gösterilen çareyi hakkın ta .. 
mamen ihknkı yolunda kafi bul • 
mak biraz mübalağalı bir düıün
ce sayılır. 

Hukuki hadiseler 

"Hukuki hadiselerin ispat se .. 
beplermı, kanun, daha dar bir 
çerçeveye sıkıştırmıştır. Maama • 
fih, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

kanunu, bu hususta bazı ihtimal
leri önceden hesaba katmamış 
da değildir. Kanunun bir madde

sıne göre, yangın, sel, istW gibi 
hallerde, senedin mevcudiyetme 
dair kuvvetli karineler gösteril -

diği takdirde, mahkeme, davanın 
şahitle İ&palma karar verebilir. 
Fakat, her ışın mutlaka bir şahi -

di olmak iktıza etmez, hazan 
mevcut şahitler ölmüş bulunabi .. 

lir ..• Bu itibarla, usulün arzetti -
ğ~m maddesi kafi bir şifa temin 
edemez. 

• 
Fikrimce, hulrnk ve ticaret 

davaları için fevkalade tedbir o
larak, şunlnr dü§ünülebilir: 

1 - Müruruzaman müddeti 
hnkkında vazıyetin. iktıza ettirdi
ği istisnai hükümler vazetmek. 

2 - Davanın ispat sebepleri 
hakkında da şöyle bir yol tut -
mak: 

olan layihaları ve tebliğ edilen 
evrakı rabtetmek suretile, evve -
la, vakıaları ve sonra muhakeme 
safahatını kaydetmek. Bu takdir• 
de, davacı, yerine göre, muhake
me safahatını ispat etmek sureti
le neticeye doğru yol alabilir. 
Ancak muhakeme saf ahatmun is· 
patı hususunda usulü muhakeme 
kanunu, ıakit kaldığı için, çıka -
rılması istenen kanunda bu im -
kandan geniş .mikyasta bahset .. 
mek lazımgelir. Hakimlerin mah
fuzatr, bence, iştigale değmiyecek 
kadar zayıf bir mesnet teşkil e • 
der. Yüzlerce dava arasında ha .. 
tıraların karıtmış olması gibi çe· 
kinilmesi mümkün olmıyan zaru· 
retleri unutmak hakimin de bir in 
san olduğunu düşünmemek neti .. 
ceaını tevlit eder ki, bunu tabii 
bulmak kabil değıldır. 

icra işleri 

Mevzuun maalesef en karışık 
tarafı huraaıdır. Senelerce uğra -
şıp üç beş kurut naf alca hükmet 
tiren zavallı bir kadını dütünü -
nüz. Muhakeme ve icra dosyaları 
birden yanmış olduğu f arzedıldı
ğine göre, bunu neyle telafi et -
mck mümkün olabıhr?. Yanan se 
netler icrada li.yiha teati edilme
miş olduğuna göre, bir hakkın da 
küle münkalip olmasını yüzde 
doksan intaç edebilir. 

Bu vadide en kuvvetli isti -
nat noktası borçlunun namusun
dan ibaret olmak lazımgelir. 

Resmi kayıtlardan icra işlerinde 
şu yolda istifade edılebılır. 

Haciz müzekkere ve kayıtları 
bir hakkın varlığına isal ettikten 
sonra yeni bir dosya yapmak ve 
mevzuun mahiyet ve teferruatın· 
da ihtilaf çıktığı takdirde, gene 
yeni bir kanunla salahiyeti tevsi 
edilecek olan icra merciine mese· 
lenin hallini bırakmak ve bu da 
kafi gelmedığı halde, yalnız hük
mün ispatı noktasından i!İ mah
kemeye aevketmek. .. 

Kereste sanayiinin şu beş on 
sene içinde memleketimizde ge • 
çirdiği safhalar göz önüne getiri
lirse bu sözler ile ne demek iste -
diğimiz pek kolay anlaşılır: Fil -
hakika miJJi hükumet Ankarayı 
devlet merkezi ilan ettikterıl bir 
müddet sonra kereıte sanaynnı 
de himaye etmeğe karar verdi. 
Bu maksat ile bazı himaye tedbir
leri alındı. Bu tedbirler neticesi 
olarak yeni makineler ve yeni a
letler ile mücehhez kereste fabri
kaları yapıldı. Bu fabrikalar ilk 
za.manlarda inkitaf eserleri de 
gösterdi. Fakat bu hal çok devam 
etmedi. Keı:cste fabrikalarının 
fazla kazandığını tahmin eden 
yeni bir takım sermaye sahipleri 
ortaya çıktı. Onlar da hükumetin 
himayesinden istifade etmek 
mak~adile yeni fabrikalar yaptı • 
lar. Bu suretle yapılan fabrikala -
rın miktarı o kadar çoğaldı, istih
salatları memleket ihtiyacına nis• 

betle o kadar arttı ki, ister iste • 
mez aralarında dehıetli bir fiat 
kırma rekabeti başladı. Neticede 
hepsi de büyük zararlara uğradı. 

Acaba harice kartı devlet hi • 
ıınayesi altında bir sınıf sanat te
tekkül ettikten sonra dahili re -
kabete kar§ı da bunları himaye 
etmek mümkün değilmidir? 

Dahill"Tckabete artı himaye 
için alınacak tedbir muayyen bir 
sınıf sanat mensuplarına muay -
yen bir iktisadi sahada kazanç 
inhisarı vermek neticesine varır. 

Her hangi bir sanatın kontrolsuz 
bir şekilde inhisara tabi tutulma• 
sı ise fiatların arttırılmaaı aurcti
le halkın iıtismar edilmeıine 

meydan verir. 

Hülasa milli iktisadiyat yolul)· 
da devletçe plan ve proğram yap
mak bir noktai nazardan devlet 

Avukat dosyaları j himayesinde te!ekkül edecek mil-

5 
.. h k k. k 1 li sanayi için bir kontrol sistemi 

_ up e yo ı. avu at arın h l ~ · b d B k ı · · . . . u magı ıca e er. u ontro aıı-
dosyaları, emın ve kuvvetlı hır . b l t tb'k d.l d.k . . tenu u unup a 1 e t me l çe 
menba sayılır. Bılhassa aslıye d.l ff k. t 
davaları, tahriri usulü muhake -
meye tabi olduğuna göre, teati e
dilen layihalar ve tebliğ edilen 
senet, mukavele ve saire suretle
rit. bir davanın ispatı hususunda 
çok kuvvetli bir istinatgah vazi-

fcsin.i görür. Bu itibarla, yanan 
mahkeme dosyaları kar§ıııında 
avukat bürolarına gözlerini çevi
rip oradan yardım beklemek mü• 

racaat edilecek çarelerin en kuv
vetlilerinden sayılır. Fakat, a .. ·u -

katın notları, ancak davanın ta .. 
rihçesını göster.mek itibariyle kıy 
metli aayılabileceğinden yalnız 

~ahitle İspat edilen davalarda kuv 
vetli bir manba vazifesini göre · 

arzu e ı en son muva a ıye 

merhalesine varılamaz. 
Mehmet Asım 

Ayasofyanın tamiri 
Evkaf müdürlüğü tarafından 

Aya sof yanın tamirine devam e .. 
dilmektedir. Aya sof yanın arka 
cihetinde ve evl<af ın evrak mah-
zeni olan dairenin kapısı harap 
bir hale gelmiş olduğundan bura-
11 da tamir edilecektir. Ancak, 
kapı, bir ıan'at eseri olduğu için 
nakı§larma dikkat olunacaktır. 

rı-=-----·--------., 
Yurtdat ~ 

A - Hükme iktıran elmis 0 -

lem davalarda teati edilen l~yi .. 
halam, tebliğ edilmiş olan vara -
lmlara, istinaden, mevcut kararın 
yeniden lesbitine imkan vermek. 
Bu takdirde, mahkemenin iştigal 
cephesi değışır: Davanın değil, 
hükmün jspatı. mez. Maamafih, bu da az bir şey 

U 1 h k değıldır. 

Hafta dediğin çabuk geçer. BJJ 
gün haftanın ikinci günüdür. 
Çabuk kumbarandaki paraları 
bankaya yatır. Aman kumba
ran yc..ksa hemen kumbara al .. 

su Ü mu a eme kanununda 
buna ait bir hüküm mevcut olma- Çünkü, muhakeme ıafahatmı 
drğma göre, istisna kabilinden c- ispat ederken bir tarihçenm bile M. ı. ve T. C. 

J k · l k kıymeti inkar olunamaz. ara yem esas ar vazetme sahiplennı mükerreren harç ver • 
lazımgelir. Netice: Yeni bir kanuna şid- rnekten kurtarmak lazımdır, bu -

B - Kanun yollarına müraca· detle ihtiyaç vardır. Burada bu nun için ihya edilen işleri harç ve 
al edilmiş olan davalarda, yangın saydığım çarelere göre yeni hü .. puldan müstesna sayacak hüküm 
tarihini başlangıç ittiha"! eden e- kümler vazedilirse, yangından ler koymak, noterden çıkarılacak 
sa!Iar koymak. kaçırılacak hukuk metaı epeyce suretler için yalnız tahrir ucreti 

C - Görül.mekte olan davala- ı bir kıymet arzedebilir. alarak üst tarafını muaf tutmak 
rm ihyası halinde, teati edilmış Bir de ıunu ilave edeyin1: iş [ cidden adilane olur. 

Tasarruf haftası 
<8•' tararı 1 ıncı ıaayıJanıızda> \ dir. Fakat iktisadi bir d\iŞi.in 

10 sene evvel, 250 milyon lira • neticesinde. yani yerinde biıih1 

ya baliğ olan ithalfıt eşyası milli mek ve yerinde sarf edilmek~ ... 
hükumetin, milli sanayii koru - tile; hu düstur yalnız ferde mtıfı 
maktaki yüksek vukuf ve bilgisi hasır değildir. Devlet dahi dB 
ayni zamanda muntazam takiple- olmak üzere bütün millete şaf111 

ri neticesinde ağ!l'1 ağır müvazc . dir. lmpcratorluk Türkiyesi 
neli bir şekle giııuiş ve ~on za - biı· Avrupa müstehliki f~kat fe 
manlarda bu dikkatli takibin bir Türk mlistahsili idi. oüoıh1 

ıneyvalaıı almmağa. haşlanamk vet Tül'ki"e · k t ı,ı:ır8tı 
1 k . . ·' sı 1yıne • 

mem e ·ete gıren pnm çoğalmış - ~erYet çoğ·aıtan bir müstahsil, ı 
tır. · · ı·· ·· k b .. d h·ııf. rnı < u~unerc · u crun en ' 

1şte çoğalan. bu ~>ara milli. er la.nan, yal'mki ne~le biriktir' 
vete(;t~ıc.nen bır mıktardır kı, hu- hazırlayıcı, biriktfricidir.,. 
na .ı.ı ıllı tasarruf) demek eniz -
dir. Bugün neler yapıHic•" 

Yeklınu 250 milyon liraya ba . Taıarruf haftasının bugün ik 
liğ olan ithalatın 90 milyona ka - ci günüdür. 
dar indil'ilmesi umumi ihtiyaçtan Bugün gündüz hiç bir meral 
mahnnniyet manasmda teutkki yapılmıyacaktır. Yalnız i!k 
edilmemelidiı·. Memlekete 250 Meliha Avni Hanım tarafı11d• 
milyon liralık yabancı mal girdi - radyoda bir konferans veriJeceı 
ği zamanlarda Türk vatanında 
bunların mümasilleri bulunma . 
makla beraber yapılma ı için de 
hiç bir heves ve gayret gösteril -
mediği gibi te vik eden de yok -
tu. 
Muhlie Etem B.in konferansı 

Nazmi Nuri Beyin konf eran • 
sından ıonra Akşam üstü radyo -
da Üniveraite Do~entlerinden 
Muhlis Ethem Bey tarafından bir 
konferans veri1mi§tir. Muhlis Et -
hem Bey bu konf eranıında tasar• 
ruf ve iktisadın manasını ve haf -
tanın ehemmiyetini izah ettikten 
sonra demittir ki: 

" .. O halde tasanttf C!dilıncli -

Sovyetler lzmirden 
incir alacaklar 

lzmir1 12 (A.A. - Sovyetle -
rip, İzmirden mühiım miktarda in· 
cir alacakları haber alınmıtbr. 
Mübayaa için Sovyet ticaret mü
measilliğinden bir heyetin şehri • 
mize gelmesi beklenmektedir. 

Geçenlerde lzmiri ziyaret etmiş 
olan Sovyet ricalinin lzrnir seya .. 
hatlerine ait muhtelif fotoğrafi • 
leri belediyemiz tarafından ha • 
zırlattırılmıştır. Bunlardan güzel 
bir alhi.•m yapılarak Voı-aşilof ce· 
naplarına gönderilecektir. 

Museviler arasında Türk 
kültürünü yaymak için .. 

Ankara, 12 '(A.A.) - Müaevi
ler arasında Türk kültürünü ve 
Türk dilini yaymak için Ankara · 
da olduğu gibi lıtanbulda da ayni 
maksatla ve fakat bafka bir ad 
ve müıtakil bir idare altında bir 
te!ekkül vücude ıctirilmiştir. 

13u teşekkülün ıehrimize ge .. 
len mümesailleri Türk kültür bir -
liii umumi merkezile temaslar 
yaparak diğer vila1etler teşkilatı 
gibi lstanbul teşkilatının da Anka 
ra merkezile birlikte çalı§ması e
saslarını konu!muşlardır. 

Cenup kutbunda bir 
keşif seyahati 

Vellington, 12 (A.A.) - Ami
ral Byrd, cenup kutbu denizine 
gitmek üzere bügün ıemiye bin -
mittir. Amiralin bu seyahatten 

Bu akşam A r t • 
1 

tir. . ~ 
Tasarı-uf ve iktisat cemiyeti 

• vitrin müsabakası yapacak 
1
, 

şehrin dört bir tarafına pllk•r 
lar, bezler üstünde tasarruf& dı 
vecizeler asacaktır. ı~· 

Mekteplerde de tasarruf .,, ·ı 
tisada dnir talebelere bir t•~" 
vazifesi verilecektir. ·re 

Per§embe gunu Ünh•er.•~. 
konferans salonunda yüksek 1 

, 

lisat mektebi taleb~ birliği tıffl" 
f ından bir toplantı yapılac•~ 
bir çok konf er~nslar Yerilo<:e ~ 

Cuma günü ta•ıyareden ıtı11 

telif meydanlara .hediyeler atıl' 
caktır, 

Halkevi reisliğinden: 

ı ınci Kanunun 14 ün~ü 'İ. 
'embe günü saat 18 de Oni" ~ 
te Doçentlerinden Aktes r'~ı~ 
Bey tarafınde.n Halkevi Be1° 

it' kısmında Almanyada talebe 
1 

• 

yatı hakkında bir konferans °' 
rilecektir. Herkes gelebilir. 

F eyziye Jjsesinde 
F eyziye lise&i kırk dokuı Y~ 

§Ina bas::nı§hr. Bu münaıebe f 
önümüzdeki Cuma günü ın~1't'ıı-

b. ·· ·ı k .,e te ır musamere verı ece ~. 

mesut yıldönümü kutlulan•"b'r 
tır. Müıaınerey.e s;aat onbe~te 
lanacaktır. 

I 

.. 16rıt1 
Univeraite Ordinaıryoıı ,et 

dan profeıör Lipman dün ~e ı 
Beyoğlunda Tıp cemiyeti ın• ~· 
. d ( k . . . de ehe ~4 

zın e ront enın n11aıye f rıJY 

miyeti) mevzulu bir kon e 0~ 
b'r ~ 

vermiştir. Konferanstll 1 ı.ıt' 
doktor ve asistanlar bu}uo"1 
tur. . .,. 

ktıbl "' y ··k k ··h dı'5 me ·· ' ;:s u ae mu en nıtı 

de de Mişigan darülfünun~.· ıl .. ,.. 
derriılerinden Lui l(orpın t 1 Je 
rafından dün akşanı saat. rııe"' 
(R. · · ·ı ı · .. ınell) 

ıyazıyenın ı me ll• . t'ır· 
·tını~ zulu bir konf er anı verı 

•'1 
f1eJ1il 

b 11urı . , 
maksadı, cenup kul u tar• iı• 
keşfedilmemiş olıın kısıl11 pir fı'' 
tünde uçmak. buralarırıırı 
rıtasım yapmaktır. 

k • 
1 s t 

Güzel ve Çapkın , 11 ı 

ANNY ONDRA:1 
"efis tarkıh ve mükemmel musikili A fi 

M A T M A Z E L H O F F. M ed•~"'' n., ... ve e§rencen komedlsi"de takd•"1 10'1 

.._ ____ ilaveten: Fox Jourdal. Tel. 42851 ,_,,,.. 
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"Müthiş bir fırtına orta-
sında iki korkunç patlayış 

Gemi batıyor ve süvari " Lord Kiçner için 
yol açınız ! ,, diye bağırıyordu 

-4-
Tabii bu hesaba bir çok tesa .. 

düflerin de yardımı dokunmuştu. 
Haziranın beşinci günü (Lord 
Kitchner) erkanı harhiyesile bir
likte (Scapa Flow) limanına mu
vasalaat ettiği zaman, diğer sefi .. 
nelere nazaran eskice sayılan 
(Hampshire) kravuzörü orada 
kendisini bekliyordu. (Kitchner ) 
derhal kruvazöre rakip olmuştu. 

raftaki filikayı hazırlamasını za • 
bitlerden birisine emretmişti. Bu 
esnada (Kitchner) refakatinde za 
bitlerden (Campagni) olduğu hal· 
de güvertede görünmüştü. (Ham· 

pchire) artık yana doğru yatmağa 
başlamıştı. Süvari Lord (Kitch • 
ner) e bağırarak süvari köprüsü • 

nün ön tarafına geçmesini ve ora -
dan filikayı\ binmesini söylemişti. 
Halbuki (Kitchner) tereddüt edi
yordu. Süvari kendisine tekrar ih

Sefinenin kumandanı adaların taratta bulunduğu ve sandala bin-
"arkında dolaşmak niyetinde idi.. · · ·~· h ld (K"tch 
:r mesıni rıca ettıgı a e ı · 
Fakat İngiliz bahriye nezareti o ner) hala güvertede bekliyor ve 
yolun maynden ibaret olduğunu etrafına bakınıyordu. 
kendisine bildirmemişti. O gün • Bu aralık mürettebat bütün san
lerde, lngilterenin şimalnideki dalları suya indirmek için beyhu • 
o fırtına sahasında, o kadar şid • de uğraşıyordu. Sandallar onların 
detli bir fırtına hüküm sürüyordu gözleri önünde parça parça olu· 
ki torpil arıyan gemiler yolu temiz yor ve içindekiler hücum eden ce· 

lemek için meydana çıkamıyor " sim dalgalar tarafından sürükle -
lardı. Onun için bahriye neza • nip götürülüyordu. Zabitlerden 4 
reti ( Orkney) adalarının yalnız tanesi her ihtimale karşı yanında 
garp tarafının temiz olduğunu hi- bulunmak ve onu filikanın ıçıne 
liyordu. Binaenaleyh kruvazö • almak için Lord (Kithcner) in bu 
rün süvarisi garp yolundan geç · lunduğu tarafa koşmuılardı. Hal· 
~eğe karar vermişti ve sefine ha- buki Lord olduğu yerden hiç kı -
~iranın beşinci günü akşamı yola 1 mıldamıyor ve sakinane nazarlar 

rıkmıştı. la etrafına bakınmakla devam edi 
Fakat tamam ile emin bulun • yordu. 

mak ve (Kitchner) in hayatını ko Nihayet (Campagni) onu kolun 
rumak için bütün ça .. elere baş vur dan çekmiş ve mürettebata da: 
muş olmak için Lordu hamil olan - "Lord (Kitchner) için yola -
kruva~örlc beraber iki de destre - çınız !,, diye bağırmıştı. 
yerılıarcke ettirmi ş ti. Bun•ar ön - Bu sözün söylendiği anda (Ham 
.de gidecekler ve (Hampt hire) 1 pshire) kruvazörü başına gelen fe 
Alman tahtelhahirlerine karşı laketin son safhasına dahil olmuş 
muhafaza edeceklerdi. ve sefine birden bire batıvermiş • 

Üc sefinedcn. mürekcp olan bu ti. Mürettebatından yalnız bir kaç 
lcüçUk filo limzndan çıktıktan bi - kişi kurtarılabilmişti. Bunların i • 
raz sonra esasen bir kaç günden - çinde tayfadan (Rogerson) da bu 
beri devam eden fırtına o k~dar lunuyordu. Lord ( Kitchner) in Ö· 

şiddetlenmişti ki destroyerler yük lümünü o bildirmişti. 

sek dalgalara karşı mukavemet e
demediklerinden geride kalmışlar 
dı . Onlardan daha kuvvetli olan 

(Hampshire) ise daima ilerliye
rek destroyerleri geride bırakmış-
tı. 

Bunun üzerine kruvazörün süva 
risi destroyerlere projektörlerle i
şaret vererek fırtına devam ettik • 
çe (Hampshire) in yoluna mani ol 
duklarından geri dönmelerini em • 
retmişti. Öyle bir havada tahtelba 
birlerin bir iş görebilmesi kahil o
lamıyacağı gibi gidilen yolda da 
mayin bulunmadığı anlaşılmamış 
mı idi? Onun için (Hampshire) 
yalnız başına (Orkney) adaları · 
nın garp sahilinde yoluna devam 
elmeğe başlamıştı. 

Bu esnada fırtına gitikçe artı • 
yordu. Dalgalar sefinenin güverte 
sini aştığından aşağı katlara gi -
den merdivenlerin bütün kapıları 
sım sıkı kapatılmııtı. 

Akşam üstü saat yedi buçukta 
sefinenin ön tarafında müthiş bir 
tarraka duyulmuştu.Müthiş fırtına 
da vapur kendi haline terkedilmiı 

ti, çünkü dümen kullanmak kabil 
olamıyordu. Saat yediyi kırk beş 
geçe iki1'ci bir infilak daha. işitil -
mişti. Sefine ikinci br mayıne da

ha çarpmıştır. 

Bunun üzerine kumandnn bü -
ı·· efradı güverteye çıkari:mıştı. 
un k". d 
(Kitcbner) l kurtarma ıçın .. e se 
fine süvarisine mahsus olan on la· 

(Devamı var) 

1 L A N 
Sanayii Zeytiye ve kimyeviye 

Türk Anonim Şirketinden: 
9 Kanunuevvel 1933 tarihinde 

içtimaa davet edilmiş olan Sana • 
yii Zeytiye ve Kimyeviye Türk 
Anonim şirketi heyeti umumiyesi 
ekseriyet hasıl olmadığından do-
layı, şirket esas mukavelenamesi
nin 27 inci maddesi mucibince 
4 Kanunusani 1934 Perşembe gü .. 
nü saat l 1 de ikinci defa içtimaa 
davet edildiği ilan olunur. 
Hissedaran mütasarrif oldukları 
hisse senetlerini bunların veya -
hut bir bankada mevdu olduğu -
na dair bir senedini tarih içtima 
tekaddüm eden yedi gün zarfın -
da şirketin Teşvikiye caddesinde 
47 No. merkez idaresine teslim 
etmeleri elzemdir. 

Ticaret kanununun 385 inci 
maddesi ahkamına tevfikan her 
hissedar hatta yalnız bir hisse se
nedinin sahihi, beher hissenin bir 
reye hakkı ol.mak üzere işbu iç -
timada iştirak edebilir. 

RUZNAME 
1) Meclisi idare raporunun kı

raati. 

2) Şirketin tasfiyesi, ve olma .. 
dığı takdirde hissedaran l.teyeti 
umumiye tarafından münasip gö
rülecek tedabirin ittihazı. 

3) Tasfiye: hesap rmemurların 
tayini ve selahiyetlerinin tespiti. 

Memleket Haberleri 

Soğuk, ziyafet ve 
elektrik işleri 

Zile, (Hususi) - On günden
beri muhtelif fasılalarla kar ya -
ğıyor. Evvelki gece soğukluk sı " 
fırdan aşağı on dereceye kadar 
indi. Bu taraflarda, her seneden 
fazla bir kış yüz gösteriyor. 

Ziraat Bankası hükumet hesa -
hına buğday alımına devam edi· 
yor. Bugüne kadar dört milyon 
okkaya yakın buğday almıştır. 

On beş gün evvel kazaımıza gel .. 
miş olan Ziraat Bankası müfet -
tişlerinden Mesut Bey, alım işin -
de uygunsuzluk olup c]madığını 

da araştırmaktadır. 

Bu hafta içinde Tokat Valisi 
Recai Bey ile Kolordu Kumanda· 
nı Aptullah Paşa kazamızı şeref

lendirdiler .. Şereflerine akşam Ü· 

zeri "Zile spor birliği,, nde otuz 
kişilik zengin bir çay ziyafeti ve • 
rildi. Burada Cümhuriyet gençliği 

hakkında samimi konuşmalar ol
du. Hakiki bir varlık gösteren 
klübün çalışması çok takdir edil -
di. Misafirler geceyi kasabada 
geçirdiler, öğleden sonra Tokada 
hareket ettiler. 

Zile belediyesi, elektrik abone• 
lerinin gittikçe artmasını nazari 
itibare alarak şj,mdiki halde yir • 

mi beş beygir kuvvetile çalışan e " 
lektrik fabrikasının kuvvetini art
tırmaya ve yeni makineler alın " 

masına karar vermiştir. Bu haf -
ta içinde bir heyet lstanhula ha • 
rek c ccck ir. 

On lira için 
Karamürselde Ahmet ağa is • 

minde bir köylü, hemşiresini A • 
dapazarına götürmek üzere Kılıç 
nahiyesinden hareket etmiş, ak -
şama doğru llyas köyüne yaklaş
mıştır. 

O sırada önlerine bir adam çı• 
karak: 

- Sizde kaçak sigara arıyaca-
ğım ..• 

Diyerek adamcağızın ceplerini 
aramak istemiştir. Ahmet ağa iti
raz edince meçhul ad~.m silahla 
tehdit etmiş ve Ahmet Ağanın ce
binde mevcut parası 

yı alarak çekilmiştir. 
bu haydudu arıyor. 

on lira -
Jandarma 

Yedi kişi iki kadın! 
Somanın Dualar köyünde bir 

nişan merasiminden dönmekte o
lan Samsacı mahallesinden Hik • 
met ve Naciye Hanımların önüne 
yolda İsmail, İbrahim, Nuri, di -
ğer İsmail, diğer İbrahim ve di • 
ğer Nuri ve Mehmet isminde ye " 
di silahlı şahıs çıkmış ve kadınla
rı zorla götürmek istemişlerdir. 

Hikmet ve Naciye Hanımlar fer • 
yat ve figan ederek etraftan is .. 
timdada başlamışlar, o esnada ci
varda bulunan jandarma müfre • 
zesine işittirmiye muvaffak ol " 
muşlardır. 

Yedi silahlı mütecaviz jandar -
malarla müsademe ederek firara 
muvaffak olmuşlardır. Kadınlar 

kurtarılmıştır· 

Jandarmalar firarileri takip et
mişler ve bir saat sonra beşini 

yakalamıya muvaffak olmuşlar • 
dır. Diğerleri de yakalanmak üze
redirler. 

Uzunköprüde hayat 
nasıl geçiyor? 

Şehrin methalini temizlemeli - Yeni_ hastane 
Linit kömür madenlerı 

Unuzköprü (Hususi) - Bir 
memlekete ilk giren bir seyyah ilk 
intibamı şehrin methalinden alır! 
Uzunköprünün methali olan istas
yon civarı ve parmaklığının öte 
tarafı, ötedenberi çamurlar için -
dedir. Buraya günde yüzlerce a .. 
raba gelip gititklerinden tezek 
ve samandan öyle bir halita husu
le gelmi~tir ki bunu görüp İğren -
memek kabil değildir. Buradan 
geçmek için ya çizme giymeli ve 
yahut araba ve otomobile binmeli
dir. Hele yağmurlu havalarda tay 
yare ile geçmekten başka çare yok 
tur! 

Mazisi parlak ve ticareti çok 
yüksek olan hu güzel kasabanın 

methalini temizlemeğe acaba im
kan yok mudur? 

Bakalım bu temizlik kime na -
sip olacaktır? Yeni kaymakam 
çok ciddi ve çalışkan bir zattır, 

her halde bu yazılarımı okuduk " 
tan sonra o çamur deryasına kar • 
şı lakayt kalamıyacaklarını ümit 
ediyorum. 

Hayat nasll? 

Muhterem Uzunköprülüler bu
rada elektrik olmadığından çok 
muztariptirler. 

Burada oturulacak en iyi yer 
köprü başındaki belediye bahçe • 
sile onun karşısındaki büyük ga • 
zino ve çarşı içindeki memurların 
malifelile karşısındaki büyüle lo " 
kantadır. 

yazın asfalt döşemeli köprü Ü• 

zerinde piyasalar yapılır, beledi • 
ye bahçesinde oturulur ve gecele -
ri dahi halk fırka binası arkasın " 
daki sinemaya gidilir. Memur • 
lar ve zabitan her akşam mahfel -
de vakit geçirirler. Bir kısım halk 
ta gazino ve kahvehanelerde top • 
lanırlar. 

Burada nazarı dikkatimi celbe 
den yalnız bir vaziyet vardır ki 
ezandan sonra lokantalar hınca • 
hınç dolmaktadır! Baktı~ ac~ : 
ha bunların hepsi de benım gıbı 
misafir takımından mıdırlar ki lo
kantalarda yemek yiyorlar dedim. 
Halbuki bunlarınki yemek değil · 
miş ! Hepsi de çilingir sofralarının 
etrafına toplanmışlar. 

Etraftan sordum: (Burası böy
ledir) dediler! 

Hastane 

Kasabanın evvelce dispanser 
halinde idare olunan şifa yurdu ge 
çen sene ı o yataklık bir hastaneye 
çevrilmiştir. Baş hekim doktor 
lır!llail Hakkı Bey ufak ameliyat .. 

ları da yapmaktadır. Hastane • 
nin bir hemşiresi, bir hasta bakı -
cısı , bir katibi ve bir de küçük ec
zanesi vardır. Hususi muhasebe
nin gösterdiği bu fedakarlık şaya

nı takdirdir. 
Asayiş ve ahlak 

Gerek kasaba ve gerek köyler
de hiç bir fenalık olmamaktadır·· 
Halk çok temiz ve hüsnü ahlak sa 
bibi olduklarından zabıta vukuatı 
işitilmemekted ir. 

Buradaki vukuat kız kaçımak
tan ve bir de hukuk davalarından 
ibarettir. Kız kaçırmak vakaları 
da izdivaçla neticelenmektedir. 

Linit kömür madeni 
Uzunköprüye (18) kilc~e 

h• . e b uzakta Ömer Bey na ıyesın 
Iı Karaburcak ve Kestanbohı ~ 
Ierinde Linit kö.mür madenlerı 
letilmektedir. Bunlar otuz se 
denberi meydana çıkarılrıı•t 

Ed• tıC Bundan ( 1 O) sene evvel ır 

Kasım ve Uzunköprülü üze 
f d · · aht1 Beyler tara ın an ımtıyazı 

mıştır. Evvelce Yunanistana ~.' 
d h .. ,M tılırken sonradan ra mının 

mesi ve takas muamelesi dole.1' 
··11Jı sile sarfiyat yalnız dahile mu 

sır kalmıştır • Kestanbolud• 
nin imtiyazı ise esbak Edirne "~ 
}isi müşir Arif Paşa veresesine 1 

ti kal etmştr. 
(Karaburcak) da fenni tesitl 

. ti yapılmıştır. Derecesi Bulgarıs • 
nın meşhur Pernik kömürü ay•ıJ 
rında olduğunu söylüyorlar. Bu J 
mür fabrika ve sobalarda kullll~ı 
maktadır. Günde ancak seki 
top çıkarılabilmektedir. ~ 

Burada tonu 9 liraya satıll1l 
Jet tadırlar. Umumi harpte tren 

hu ocak kömürlerile işletilmiştir·~ 
&J, 

Bu madenden (Emce) is~asy~JJ dt 
na kadar (25) kilometrelık hır 
kovil hattı var iken her nedeJ1,e 
sonraları sökülüp hat boyunda it: 
"f d'l · · Ed. ·ıaAye~ tı e ı mıstır. ırne vı 

~h b .. d. . t" bd hususi mu ase e mu ırıye ı 
(Dekovil) için (140) bin lira sat' 
federek taıni"" ~- ·•-;eti.' . . ~ 

Şurasını da teessüfle ışıttıın 
bu faydalı madene gidilecek 1'1 
bir yol da yokmu~ ! 

~aasp Kemal 

Türkçe konuşmıyan 
Türkler 

İzmit, (Hususi) Burad~ 
Türkçe konuşmıyan Türkler var I 
dır. Bulgaristandan yıllarca e""e, 
buraya gelerek yerleşen bu " 3 1 

k . . "k ~ı1'e tandaşlar tür çemızı mu e e 
bildikleri halde ne acı ki, TürkÇ, 
konuşmamakla bilaperva her ye~" 
de Bulgarca konuşmaktadırlar· , 
Bulgaristandan gelen vatandaŞ ri 

. l d ettikte Iarın ekserıyet e evam. .. bit 
Erol kahvesinde evvelkı gun 

11 
B d tur' vaka da olmuştur· ura a 0 

11 
b l konuŞll bir vatandaş u garca dJ 

iki kişiyi tenkit etmiş, araların ıt 
haı bir ağız kavgası olmuş ve -

tıştır bulunanlar bu kavgayı ya tı' 
k ·· ~ nen mışlardır. Bu va ayı ogre " 

mit gençliği derhal harekete gdo 
lerek lazım gelen teşebbüsler 
bulunmuşlardır . 

,. 
Izmitte Meclisi urnuflll 

intihabı yapıldı " -
lzmit, (Husu:ıi) - Burada ol -

10 A l ~ . tihabı mu.m mec ıs aza ıgı ın t seç· 
muş Halk Fırkasının naın:ıe t 01 

. . .h serbe5 1 memesi üzerınc ıntı ap .., ...,1 ı 
. . r.eı•· 

muş ve Belediye r~ısı 1-{. f• 
Halkevi reisi Yüce Rıfat, .. c;'6r • 

"d .. E at tuc .. vilayet ı are reısı 5 , • 1.
5
e 

b .. ··k hır en. 
dan Ferit Beyler uyu . . aı' ' 

ı . .1A t ıneclısı riyetle zmıt vı aye 

lığına seçilmişlerdir. . . aı,.1•~1 

V·ı A t mum meclısı ... -ı aye u b st , .. 
. . K .. ide de ser e t ' ıçın aramurse . uk• 

ı k ymetlı av ., • tihap yapı .mış, 1 
1 

,.., 
- .. S dal Bey e l.i larımızdan J-uı e Se)' ,,. 

.. 1 H F reisi Enver ramurse · · 
seçilmişlerdir· 



lktısat ve Tasarruf Haftasını Açarken •• 
Başvekil ismet Paşanın söylediği nutuk iktısadi, mali, sınai 

ve zirai siyasetimizin güzel bir hulisasıdıf 
"'- Cll.t tarafa ı IDcl a&Jdada> külat karıııında görmiyorum. 1 • 
Jett. IÇ&rken bu içtimaları bida- cap ederse tedbir alacağız ve bu 
"" diifünmeye ve bir uıul ola· aenenin göıterdiği zaruretlere gö
ı.a., te.lı etmeğe aebep olan mev· re gelecek sene bütçesini hakiki 
el ~irudan doğruya temas e • ve ciddi bir müvazeneye istinat 
.::::ıın. Biliyonunuz ki, milli ta· ederek vücude getirmek için icap 
Da-.._ 1'e iktııat hareketine milli eden her tedbiri kat'i kararla be -
- ._"'lllll kıymeti üzerinde bütün hemhal alacağız. - Alkıtlar -
~eketi teli.ta veren büyük bir Mlllf paramızın kıymeti 

•ae iizerine temas etmiıtik. Milli paranın kıymetine mües • 
ile Geçen bayramdan ıonra bir se· sir olan amillerden, bütçe müva -
l 2-rfıııda milli paranın kuvvet· zen.esi meselesini böyle size hu • 
e ··•ik 
llev rarını ve umumiyetle ma • zurunuzda söylerken bütün millet 

tün dünyaya teslim ettirecek sağ
lamlık kudret ve yüksek ve ileri 
bir zihniyet gösterdik. Demek is· 
tiyorum ki, dahili emniyet ve is • 
tikrar itibarile Türkiye ile müka
yese edlebilecek pek az bahtiyar 
memleket vardır, demeye hakkı • 
mız vardır. 

inkılabın, cümhuriyetin kanun
ları ve esasları memleketin her 
kötesinde bütün kudretile işle -
mektedir. Yalnız bu kadar değil 
memleketin her köıesinde bütün 
vatandaılar tarafından cümhuri • 
yetin esasları, kanunları ve inkı " 
libın her türlü tezahüratı benim-

kadar iırar ve inatla tuttuğumuz 
milli parayı boyalı ve yaldızlı mü 
lihazalarla ula sarsıntıya maruz 
bırakmıyacağız. 

Arkadaılar, Cümhuriyet hükU -
metinin milli meselelerle ve milli 
iktiıat meselelerinde baılıca lrud
retlerinden birisi kendi karar ve 
mülahazası haricinde milli para • 
nın kıymeti gibi nazik bir mevzu 
üzerinde tesadüfi, olmasına im -
kan bırakmamasıdır. 

imkan bırakmıyacak kadar 
kudretli ve uzağı görür bir halde 
olmasıdır. (Bravo sesleri, alkıı • 
lar) 

lll ~ "~ nıaddi kıymetini isbat el· karıııında olduğu gibi açık yü • 
.:,~ IÖslermit olduğumuz mu· rekle ve fakat kati kararla izah 
~~Yeti sözlerime batlamak edebilmek ve bütün dünyaya kar-
ii llla-:,l bir vesile addedeceğim. fi milli paranın kıymetini ne ka • senerek, mal edinerek, ve sevile • Vaziyeti görüyoruz, icap eden 
oletıe1den evel arkadqlar, fenni dar sağlam bir zihniyete ve ne rek itlemektedir. her tedbiri Millet Meclisi hüku • 
~---•illi paramızm kıymetin· kadar kudretli bir israra bağlı ol· Siyasi emniyet metlerinin almağa iktidarları mut 
'hı laflambfı gösteren amilleri duğunu tebarüz ettirmek lazım - (Bravo, sesleri alkıtlar) Em. lak ve muhakkaktır. Bu kanaatle 
l.tilJt •nı mütalea etmek iıterim • dır... niyet amilinden bahıederken aöylüyorum, bu kudret kuvvet, re-
._. 'P&ranm kıymetini muhafaza Söylerken bütün millet kartı • harici emniyetten de övünerek if- sanet amillerini zikretmekten 
~in bqlıca amil olan milli ıında olduğu gibi açık yürekle tiharla bahsetmeliyim: Türki • maksadım biz esas siyaset olarak 
~ le bu sene geçen seneden ve fakat kati kararla izah edebil- yenin siyasi emniyeti noktai na. bir ıeye karar vermedikçe tesadü 
ittir. llaJnüsait değil, daha müsa- mek ve bütün dünyaya kartı mil • zarından beynelmilel vaziyeti pek fi ıeraitin milli paranın kıymeti 
~ li paranın kıymetini ne kadar çok memleketlere maalesef naıip üzerinde her hangi bir sarsıntı 
leaaj ha • 1 t• • • d 
~ ne ıcaretımız e ve sağlam bir zihniyete ve ne kadar olmıyan bir iyiliktedir. (Alkıt - yapmasına imkan olmadığını söy 
~ hnilel mübadelede bu sene kudretli bir israra ballı olduğunu lar) beynelmilel iyi ve emniyetli lemek içindir. 
.. lene gibi hatta deyd>ilirim tebaruz ettirmek lazımdır. münaıebet gibi bütün insaniyetin Şeraite hakimiz, bu kararı muha-
ft leseıı aeneden biraz daha müsa Altın atoku artıyor hayrine yardım edecek bir siya - faza etmekteyiz ve iki cümle ile ""1etteyb. Arkadaılar Cümhuriyet mer • ıetteyiz. Bütün milletler için bunu demek istiyorum ki, milli para • 

•11tce muvazene•• kez bankasının altın ıtoku bilin- temenni edecek ıurette iyi yürekli timdiye kadar olduğu gibi kiıv • 
8'1~' milli paranm kıy. çolarım müntazam takip edenler ve genit yürekliyiz (alkıtlar) vetini muhafaza edecektir. 
b~Jb: 1iıerinde bütçe müvazeneai bilirler ki, mütemadiyen artmak • Amma, gayretlerimizin halis, sa Kıymetini arlırmıyacağız ve kıy· 
4Qı·ıı'I& nuan dikkate alınacak tadır. Teeuüaündenberi mimi bir mükafatı olarak kendi• metini dütürımiyeceğiz. (Alkıt • 

1 ••:len biridir. mizden bahsederken diyebiliriz lar). 

a.t ~~""'r;.."'rımnü.,·vaz .. 11ıe11ne1rı .. in•i~ıeç.._eıtıın•ı•err• Hımtir.lliii'll=relll'IWir.""lfri!Wifi ki, bir çok milletlerden daha ev - Beynelmilel konferanslar 
uu911 a a ar • ..ı llıomtulanm•la Y• ~· ile Bu lene sadmda büyük bey • 
~k tamamile istihsal etmek yon altın dediğim zaman bir mil • olan münasebetlerimizi iyi bir ze· nelmilel konferamlar oldu. Lon· 
~ hakiki olarak temin ettik. yon Türk lirasını kastetmiyorum. minde kurmut ve sağlamlaştırmış dra konferan11, bütün dünyanın 
.._::: tahmin ettiğimiz varidatı Dokuz on milyon Türk lirasına bir vaziyetteyiz. Bir memleket ki ümitlerle bağlandığı bu büyük 
L.-... en istihsal edip etmiyece • muadil halis altını mur~t ediyo • dahilde ve hariçte yakın bir ıar • konferans bu sebepten dolayı de
~ bilmiyoruz. Hatta belki de rum. Bütün bu tecrübe senelerin- sıntıya maruz olmanın en az bir ğildi. Devletler, istikrar taraf • 
-ı..~ ıene için bazı tedbirler de umumi bir milli iktisat milli ihtimali karıııındadır orada her tarları, paralarını müstakar kıl • 
ae"7:!' lüzum görülecektir. Ve beynelmilel ticaret devam etmek- türlü inkitafta müe11ir olan para mak istemiyenler ayrıldılar. 
,~it aene bütçe müvazenesini te iken Cümlıuriyet merkez ban. run bu memleketin kudreti gibi O devletlerin kendi hususi prt 
'Ilı etmek için büyük meclisin kaaı altın stokunun artmakta de • sailam bir temele iıtinat ettiği larına göre ittihabz ettikleri hare 
'el ted.birler mütalea etmesi icap vam etmeıini milli iktisat deni • kabul olunmalıdır. (alkıtlar) ketlerin liangisinin doğru olduğu· 
~ tc:elctır. Bu hususta henüz hiç len bünyenin sağlam olduğuna ve Huzurunuzda kısaca mütalea nu münakaıa edecek değiliz. Biz 
1'ia lc.l'ar vermemit olmak ve tef· umumiyetle mübadele edilmekte ettiğim imiller zihniyetler ve ka- kendi noklai nazarımızdan istik • 
1'e.. lco)lnamıt bulunmakla bera • devam ettiğine mukni ve maddi rarlar bütün dünyanın en büyük rarı muhafaza etmek kararını ver 
~l hakikati olduğu gibi millete bir misaldir. paralan türlü türlü sarsınblara mitiz ve bu karar üzerindeyiz • 
-.,

11 
~ek için, maliye, varidat cet Arkadqlar, bir çok memleket • maruz olduğu zamanlarda milli Ve bunu takip edeceğiz, bunu 

"'~~•ili olduğu gibi neıretmiye lerde bir çok veıilelerle altın bi • paramızın niçin sağlam, aarııl • muhafaza etmeğe ve takip etmeğe 
"4llllıttır. riktirildiği görülmektedir. Amma maz bir halde en kuvvetli bir pa - kudretimiz vardır. (Alkıtlar). 

~Ütçe müvazeMsinde, bu ayın biriken altınla mütenaaip ve hat - ra olarak elimizde bulunduğunu Arkadatlar; görüyorsunuz ki, 
ta d datı veya gelecek ayın varida ta daha fazla olarak borç birik - izah eder. dünyanın ne büyük paraları bütün 
ı.... -aba az ve daha çok olacaktır. tirmek suretile memlekette ge • Paramızın kıymetini her ne bu sarsıntılar karıısında isteye -
;:'11.11 riyazi katiyetle ölçüle - rek hususi ticaret hayatından ve bahasına olursa elsun rek veya iatemiyerek bu ıarımtı -
,. Ye asıl meıele bu değildir. gerek devlet bütçesinden borç mu muhafaza edece§iz lara maruz kaldığı bir zamanlar 
S. '!~idarenin ve siyasetin büt • kabili altın biriktirmek zihniye - Arkadqlar, füphe yok ki milli Türk paraları tafıyanlar bahtiyar 
"le lllııvazeneıini hususi bir ı;ne • ti ile hareket edenler de vardır. paranın istinat ettiği bütün bu bir vaziyette devam ettiler. Bu 
t.clta~d~dip etmediği ve eğer bir Ben size Cümhuriyet merkez ban· mali ve iktisadi tedbirlerle bera. cümhuriyetin kudreti olduğu ka • 
~il' ıcap ederse, o tedbiri itti - kasının altın biriktirdiğini söyle- ber onların batında esasen dev • dar, milli iktıaadın bünyesindeki 
~ 9bııek için kudreti o}ap ol • diğim zaman buna ceıaretle ve Jetin ıiyasetinde ve hüki!mıetin ic- sağlamlığının da ifadesidir. 
~ •lıııı bilmektir. Çünkü bütçe memnuniyetle ili ve edebilirim ki raatında esas olan bir karar, bi • Beynelmilel ticaret 
~ -ki tahmine müstenittir. Bi gerek memleketin huıusi ticaret rinci derecede bir amildir. Bu ka lktısadi mevzua girildiği za -
,~lı ve biraz yukarı gösteril- hayatında ve gerek umumi büt - rar milli paranın kıymetini her man bilhaaaa milli paradan bahao
lİlad illi ~netmek, iktidar dahi - çede harice döviz borçları birik • ne pahasına olursa olsun ne ıart lunurken beynelmilel ticaret birin. 
'değildir. Amma, bir idare tirmit ve sırtına ayrıca bir borç ile l>lursa olsun behemhal muh • ci derecede nazarı dikkati celbe -
"'ti lllüvazenesinde eğer açık yüklemek vaziyeti hemen hiç yok faza etmektir. Dört aene evvel bu der. Beynelmilel ticarette bizim 
1'e ~lfırrı kendimi o açığın ıeyri • denecek kadar ehemmiyetsizdir kararla baslıyrak hareket ettik. siyasetimiz mümkün olduğu ka -
t-. },• Ptınnıyacaiun ve bu husu.. - alkıılar - yani, döviz borcu Bugün tüphesiz dört sene evvel - dar ıenit mikyasta mübadeleyi te· 
' \ethiı koymuıtur, yahut biriktir.miyerek cümhuriyet mer • kinden daha sağlanı olarnk milli min etmeğe çalıımaktır. Am • 
lectta· lllüvazenesi için icap eden kez bankaıının altın istokunun para kıymetini muhafaza etmek • ma mübadeleyi temin edemiyecek 
-., :el'e aklının erdiği tedbirle- arttığını görüyoruz. tedir. Türlü dedikodular, türlü surette açık hesap ve müsrif bir 
)'\ 1 erıe de iktidarı vardır ve· Arkadqlar, milli paranın istik sözler, fazla para çıkarabiliriz, vaziyet devam ettirmemize im • 
~~~r. itte bu noktalardan rarı için en mühim amillerden bi- kağıt para çıkaracağız, paranın kin yoktur. 
~ editmiye liyiktir. risi emniyet, insanlarda cemiyet • kıymetini azaltacağız gibi sözler, Senelerdenberi bu siyaseti takip 

)i, ._ datlar, bu kııa müahaza • te, siyasette ruhi ve siyasi emni • bunlar hep vahi ıözler asılsız ha • ediyoruz . Son zamanlarda 
.... 61lakatayı yaptıktan sonra yettir. Bütün dünyanın gözü önün berlerden ve dedikodulardan iba- klering denilen aynile mübadele 
"-1 tlerim, ki bütçe müvazene- de sevinerek övünerek kutluladı - rettir. (Alkıtlar) Kıymetini mu • uıulü ile karıılıkb tiaart müvaze • 
~ lene idare etmek için ken ğımız Cümhuriyetin onuncu yı • haf azada t21.'!Damile muv."lff ak o1 • neyi temine çalıttık. Bu yolda ba

"1iham olunmıyacak mtı,. bnda, cümhuriyetin kudretini bü • l duiumuz ve eaaslı bir tarzda bu zı devletlerle münaaebetimizden 

fazla ümit alacak derecede neti • 
celer kazandık. 

Bazılariyle de münasebetimiz, 
daha dün olmakla beraber inkitaf 
ümidi verecek haller göstermekte• 
dir. 

Her halde ticari münaaebette 
bulunduğumuz memleketler bi • 
zimle halisane, ıeraitin müsaade 
ettiği kadar müsavi miktarda mü • 
badeleyi temin veinkitaf ettirmek 
arzusu ile müteha11iı oldukça, bir 
birimizle kolay anlatmaktayız • 

Ticari münasebeti devam ettir 
mekte kolay olacak esu, ticaret 
münasebetlerin esas olduğu ka -
dar kartıhklı ve genit mikyasla 
tutulmasıdır. Milletler arasındaki 
münasebetin iki taraflı elması için 
esas tuttuğumuz ıey mümkün ol • 
duğu kadar alıt verişin olmasıdır • 

MlllT iktisat lcjin esas 
Arkadaşlar; 

Bu noktadan milli iktısat için 
esas, milli tasaruf ve iktısatta ka· 
naatkarlık, masrafı mütemadiyen 
ve mümkün ol~uğu kadar azalta
cak bir faaliyet suretinde değil 
bilakis mümkün olduğu kadar çok 
kudretle fakat müvazene dahilin• 
de mübadele münasebatım t~min 
edebilmek suretinde telakki olun· 
malıdır. 

Ve bu noktai nazardan cümhu
riyet hükUmetinin iktısadi hayat• 
taki siyasetini dinamik ve aktif o· 
larak mütalea etmeli, bir defa, p 
rek milll para ve gerek iktıeat ba
kımından kendimizi müdafaa e • 
demiyecek vaziyette bulunmaktan 
çıktıktan batka aldığımız bütün 
tedbirleri her gün, her türlü kud • 
ret ve istihsalatımızı arttığı bir iı
tikamette bulunmaktayız. 

Tasarruf cemiyetinin faydaaı 
Arkadaılar; Milli lktısat ve Ta· 

saruf cemiyeti bu noktayı nazar • 
dan en mühim ve en fay dalı biJ 
müe11esidir. Milli ve iktııat , 
tasaruf bir zihniyetir, bir terbiye. 
dir, bir harekettir, bir siyasettir • 

Milli tasarruf dediğimiz zaman 
bunu, mümkün olduğu kadar az 
yiyerek, mümkün olduiu kadar 
para biriktirmek gibi Clar bir ma
nada kullanmak ve göstermek doğ 
ru değildir. 

Milli tasarruf vatandatın kuv 
vetinden, sihhatinden, aklından , 
mevcudiyetinden tasarruf etmeıi· · 
dir. Yanı her hangi bir kuvve • 
tini sakınarak tamamen yerinde 
ve İyi bir tarzda kullanmak i. 
arzulu olmasıdır .. Tembel olmak 
zihniyeti, terbiyesi milli tasarru • 
fun alyehindedir. 

Çalııkan lomak lazımdır. Çalıt 
tığı mikyasla fayda alamamak 
milli tasarruf zihniyetinin aley • 
hindedir. 

Sarf edilen gayretler tam ve da
ha çok verimli olmalıdır. Milli ta· 
ıarruf, biriktirilen paranın her 
hangi bir yerde hapaolunmumm 
tamamen zıddıdır.. Daha büyük 
bir it için daha büyük vasıtalar, 
daha büyük kuvvetler lazımdır. 

En büyük it asıl teıis olunacak 
bu terbiyedir ki cemiyetin yükael 
mesine ve ilerlemeıine medar o • 
lur. Türk vatandafl, Türk milleti 
ve Türk vatanı içinde, kendi meı 

(Devamı 10 aacu •Jlfada) 
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Rakı Söyletir ... 2;3 ~::::1 1•2:·ş:~~. 
Yazan : lzzetoğlu 

Ali Beşir o geceyi arkada~la-ı Günlerden bir gün, tesadüf en 
rınde.tı Veysclle beraber geçırmıt Mirozenilenin lstanbulda olduğu .. 
ti. Beyoğlunun, yol üstü barların.. nu haber aldı. 
da, hayli rakı ıç.mı§ler, hayli eğ • Cüzdana borcunu ödedi, sardı, 
lenmişlerdi. Son kadehleri İçerler mühürledi ve şu pusla ile cüzdanı 
ken günün ağarmak üzere oldu .. otele bıraktı: "Parayı aldığınıza 
ğunu gördüler. dair bir gazetede cevap veriniz.,, 

Otomobile bindikten sonra dü· İki gün sonra gazetelerden bi -
§Ündüler: Hava almıya ihtiyaçla• rinde ıu açık muhabereyi okudu: 
rı vardı. Şoföre: "Aldım, size bu hizmetinize 

- Çek Büyükdereye ! dediler~ mukabil para vermeliyim. Çekin• 
Büyükdere rıhtımını geçtikten meyiniz, bana gelınız.,, 

ıonra indiler. Sahrlı hayli geriden Bittabi gitmedi .. Bugün hala o 
takip eden yolda ,yavaş yavaş yü- ilk ıermayenin feyzini görüyor, 
rüyorlardı. para kazanıyor. Memleketrmizin 

Ali Beşir dedi ki: sayılı zenginlerindendir. Ama cüz 
- Bir zamanlar, benim henüz danı düşündükçe vicdanında bir 

zengin olmadığım zamanlarda bir azap duyar .. Ne dersin?. 
dostum vardı: Ahmet Vecdet di- Veysel bı-.şmı salladı: 
yelim ... Kimseye zar :1 dck .. ?-."tla- - Rakı söyletir .. Sen çok iç -
• k . ı ,. 
cıı:m r,o • ~enr,.ın o u•;ereıı. 

Yeyıel fısladı: 
- Kolay iş değıl bu! 
- Kendisi de iyi adamdı. Ha .. 

yır müesseselerine birçok paralar 
verdi, aç çocukları doyurdu; a -
ma ... aması var. 

Dur sana anlatayım: 

Bir gece Ahmet Vecdet evine 
geldi, ortalığı alt üst buldu. Mese
leyi derhal anladı, hırsız girmıt • 
ti. O devirlerde, Ahmet Vecdet 
komisyonculuk ediyor, kimıeye 
muhtaç olmadan yaşıyordu. Fa -
kat gözü yükseklerdeydi ... Elinde 
on bin lira olsaydı, yapılacak mü
kem .el bir iş vardı. 

1(. 1(. 1(. 

. . Vecdet evvela çekmecesine 
balet' Biriktirdiği beş yüz otuz li
ranın yerinde yeller esiyordu. 

- Allah belasını versin, diye 
.söylendi, bula bula beni mi bul .. 
du?. 

Etrafına mahzun mahzun ha -
kınırken, yerde büyücek bir cüz .. 
dan gördü. Aldı, açtı. Cüzdanda 
deste deste ecnebi banknotları 
vardı. 

- Ama da dalgın 
ha!.. 

hırsızmış 

Diye düşünerek paraları saydı. 

me ... 
Ali Beşir biraz sarardı, başını 

önüne iğdi. 

i-v e~~;-.;-;~ 'e'~~;.~ 1 
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Fransızca - Türkçe hukuki 
ve medeni lfıgat 

Sabık Darülfünun müderrisle • 
rindcn. Mülga divanı umumiye i
daresi ve Osmanlı bankau tercü • 
me kalemleri sabık müdiri Hüıe
yin Danit Bey "Fransızça .. Türk
çe hukuki ve medeni lugat,, isim -
li mühim bir eser vücude getir -
miştir. Büyük kıtada sekiz yüz 
küsur sahifa olan bu eser, kana -
at kütüphanesi tarafından temiz 
bir şekilde ve ciltli olarak baslırı• 
hp neşredilmiştir. Kanunlarda, 
ilmi, içtima ve hukuki eserlerde , 
siyasi nutuklar ve konferanslar
da, muahede ve mukavele metin
leriqde, gazetelerde, edebi kitap 
ve mecmualarda kullanılan tabir 
ve iıtilahlar, bu kitapta geniş cüm 
leler ve zengin misallerle izah e -
diliyor. Tavsiye ederiz. 

BORSA 
[Hiıııl:ırında )ıldız i~arecl olanlar üzer
lerinde 12 J ci kAnun muamele olan1ar

I dır.] Raknmlıır kapanış fiyatlannı gösterir 

Gün dogaşu 7, 17 7,18 
Gün tatışı 16,4t 16,41 
Sabai namazı 6,50 6,5u 
ogıe n:ımazı ı:z.cs 12.09 
h:lndl namazı 14,28 ı.ı.~9 

!ık,am namaz.ı 16,41 16,4l 
i'aısı nıma1.ı 18,llO IS, 20 
imsak :-,30 S,3l 
\'.ılın geçen gilnlerı 34.S ~49 

Yılın kalan,. 18 17 

L _J 

RADYO 
Bugün 

1 S 'l' il N B V L -: 

ır 
17,SO - 18 ı>rnnıofon. 18 - J8,SO llt'r· 

le~ ol:ııılanı m:ıh us ı·ı:rımoıızca dtrs • 

18,S-O - 18,45 Tasarruf hakkında l<0nkran9, 

18,45 - 19,80 şehir ti~·ııtrosu nrtlıılleri ta • 

rafından t!'.mSll. 19,SO - 21 lleda~ll muııl· 

kl. 21-2 ı,so grımıoroıı. 21,so ııJıııı .. , b<Jr a, 

ıınat. 

AS 1\ AHA: -

12,so - ıs,so gramofon. 18 - ıs • .ıs or

kestra. Elcrcm Zı•kl B<>y tnrııfındım keman , 

18, l!S - 20 danı havaları. 20 njans. 

ViYANA: 1118.1 m.. -

H,10 - 15 konser. 18,20 muasrr ı\\,ı tur. 

yalı bcııtekArlarm muhtrlif cSt'rlrrl. %1,30 

bUyUk Alnı:ııı edibi Frldrlh Hebooıtn ölU • 

milnUıı ;\·ctml lnt'l ~·ıJ dönllmll ve llL'~lyle 

sahne e rlerinln tem'illi. "lS,45 damı hn,·a • 

tarı. 

HUKRl!:Ş· S9t.1 m. -

%1 keman. Mnrt1l'l Gıd tarefından. 21,SO 

konferan!I, ı:-ıırkf. 2%,1.'> danw 

Rumen havalan. 

VAUŞOVA: 141! m, -

nın lktııl. 2S 

18,to Duetto. 18,li> ııı~ano. 19,22 pl~k • 

20,25 edebl~·at. :u 15 kl4 rı. mu lkl. 

BEL<lRADı 4Sl m. -

l2 pllllr, l'7 kadın aatı. 20 orkrİıtm. 21 

&arkı ,.o orl<r tnı. 23 ııtAk. 23,tıs çl~an ha-

valıın. 

ROMA: HU m. -
lf orkcııtnı. 18,UI konser. 19 - %0,20 

haberler. Tıbb mu nluıbe. 21.,40 opr.rn. .JorJ 

B!U"nln Knmwnl. 

rARI : 3%8.2 m. -

21 pli\k. 21,80 yeni pllıklar. 22,80 He:nrlk 

ttıscnln hortlalWır isimli tiAhne eserJnln tem· 

ili. :U,30 mu iki • , 
.Uaı:ıma.~ 11ııın111ilfllMdUUIHRJIUIUHllflllüttnllflllttttllUltflfttlıllnllQ#I 

ISTArtBUL BELEDiYESI 

Şehir Tiyatrosu Temsilleri 

Bu akşam 

saat 21 de 
Küçük bir servetti. Paraların ara
sında bir de zarf çıktıA Bu zarf 
Tokathyan otelinde Mösyö Mir°" 
zenile ge)mıştı. 

=;;;;;::::::"=u=k=ut=<s=a=t·ş=>==11 Bekarlar 

1111 

111111111111111 

11111111111...11 

Ertesi gün Vecdet cüzdanı ce· 
bine koyup doğru otele gitti. Mös 
yö Mirozenil hareket etmİ§ti. 

Vecdet cüzdanla beraber evj. 
ne döndü. 

Düşünmeye başladı: Paraları 
poliı müdırıyetine teslim etmek 
lazr:n mıydı?. Müşkül bir vaziye -
te dü§mekten korktu ve tereddüt 
içinde birkaç gün geçti.. Ondan 
sonra da cüzdanı polis müdiriye • 
t "ne teslim etmeye hiç cesareti 
kalmadı. 

Beklemeye karar verdı .. Ama 
ne bekliyordu?. Onu kendisi de 
bilmiyordu .. 

Birkaç uzun gün daha geç.ti. 
Cüzdan emin bir yerde aklıydı. 
Vecdetin rahatını kacırmııtı ... 
Yakalıyorlar, tevkif ediyorlar, 
mahkum ediyorlardı.. Geceleri 
kan ter içinde uyanıyordu .. 

işte onadn sonra, fena hareket 
ettiğini, dürüst davranmadığım 
idrak etti .. Tasarladığı iş de hayli 
ilerlemişti. Cüzdana müracaat et -
ti. Oraya borçlandı, lazım gelen 
sermayeyi aldı.. Muvaffak oldu, 
çok para kazandı. Yüz binlerce 
Jira kazandı. 

* l.ondra 690, -· * Vluın:ı ~5, -ı Ncvyort 134, 00 • Maı:!rlt 18, -
* Pıırls 167. 00 * llerlio sı.-* l\Jll~no 223, - • Vıırşo,•a 2.ı, -· 
* BrUk•e llR, - ı+ Bodapcşt., :K>. -* Atloa 24, 50 "' Bübcş tı. ~o 
• Ccoe\'rc ~4. - • Belgrat !i6, -
*Sol) a ?fı, -· • Yo,obama 43, -* .Am!ttrdam 84. - *Altın 926, -
* Praı: 12':, - * Mecidiye :ıs. -* Stokho'm !14, - • Iltnknot 

(kap. sa. 16) 

* Londra 
a r\CY)Orlc 
* l'aıls 12 06 
• l\lllAoo 8.9S75 
• Firfil.:sel 3.40 

Atin:. 82,12·-
• Cenevre 2.438750 

Sof ya (i'i,552S 
• Amsterdam 1.1806 

Prag 15,92-

Stokholm 
Vl)ana 

+ !\lııdrlt 
nerllo 
\7ıırşou 

Budnpeşıe 

Bu kreş 
neı11rnı 
Yokohamıı 

Moskova 

ESHAM 

lş Banka,, 9.65 Tcrkos 
27.60 * Çimento as. 

2.83-
4,1!675 

• .Anadolu 
Reli 4,05 Unyoo Dey. 20,QO , 

Slr. Hayriye 
Tramvay 
U. "ııortn 
llomootl 

1933 da. ıst. 
lstlkrulda. 
ı;:•rk O.yol 
D. !\luv.ah. 
Gllmrukler 

1928 1\111. A. 
Bıı~dat. 

ıs. ~art ne2. 1,50 ' 
48,50 Balya !,!O 

11,40 Sark m. ccı.ı 2,35 i 
.o.- Telefon 11.?5 

9!1.50 
53.~!l Tramvay 
2.45 • F.rganl 

f3.00 Hıhtım 

2.35 * Anadolu ı 
!i,20 * Anadolu il 
9.- *A Mümessil 

Yazan: L. Ful

da 111111111 

Türkçeye çeviren: M. Kemal Na· 

bi Beyler 4 perde komedi 

Üniformalı Zabitan gecesi 

VAK 1 T 
Ollndellk, Siyası Oaıete 

Latanbul Ankara Caddesi. VAK.rr yurdu 

Telefon Numaralart: 
Yıw lfler1 telefonu: 24371 
ldare telefonu : 24370 

Telgr&t adreaı: leta.obı.ol - ·ıAK.n 

Po.sta kutusu No. le 

Abone bedelleri: 

Seneli:: 
6 aylık 
S aylık 
1 aylık 

·rorltlyo 
HOO KT. 
760 • 
400 • 
160 .. 

ilAn Ucretlerl: -

l!:c.ııebl 

2700 ıtr.. 

l~O • 
800 • 
8()() • 

llcart Ulalarna llAD eahUelerlıtde MAU· 

mt SO ~tAD tıaştar, tllı tıabUede UO 

ımru,a lıadu 'rkar. 
Ollytll(, faz.la, devn.mlı UAo ~e.a.Je:rc .ıt 

ayn tenz.U!t nJ'Clır. 

Resmi nAnlarm blr aahn 10 kuruştur. 

KUçUk illnlar: 
Bir deto..ııı 80 lkl detaııı ~o Uç detuı fı~ 

dört <odası T6 ve on ~tuı 100 lnlruftur. 
Uç aylık UAo ~ereıılerfn bir defam mecx:a-1 
oen&r. Dört aatJn ~e<;cn llllnJann Cazla 

aabrlan bet kunı:t&Jı tıesap edilir. 

, KEÇECİ ZADE 

izzet Faat Paşanı• 
HA1IRALARJ 

•!Biill!lBıMiımıııu.uıHrıııı 1 !UVllJll mı ııırıını n "ıınıııır ım uı ımı uıı 111 ıuııı ıuı n ın rı , 

Bataryalarımız düşman üzerine müessı 
olduklarını isbat ediyorlardı 

-59-

Bizim askerlerimizde gecele .. 
yin tahkimatla uğraştılar. Erteıi 
gün betıncı fırka hücum etti. Fa· 
kat çok zayiat verdi. Lakin düş -
man geriye kaçtığı halde onu ta• 
kip etmedi. Büyük bir kabahat iş
ledi. 

21 den 30 temmuza kadar im
dat almakta devam ettik. Moskof 
lar da kuvveti arttırarak yeniden 
Plevneye hücuma hazırlanıyor .. 
lardı. 

Rus erkanıharpleri bizim sağ 

cenahımızda manevra yapmak 
iıtiyorlardı. Halbuki bu cenah 
tamamiyle açık olup süvari hare
katına çok müsait ve bizi çevir -
mek pek kolaydı. 

Ruılar 170 top ve 40 bin kişi• 
lik bir ordu ile 20 hin asker ve 
58 topu olan kuvvetlernnıze h~ • 
cum ettiler iki koldan hm::um 
eden Ruslar arasında maa • 
lesef tam bir rabıta yoktu. 

Hatta öyle ki.. sağ cephe hü • 
cuma kalktığı halde sol cenahın 
henüz bir feyden haberdar de -
ğildi. 

lıtedığı gibi hareket edemiyen 
baıkumandanları ise şaşırmıştı • 
iyi ni§ancı olan Osmanlı piya -
desi martin tüf enkleriyle , safları 
pek si o uğu a e · _ n. üze 
rine dehşetlı ate~ yağdırıyorlardı. 

Aıkerlerımız istihkam siperle· 
rinden istifade ettıkleri halde Rus 
lar Sütrelerden o kadar kaçıyor
lardı. 

Bu muharebe bütün şiddetiyle 
2 gün devam etti. 

Bataryalarımızda dü~man üze 
rine müessir olduklarını ispat e -
diyorlardı. İkinci günü akşamıy " 
dı. Ruslar muharebeden vazieçe 
rek parça parça ric'ate haşladı -
lar. 

Ancak ayın 31 inde birdenbi
re panik hllfladı. En uf ak bir ta .. 
kip Rusları mahvedebilirdi. 

Ben bunu takip etmedim .. ,, 
İmparator Gazi Osman pafa -

nın bu sözleri üzerine dedi ki: 

- Bravo pa§a .. dedi. Bravo ... 
Eğel· takip ebeydınız taarruza 
kalkınış olıaydınız Ruıların ha -
line kendiniz düşerdmız... Gazi 
Osman pafa sözüne devam etti: 

- Bundan sonraki vakayii tet 
kiki edebilmek için Ruslar tara .. 
fından yazılan bir ruıkeri tarihi 
gözden geçirmek lazım. 30 tem -
muzda baron Fridenz Plevnedeki 
kuvvetimizi hakiki miktarından 

fazla tahmin ederek mevkilerimi 
ze tekrar hücum etmek iıtiyordu. 
Aynı gün bat kumandanlıktan 

kendiıine dört fırkasıyle hemen 
taarruz etmesi bildirildi. 

Bunun üzerine Rus jeneralleri 
büyük bir meclis aktettiler. Bu 
mecliste eski hatalarını tekrar -
dan ba,ka karar vermediler. 

Maamafih rusların askeri ta
rihinde baron Fridnerin aldığı ter 
tibat mufassalan izah edilmekte
dir. 

Fakat tarih kitaplarında ple~ 
nedeki askerin yekununu 5 b• 
kişi ve muazzam bir ıüvari k11" 
ti olduğu gözüküyordu. ~ 

Halbuki hakikatte 2 bin a• 
rimizle 3 süvair bölüğümüz °' ~ 
dı. Bundan sonra Plevneded 
harplerimize dair Rusların yaı 
ğı kitabı okuyayım. 

Esere vak'aları anlatan 
diyor ki: 

- Baron Fridner bana dörıe 
rek §U ifadede bulundu. 

Grhoyça tabyası düşman oıe, 
kiinin anahtarıdır. Onu elde et 
meliyiz. Lakin bugün Plev~~1~ 
kadar _gidebileceğmuzı pek udi 

etmiyorum. bİ' 
Bataryamız timdiye kadar_df 

tek Osmanlı topunu suaturıs»~ 
muvaffak olamadı. Binaenale 
Grandükün emrine rağmen Pi~ 
neye hücum edemiyeceğım. SJ 
topa tutmakla iktifa edeceğiOS-

< DeTarm .-11 

Denizyolları 
iŞLETMESI 

Acenteleri: KarakOy - Köprübaşı 
rcı. 42362 - Sirkeci Milhürdar~ 
~ (-fan Telefon 22740 

Antalya yolu 
• 

,c. kk 1 vapuru 13 
'Yana 3 e rinci kinu' 

Çarşamba 10 da SirkJ 
rıhtımından kalkacak gidil' 
l:ımir, KüllUk, Bodrum, F; 
biye, Antalya'ya. Dönüıte b_. 
lara illveten Finike, Çan~' 
kale, Gelibolu'ya uğrayaıc.tl'' 
tır. {682') 

Ayvalık yolu . 
b. : .. et 

A t l vapuru 13 ır~ 
na ya Kinun 

Çar şan ba 19 da Sirlıeci 
d' te rıhtımından kalkacak g~ "~-

Gel ibolu, Çanakkale, Kuçii 
B r· kuyu, Altınoluk, Edremit, ıı 

haniye, Aynhğa , Dönüşte 
bunlara ilaveten BozcaadaY' 
uğrıyacaaktır. (682~ 

·-~~~~~~~~--

Bartın yolu 
4 bi· 

A vapuru l 
BURS rincı kArıun 
Perşembe ı 9 da Sirl<-'ci 

G·ditte 
rıhtımından kalkacak. 1 lı 
A~çaşehir, Ereğli, Zonguld~ı-' 

af1 .. ' 
Bartın , Amasra, Kuruc ileı 
Cide'ye. Döoü~te KurucsŞ 

aktır· 
Amasra'ya~ 

. ı 
Karadenı 

Sür'at Yolu 
ı4 

.. Vi pur ı.ı o" 
Gulcemal Birinci "'" 

1 t~ ,,b-
P erşem be 20 de Ga ~·difl' 
tımından ka\kacal<. ' (ji-

Ordu, ' lneb olu, Sa 01ıun, f'loP' 
reson, Trabzon. R ze, ·ıı.-ete' 
ya. DönG,ştc bunlara. ' &r•f--

Buna göre sağ cenahta ferik ı il~ ) 
Pau11, Pulataoe fC (6631 

Veliyaminof, sol cenahta prens 
~ı~v~a~c~a:k~b~r·;.. ............... --Şakof ıkoni.. ıı 



!?ediAodu 

Kadın Meselesi 
~O-DÜNYA HAB-ERLERİ O] 
~ ~ ----- - -- - - -=--

Karısından dayak yiyen erkeğin cezadan 
kurtulmadığı memleketler vardı!. 

Çölde hayat ve aşıklar gölü ! 
C" ~ıı Un acçıniyor ki içtimai hayatı ı za etmek ve zinhar kılıbık olma -

~ lll l-adınlığa tnalluk eden kıs - mak için gözlerini dört açarlardı. 
'nd, b · - J ak · k dınJ ır Yenilik duymıyalım. Ka Aleme maskara o m tan ıse a • 

1, ~tın evlerinden cıkarak erkek rılarına karşı cebir ve şiddet gös -
r aıb· h ~ 

tıj d ~ ayata karışmaları pek ye termeği tercih ederlerdi. Hatta er 
1'ltıı enılecek kadar yakın bir za · keklerden birisi karısına bir türlü 
~itı.ı da olup bitiği halde, hergün söz geçiremediği ve onu yola geti · 
k,d ekte olduğumuz o yenilikler, rip itaat altına alamadığı için bir 

11.ıhk .. k . . ·ı d hl ile cereyanını son on beş se· gun arısını çıvı ı e ıvara mı a • 
~c ~ltfında değil, sanki yüz elli se mağa mecbur olmuştu. Kadının 
>'o evvt;1 inkişaf etmiş gibi gösteri feryat ve figanı bütün mahalleyi 

~er . . ayakl~ndırmıştı. ~~~at erkek o ~a 
et) ba.ngı hır meseleye taalluk hallenın en babayıgıt ve kuvveth a . 

Gördüğünüz resimlerden biri • 
sini uçan tayyareler sanmayınız. 

Bunlar Trablus çöllerinde, Akde
nizden 1200 kilometro içeride 
kıdemler üzerinde yürüyen kam
yonhrdır. Bingaziden (Kufra) 
ya giden bir heyetin kamyonları .. 

(Kufra) Senuslerin elindedir. O -
rasini 1879 senesinde Afrika sey
yahlarından (Rohlfa) keıfetmiş · 
ti. Bugüne kadar (Kufra) yı zi -
yaret etmeğe muvaffak olan ye • 
gine Avrupalı o seyyahtır. Senu
siler şimdiye kadar (Kufra) ya 
hiç bir k=mseyi sokmamı~lardır. 

(Kufra) sahilden itibaren en 
müthiş sıcaklarda, tek bir ağaca 

tesadüf edilmeden kumlar üze • 
rinde binlerce kilometro içeriye 
gidildikten sonra 70000 kadar 

~ . ....... ..... ....... ........ 

hurma ve 5000 kadar zeytin ağa• 
cı "Asıklar gölü,, denilen ve et -' -
rafı hurma ağaçlarile muhat olan 
güzel gölü ile insana cennete ka
VU§tuğu hissini vermekte imiş. 

Güneş batarken güzel bedevi ltız
ları ile sevgilileri hu gölün kena • 
rmda randevü verdikleri için 
(Kufra) lrlar onu "Aııklar gö • 
lü,. tesmiye etmişlerdir. 

lıi~~~ ~adi!eler pek kısa fasılalarla damı olduğu için hiç bir kimse ev 
Ç•)k ırın: takip edene, o mesele den içeriye girerek kadını kurtar· 
de. \lıı»acağı için esas meselenin mağa muvaffak olamamıtlardı. A 

11~ ~lk \•ukua geldiği tarihten pek dam karısını çivi ile dıvara mıhla
lir' 1 larda kalmış olduğu zannedi· dıktan sonra ona: "İtte üç saat bu 
t~ !le kad~r 1ık cereyanı da bu - vaziyete kalacaksın!,, demitti. O· 
>'o bende böyle bir his uyandm· nun için üç saat geçmeden evden ~~--------------------------~~ 
~ içeriye kimseyi bırakmamıJtı. An 

kld llbuki son 150 sene zarfında cak üç saat sonra belediye dokto • 
tı h·'nların geçirmiş oldukları haya runun girip kadını kurtarmasına 
&tk ır kere gözden geçirecek olur - müsaade etmitti. 

Almanyada kısırlaştırma kanunu 
nasıl tatbik edilecek ? 

~ld Onların son otuz, kırk seneye O devirlerde yafıyan bazı adam 
di\ b~ Yalnız bizde değil, Avrupa ların bıraktrklarr hatıralara naza · 
ttıit 

1 t adeta, bir esir hayatı geçir ran göyle ağır cezalara çarpılan ya 
Sek 

0 dukJarını anlamakta güçlük ramaz ve acar kadınlar, cezaları mey· 
~ın .. ıı. O devirlerde erkek ka - yedikten sonra en uslu, munis ve 
<lj ~lerinde bir hakimi mutlak i· itaatli kadınlardan olurlarmıt ! 
~~ ın ldın erkeğe körü körüne ita· Kadınlara kartı eski devirlerde 
ede .ecburdu. Karısına tahakküm 

nı böyle tiddetli kanunlar vazetmİf 
llırd •Yen t-rkek istihza ile karşıla olan insanlar herhalde kadınlar • 
ce ... ,,.'· liatta bazı memleketlerde 

4o ... y._ b·ı dan çok çekmit olan kimselerdir. 
~eaeı .1 ~ çarpılırdı. Öyle olmasa idi ve kılıbıklıktan 

~i b· •<l azı memleketler vardı canları yanmasa idi, o devirlerde 
~e~ erkek karısından dayak yi- bile insaniyete mugayir olarak le · 
4f. 8 olursa, cezadan h"Urtulamaz lakki edilmesi lazım gelen o ka -
"' ... u cezalardan hiriGi, bütün şe- 1 h 
°"t .. nun ar üküm aürebilir aıi idi?--h eya köy halkının alay 'Ye letih. 

;_ı arasında tatbik olunan "dam Fakat bana kalırsa, erkelin ka· 
lllllnı · S h dına ve kadının erkeğe tahakkü -ftd· a,, merasımi idi. e .-in be · 

~•Jo memurları gelip~ adamın mü, gelin kaynana ve buna ben · 

Almanyada irsi hastalıklardan 
mustarip olduklarından dolayı 

çocuk yetişrmelerine mani olmak 
için kısırlaştırılmalarına karar ve
rilecek kimseler hakkında neşre
redilen kanuna ait dokuz madde -
lik bir talimatname çıkarılmıştır • 
Bu talimatnameye nazaran kısır
laıtırma aDJeliyatı yapılacak şa· 
hıs için hastalığın Almanya dev· 
let resmi tabipleri tarafından 
kat'i surette tesbit edilmiş olma • 

Hususi doktorlar dahi aynı va · 
zife ile mükelleftirler. Hükumet 

tabibi evvela irsi hasta olanı biz· 
zat bunu ihbara mecbur tutacak -

tır. Bu yapılmadığı takdirde ih 
barı doktoru yapacaktır. 

Vilayetin en yüksek memuru 
kısırla!tırılmalan lazım gelen 

kimseler hakkında karar vel'ecek 
olan mahkemeleri bizzat tayin e -
decektir. Kısırlaştırma ameli -

sı lazımdır. yatı resmi hastahaneler tarafın -
irsen hasta olan kimse, ihtiyar dan yapılacaktır. Diğer hastaha· 

olduiundan ve ya diğer bir aehep 
ten dolayı çocuk yetiıtiremiyecek 
vaziyette ise. yahut yapılacak a -
meliyat hayatını tehlikeye koyar· 
sa ona kısırlaştırma ~meliyatı ya· 
pılmıyacaktır. 

Resmi doktorlardan birisi irsen 
hasta ve yahut alkolik olan bir has 
ta görülürse bunu derhal mahalli 
hükumet tabipliğine haber vere -
cektir. 

neler ve tedavihaneler de, talep 
ederlerse, bu ameliyatı yapmağa 

mezun olacaklardır. 

Mahkeme, kimsenin kısırlaştı -
rılmasma karar verdi mi, mahalli 
hükumet tabibi irsen hasla olan o 
şahsı iki hafta zarfında ameliyat 
yaptırmağa davet edecektir . 

Y aptırrnazsa ameliyatın cehren 
icra olunacağı kendisine bilidrile-

cektir. Kısırlaştırılacak olan 
kimse, kendi hesabına bu gibile· 
re mahsus olan müesseseye gider· 
se mahkeme o kimse mezkür mü· 

esseseden çlkmadıkça ameliyatın. 
tehirini karar altına alabilecek· 
tir. 

Bu müddet zarfında mes'uliyet 
o müesseseye ait bulunacaktır • 
Bir kimse 18 yaşından evvel böy· 
bir müesseseye kapatılmıf olursa, 
on sekiz yaşını bitirdikten sonra 

oradan çıkarılmasını istemek 
hakkına maliktir. 14 yaşını ikmal 
etmeyenlere cebren kısırlaştırma. 
ameliyatı yapılmıyacaktır. 

Ameliyat parasını kendi cebin
den vermiyen ve akrabasından le· 
darik edemeyenler, muavenetc 
muhtaç olanlar kanuna tabi tutu
lacaklardır. 

İrsi hasla olanlara ihbar etmi • 
yen doktorlardan 150 marka ka • 
dar nakti ceza alınacaktır. 

~~ tirerler, dama çıkarlar ve zer bazı aile ihtilafları ezelidir, 
lııin '1,ını yıkarlardı. Bu cezanın onlar hiç bir zaman ortadan kal -
"ak~'\~ idi: "Evinde kansına kamaz. O ıiddetli kanunların tat· 
'1.ri 4 °1lnuyan bir erkek, evini bik edildiği zamanlarda erkekle -
~ ~· ltıirlere kar§ı muhafaza e - rin kazaklığı ve kılıbıklığı nasıl 
~d it da.ına da malik olmak hak mevcut idise, bugün de aynen var· 

dek ll\ lllahrumdur !,, O devirler · dır ve istikbalde de gene olacak • 
dl?ıd Oca.ıına dayan attığı için ka - tır. Benim bugün bunları yazmak 
~,;~ Para cezası almaktan ise, laki maksadım, kadınlara eski za
tı_ .... ~n damını yıkmak cezası da· man ile §İmdiki hallerini ve vazi -

·qu~ . 1 
-Adliyede yerleşme ve tahkikat işleri 

'-1tt e&ıır addolunurdu. Sanki da yet erini hatırlatmak ve bu suretle ( ba, tarafı l lod UJ ırıımrlQoa) 

"-i• ~ıkıhnası kif i bir ceza değil - bir mukayese yaptırdıktan sonra 
"tıb· 

'• ı erkek, yıkma ameliyatı es 
için, yeni baştan tahkikat yapıl • 

ıimdiki vaziyetleri ile memnun ol· ması kararlaştırılmıştır. Dün • 
maları lazım geldiğini anlatarak ·den itibaren altı müddeiumumi 
daha fazlasını istemekle aile ha - muavini hazırlık tahkikatına baş· 

dil'j ll~a belediye memurlarını ye· 
di, p •~irrneğe de mahkum edilir -

d 
~ d.. . yatlarını sarsmalarına ~ini olma- lamıJlardır. Muavinler, muhte-
~ h -vırde yaşanu~ olan bir a · ğa çalıfmaktan ibrettir. lif yerlerdeki, bu arada polis meı·· 

~t•e).,.a~ıratında bu "dam yıkma,, Dedikoducu kezlerindeki kayitleri de tetkik e· 
'·a·""': hakında diyor ki: -----------·-- diyorlar. 

lebirır~in (Fulda) şehrindeböy- ıttatbaanaı:aa Geıen I Hukuk ve Ticaret 
'liye hadiseye şaMt oldum. Bele - Sl' 

41 ~ •• ' · r 
0 Hukuk ve Ticaret reislerinin 

Yikllı n:eınurları bir evin daminı Mülkiye mecmuası toplanma11 bugüne kalmııtır. Bun 
t"ııE!llı~;a ~eliyorlardı. Önde giden Otuz ikinci sayısı çıkmıthr. lar, bugün dördüncü Vakıf hanrn-
bal'ra"' bı~: bayrak taşıyordu. Bu lçnde Mustafa Şekip, Mehmet A- da Ticaret odasında toplantı ya -
~itk l ~ın UZerinde karısından ela - li, Şevki, Dr. Kilisli Rifat, Ayni pacaklardır. 
~~ inı 'lYcn bir adamı gösteren bir znde Hasan Tahsin, Ömer Riza. İstanbul postahanesinin iki ka· 
Qlaı. \·aı·dı. Alau damı vıkıJacak H tının yahut bütün binanın adliye-., ev .r ~ asan Şükrü Beylerin ve batka 
\'eıı k e Yaklaşırken kocasını dö- ye verilmesi hususunda henüz 

ad muharrirlerin içtimaiyat, hukuk, 
li oıdı."' ııı ellerinde şarap, testilc- kat'i bir şey yoktur. Bina işi An -
) " ı.ıgu } iktisat, maliye, siyaset ve dil me-
İll)ı. 1._ ıalde beledive memur - karada halledilerek. netice alaka· 

•ıl ~ • selelerine dair yazıları vardır. lilurı. 1 Şılaııuştı. Maksadı me - darlara bildirilecektir. 
ıL ara Tavsiye ederiz. 
'«iltı k Şarap ikram ederek ceza. Ankaradan gelen bir telgraf 
~e, 1t Urtulınak idi. Hakikati hal - ! posta umum müdürlüğnün muhte-
l! C\drn 1··a·'"·b .. Yurtdas.! 
~ bir çır ıgı u ruşvet şarabı lif noktai nazarlar ileri sürerek 

~ d~ı Bu gün ve bu gece evinde mut-
t\iJ 01 ·eceye kadar maksadına İstanbul postahane binasinin ad-

,, llıuşt ç laka incir ve fındık ye .. 
"ctlrı1 .. ll. ünkü memurlar liyeye verilmesine rıza gösterme· d Z Ytız 1 •• d k Kahvede, gazinoda, lokan · an aı • .. l{a ar iı-emidi dam - mekte bulunduğu bildirilmekte • 
~'nı Şa.gı fırlattıktan sonra bütün tada çay, kahve, gazoz ve mey· dir. 
)ı., ~ık·n kt va yerine incir ve fındık iste ve 'IJ(Şlerd· • a an vazgeçerek git· Yerlettirilen mahkemeler 

s.. ~\t c.~1 ·•: le ye.. Sultanahmet birinci, üçüncü ve 
'i•oı 1 Bunlar güzel yürdumuzun kuv 

~t.. anun ar mevcut olduk betinci sulh hukuk mahkemeleri , 
h. 

0ıfyd· k" k vetli ve besleyici yemişleridir • ~ ~l ı ı er ekler de karılan muvakkat olarak Eminönü kay • 
t§ı h • k' · 1 il J T C 

a ımıyet erini muhaf a · -------·-·-·.·-······ -...-• makamlığı binasının bir kısmına 

yerleşiyorlar. 

Eskj tophane müşüdüğü. şimdi· 
ki merkez kumandanlığı binasına 
icra teşkilatının birleşme işi ile 
dün de uğraşılmı!hl'. 

Bir taraftan da bina tamir edi • 
liyor. 

icra teşkil3tı 
Tahmine göre, icra teşki]ntının 

bu binada faaliyeti geçmesi ancak 
cumartesi günü mümkün olabile -
cektir. Evvelce de yazdığımız 

gibi, faaliyete başlangıç tarihi 
hakkında, müddeiumumilikçe bir 
tebliğ neşrolunacaktır. 

Dün tevkif edilenler 
Muvakkat binalara yerleşen 

mahkemeler ve diğer adliyeye te!· 

kilatı, dün de muhtelif işler gör
müşlerdir. 

Hırsızlıktan haklarında tahki -
kat yapılan Rifat, İbrahim ve Nu· 
ri Efendiler, tevkif edilmişlerdir. 
Sigorta parası için yangın çıkar -
dığı iddia edilen Taverdi Efendi 
isminde biri tevkif olunmu~tur. 

Zimmetine para geçirdiği iddia 
edilen posta memuru Muhiddin 

Efendi, serbest bırakılmasını iste
mi!, istidası, muamele mevkiine 
konulmuştur. 

Kurtarılan dosyalar 
Yangında kurtarılan dosyalar 

arasında birinci ceza mahl<eme -
sine nit yirmi dosya bulunmuş • 
tur. 

İkinci ceza gibi birinci cezaya 
ait bütün dosyaların da yandığı 
sanılıyordu . Bulunan yirmi dos
ya, birinci cezaya gönderilmittir. 
Birinci ceza mahkemesi, pazar 
günü davaya bakacaktır. Üçün· 
cü ceza da bugün dava görecektir. 

Tahkikat devam ediyor 
Adliye sarayının yanması tah • 

k!katına dün devam olunmuştur • 
Dün adliye emanet dairesi oda

cısı Hüseyin, Sultanahmet ikinci 
sulh ceza mahkemesi mübaıiri 
Saim, dokuzuncu ihtisas mahke • 
mesi odacısı Aziz Efendiler şahit 

olarak dirJenilmişlerdir. Bugün 
de emanet dairesi odacısı Musta • 
fa, Baro odacısı Ali, ihtisas mah • 
kemesi odacısı Yusuf Efendiler , 
şahit olarak dinlenileceklerdir. 

Bir kadın katili 
Çinenin Çoban İsa ltöyünden 

Emir Dudu Hanımı tabanca ile 
öldüm1ekt~~ suçlu Hasan oğlu 
Şevketin muhakemesi bitmiş, Şey 
ket on sene hapse mahkum ol.mut 
tur. 



Iktısat ve Tasarruf Haftasını Açarken •• 
~ 

Başvekil ismet Paşanın söylediği nutuk iktısadi, mali, sınai 
ve 

(~ tnnıtı ı lncJ tuı.yıfada) 

'uliyetin'ı müdrik olacak ıuretle 
yetiıtirmedikçe, milletimizin la • 
yık olduğu ve behemehal istihsa • 
le mecbur olduğu yüksek hedefe 
varmanın imkanı yoktur. 

Türk vatandaıları Türk camia· 
sının kudret ve kuvetini ve yükse'k 
hedefinin azametini kendi 4ahıi 
menfaati ile beraber, fakat ondan 
üstün tutarak düşünecektir. (Al
kışlar). Milli tasarruf kuvvetli bir 
Türk cemiyeti ve Türk vatanı için. 
de bir Türk ferdi olarak bütün 
diinyada göğüs kabartarak yaşa -
mak hedefi, işte çocuklarımıza ve 
ı·eceğimiz terbiyenin istikarr.eti bu 
olacaktır. 

Milli tasarruf ve iktısat zihni -
yetini, bir milli terbiye, biı· milli 
siyaset saymalıdır. 

Milli iktisat fikrini ilk vasıta, 

hepimizin ilk vazifesi ve herkesin 
anlayabileceği ilk tatbik şekli ol • 
mak üzere, yerli maJlarının istih· 
laki turetinde anlıyoruz. Milli 
iktısat fikri hakikatta milli kudre• 
tin çoğalmau fikrini uyandırmıı· 
hr. Milli kı;,dretin çofialması i· 
§İmi çalışmakta, bilg!de ve her tür· 
lü iıtihıal yollarında en yeni ve • 
saiti kullanmakta aramalıyız. 

Milli l<udretin artması 

Arkadnı lıır; 

Memleket dahilinde daha çok 
i;•ihzal etmek, zirai . veya ı:nai 
.sa!Qida §İmdiye kadar yapılmamış 
otan bir çok İntihaal me,·2ulannı 
yeniden yapmak surcryfo milli 
kudret artar. 

Dahilii lcudret arttıl,.ca memle· 
ketin dehilde istihla1;i .gcni~ledi -
ğj ka<Iar hariçten satın almak 
kudreti de genişler. 

Görüyorsun:!z ki biz milli ta · 
sarruf ve mirli iktisat fikrini ta -
kip ederken vatandaşlarımı~r da -
ha zenuin, daha müreffeh et:r.ek 
istiyorsak bunula beynelmilel ti -
careti ve beynelmilel mübadeleyi 
en geniş vesaitle lemin etmeyi de 
istihdaf ediyoruz, demektir . 

Ancak kudretJi, müreffeh, ve 

zengin bir memleket, diğer mem
leketlere olan ticari münas:?batın
da daha geniş mikyasta alış ve -
riş yapabilir. . 

Giiriiyorsunuz ki milli iktısatta 
tuttuğumuz daihli siyasetin istika
meti, beynelmilel mübadeleleri 
arttırmak iç=n kuvvetli bir istika
mettir . 

istthsalAh ço~altmak için .• 
Ar~~ad§lar, istihsalatı arttır . 

mıık ıc1n z'ır tt . .... ~. aa a ve sanayıde hu-
suıı ıstıkametler l k' y a ıp etmege 
me~y~ur~z. Ziraatta başlıca takip 
etlıgımız daha ziyade b'l . . l ı gının art 
t~rı ması, kredinin ve satışın teşki· 
lntlandırılmasıdır. 

Ziraat bilgisinin arttır 1 ı maıı ve 
kredi noktai nazarından kola _ 
Irk gösterilmesi ile şimdi itih~ 1 
etigimizden daha çok şey istihs:) 
edebiliriz. 
. Biz istihsal e~iklerimizin diğer 
memieketlerde olduğu gibi fazla
sını sürmemek veya satmamak gi· 
bi bir istırar ve endişe karşısında 

değiliz. Hatta zirai mahsulleri 
mizden, bunu söylemek için cesa
rwtimiz yardır. lstok mallarımız 

yo~tur. 

Fiatlarm dükün olduğundan ,j. 

• 
zıraı 

A siyasetimizin güzel bir hul3.sasıdır 
man Ergani bakırı memleketin ' yetini anlamakta ve milli• ikt' ki.yet edenler vardır. Fakat 

beynelmilel fiatlar da umumiyetle 
dütkündürler. Buna bizde leş· 
kili.tsızlık ve bilgisizlik inzimam 
etmektedir. Fakat bunlar üze· 
rinde ayrı ayrı tedbirler alarak ça 
re bulmak vazifemizdir. 

Ve tatbik ettiğimiz siyaset de 
budur. Amma dünya fiatlarının 
dü!künlüğü, bizim iatihıalimizi 
fazla görmemize sebep olmamalı· 
dır. Biz sattığımızı az fiatla 
satıyoruz ve elimize az para giri· 
yor. Fakat daha fazla ittihaal 
ederek daha çok kazanabiliriz. Bi 
zim memleketimiz mahsullerinin 
mühim hususiyeti o mahsullerin 
çe,idi olması, cinslerinin iyiliği ve 
nefasetlerinin yüksekli~idir. Öyle 
mahıullermİ.! vardır ki onların ü
zerinde adeta inhisar sahibiyiz • 

Umumi surette kendilerinde 
nefaset aranan zirai maddeleri ne· 
f asetçe, miktarca mükemmelle, • 
tiriraek daha çok ve daha iyi fiat •· 
larla satabiliriz. Zirai noktai 
nazardan da memleketin atisine 
olan itimadımızı endişe ile gör
mek değil, emniyetle görmek la .. 
zımdır. Her şeyden evvel çalış· 
mak lazımdır. İstihsal işlerimi· · 
zi eğer iyi teşkilitlandmraak, bun 
lara iyi bilgi tatbik edersek, mu • 
hakkak ıatabileceiimize itimat e
dilmelidir. 
SınaT sahada istikbalim iz 

Sınai sahada istikbalimiz daha 
parlaktır. Bir miaaJ olmak üze-
re söy)iyorum ki dokuma fabrika
lannı iki üç senede kuracağımızı 
düşünüyoruz. Bu yıl geçen sene • 
den daha iyi pamuk istihsal ettik. 
Miktarı elli bin balya tahmin olu· 
nuyor -hakiki miktarı bilmiyo -
rurn- düşündüğümüz büyük do
kuma fl!.brikaları iki üç sene için
de kurulduğu n.lcit, yalnız bunlar 
için elli beş bin balya pamuğa 
muhtaç olacağız .. 

Görüyorsunuz ki arkada§lar A• 
dana ve h!ıvalisindeki pamukçu· 
lar daha kapı:;ının önünde mii§teri 
bulacaklardır. Şimdi çılcardık· 
lıırından daha iyi cinste ve daha 
çok çıkarmaya muktedir olacak -
larclır. Demir işinde de böyle • 
dir. Bi~ hesap ettik: Memleke· 
ketimizde bir sene zarf•nda iıtih· 
lal~ ettiğ:r=li2 demiri tesis e::eceği
miz müesıelerden temin ede:=e .. 
ğiz. 

Arkadatlar böyle dokuma gibi, 
demir gibi, ağaç seHüloz sanayii 
ve kömür !anayii g:bi bir kaç mcv 
zu üzerinde yt\kın bir zamanda 

' dört beş sene zarfında tahakkuk 
ettirmeğe karar verdiğimiz i,Ier , 
memleketin dahili kudreti yani 
ikhsadi kuvveti olacaktır. (Alkıt· 
lar), 

Bütün bu ahval içinde milli ta • 
sarrur ve milli iktısat fikrini esaa
lı olaı ak tutmalıyız. Milii tasarruf 
dediğimiz zaman, vatandaşların 
tasarruflarını memleket hizmetin· 
ele i§leterek fayda beklemeyi, göz 
Önünde bulundurmalıyız. Bu nok
tai nazardan yeniden te§ebbüs et -
tiğimiz Ergani bakır madenin da
hili istikrazını bütün memleketin 
dikkat ve itibarına arzettik . 

madenlerimizi işletmek 

Arkada~lar, bu ~on senede ma • 
denlerin i~letilmesi için hususi 

tedbirler aldık. Bu tedbirler saye
sinde her türlü madenlerin top · 
raktan çıkarılmasa ve harice sev • 
kedilmesi artmştır. 

Bu meyanda bir misline yakın 
artanlar vardır. Kömür gibi bazı 
kısımlar da iae daha bir kaç mis· 
line nrtması için hu$usi tedbirler 
ittihaz edeceğiz. Bütiln bu ma • 
denler içinde iki üç cevherimiz 
vardır ki meydana çıkmıf, ketfo· 
lunmuş bir hazine h•lindedir. 

Birisi kömür, diğeri bakırdır .. 
Kömür madeninden vasi mikyas • 
ta iıti f ade etmek için kömür ıa • 
nayii lazımdır ve onun vesaiti la 
znndır . 

Ereyli limana 
Binaanaleyh hükl'.met proğra • 

mı olarak başlıca tevessül ettiği· 
miz noktalar Ereyli limanını şi • 
mendüf er ve elektrikle teçhiz et
mektedir. Diğer taraftan kolay ve 
ucuz olarak kömürümüzün dahil· 
de iıtihli.kini \'e yabancı memle • 
kellere çıkarılmasını arltırılmaaı· 
nı temin etmektedir. Kömür için 
düşündüğümüz esas, memlekette 
kömür sarfiyatını medeniyetin 
terakkisile mebsuten mütenasip 
olarak inkitaf ettirmektir. Kömür 
sarfiyatı olmıyan memleketler me 
deni hayatta geri kalmış olanlar
dır. Kömür sarfiyatı olmıyan 
memleketler medeni hayatta geri 
kalmış olanlardır. Kömür yalnız 
aile havayicinden maitet havayi .. 

cinden sayılır bir madde değildir. 
Bir kudret vasıtasıdır. Kudret va
sıtası demek her türlü inkişafı te· 
min eden Clemektir. Bu bizim eli· 
mizde çoktur. Bununla beraber 
bizde güç naklolunuyor. Ve her 
türlü sebeple istihlakinde imsak 
olunuyor. Binaanaleyh kömürü 
çok çıkarmayı harice sürülmesin
den önce dahilde çok istihlakini 
daha mühim görüyoruz.. Kömü • 
rün çok çıkarılması ucuz taıın " 
ması memleketin her tarafında 

yalnız kendi ıanayiinin ihtiyacı arttırmak için alınacak t.~fe J 
olarak değil, haricin arıyacağı bir lere alaka röıtermekte Tı.ırk 
maden olaraktan memlekete çok Jeti heı· sene bir derece dah' 
miktarda döviz ıetirecektir. katli ve bir derece daha iletd 

Bunun için esaslı tedbirlere te· Milli iktisadt teşebbüsle ' 
vessül ettik.SenelerdenberiErgani d t kv' d ... · b hepiot e a ıye e eceg12 u 
,imendüferini yapmakla uğraJıyo 'h . d b J k Mü•P" 

B .. E . b k b' zı nın e u unaca tır. 
ruz. ugun rganı a ıranın ız· f . 1. . ~k 1 d t kiP 

. eyız ı ıstı amel er en a 
ı•t bulunduğu yere kadar yol ın- ıı 
saah muhtelif km.mlarda. ihale o· rek bunlardan behemeh•! rol 
İunmuttur. Tabii bunların imalatı alacağız bütün memleketın ıiJ 

terek (Tayesi ve herkesin •, ve müteharrik malzemesini geti • • 
rip koymak için daha bir çok pa .. bulunduracağı bütün ve•• 1 
ralar aarfolunacaktır. yardımı bu istikamette o'·:"'lı~ 

Daha buıünden i'çilerimi:ı Er- Türk milleti ıiyasi ve mıllt .~ 
f ·yet" gani bakırı madenir.in etrafında • ıahada bir çok muzaf erı .

1 
J 

d.rrlar. Bunu vatandatlar, kendi nail oldu. Türk milletinin n•~ 
malları olmak Uzere yapmaktadır duğu zaferlerin her biri her cJ 
lar. TasavYur ediniaı ki, Cü.ttıhuri· gi bir cemiyetin bütün me• 
yetin iktiaadi hayatını korurken yetini doldurmıya kafidir. ~ 
Ergani bakır madenini vücude ge Kaı:andığımız zaf erJerdeJI .. 
tirmek için dahili istikrazlar aça· biriai 0 kadar mühim o kadar 

biliyoruz. yUkttlr. (Alkıtlar) J 
Vatanda9lar da bunun ehem .. Arkada~lar, iyi bir kaıt fi 

miyetini ve nimetini bilerek buna söyliyorum ki, Cümhuriyet ~...f' 
canla başla i9tirak etmeye alıtı - • b • k R · · • h r 
yorlar, yesı üyti eısıccnı urun f. 

vctli iradesi ve idateıi alund
1
1

1 
-~ 

Arkadatlar, bizim memleketin " 
hüku.met siyaseti olarak ehemmi.. ni, parlak ve kat'i bir muv• d~, 
yet verdiği bilhassa devlet elinde yetle iktisadi muzafferiyet• ·ıl 
bulunmaaına göz koyduğu maden ru geniş ve emin adımlarla ı ~ 
mevzularından bir büyüğü petrol !emektedir.,, (Bravo ıealeri 
mevzuudur. Biz petrolü şurada sürekli alkışlar) . -

burada eserlerile kanıyoruz. Onu Baıvekil ismet Pata Hs. ııil'/ 
bir yerde genit mikyaata bulmuş nutuklarını solo viyolentel il I 
ve itlotmeje baılamıt deiiliz. ri ve Ankara kız lisesi tarih~~ 

Amma bütün dünyanın kana • allinıi Af et Hanr.muı koni' 
ati !Udur ki, bizim memleketimiz 
de vaıi petrol menbaları vardır. 
Buna bir iki ıenedenberi yapmak 
ta olduğumuz taharriyatla bit de 
kani olacak vaziyetteyiz. 

Gerek şe.rki Adana yolunda ve 
gerek garbi ve vasatt Anadolucla 
bir çok suretlerle ciddi taharri • 
y&t yapmaktayız. Ümit ederim ki 
ihtimal gelecek sene zarfında top 
rap altında bulunan - katt vait· 
lere girmek istemiyorum- bu kıy 

takip etıni,tir. ~ 

Bundan sonra kız lisesi t 'IJ'I 
!erinden bazılarının ~an ve 91 f 
ile meltteplilerin temsilleri fi ' 
İr Behçet Kemalin heye~ıJıf 
bir defa daha tekrar ettiril•" 

iri ditılenmişlir. " 

K ). . b' . . d ı-l ız ısesı ırmcı evre sJ' 
ler tarnfmdan temsil edile~, 

mahrukat olarak kudret vasıtası metli madeni keşfede~eğiz. Ümi .. 

cılar ve gene kız liaeai tal• ·ı• ı 
raf mdan yapılan Anadohı -·,ı 
yunları çok alkıflanmıt ve f;t;,; 
hakkında kız liıeıinden M"'~ 
Hanım tarafından irat oj.,;" 
hitabe hazurunun &iirekli •1 

olarak, lazımdır .. 

Bir defa memlekette böyle bir 
kömür İ$tihli.ki devrini yaralmıya 
muvaffak olursak cemiyet hayatı
nın her ~ubeıinde hüabütün baf • 
ka bir inkişaf görürüz. Şimdi baş 
ladığım noktaya geliyorum. Bu -
nun için sınai müeases~ler olarak 
§imendüfer yapmak ve liman yap
mak lazımdır. Bunu, kim yapa .. 
caktrr, bunu bütçe yapacaktır ve 
vatandaşlar yapacaktır. 

Bu o kadar verimli ve bu ka -
ela.- faydalı bir istikamete her han 
gi bir vatandatm kendisine dair 
bir gelir tc.min etmiyen on lirası -
nm k l fi karşılığı ile faizi ile, men 
faati ile, ikramiyesi ile böyle biı· 
fabrikaya tahsis etmiş olmaaı 
yalnız ~ah:i menfaat d~ğil, o f ah· 
rikayı ve o fabrikanın bütün eıer 
lerini ve o fabdka::la çalışanların 
bütün nimet ve saadetlerini temin 
etmesi bu cemiyetin muteber bir 
ferdi olarak heves edilecek bir 
hizmettir. 

Ergani bakır madeni 

dimiz ıudur ki, petrol mevzuun 
da memlekett~ bir çok menbalar 
bulacak ve işletecefiı. 

Bütün İnceden inceye söylen ~ 
memizin sebebi dinamik istika • 
melidir. 

0

Yaln12 müdafaa tcrtiba
tile ittigal etmek değil, ıanayile 
de, %iraatle de göstermek içindir. 

Her istikamette o kadar çok ted 
birlere, fenni ve hakikt bir gay -
retle te-.esül edilmi§tir ki, bu ted 
birler bizim beklediiimiz netice -
lerin dörtte birini verirse Türki .. 
ye on aene zarfında iktiıaden em 
aalinden bir çok memleketlerden 
daha çok ileri, daha çok kuvvet
li bir mevcudiyet olarak kendisi· 
ni huke!e h·uettirecektir. 

Alkıtlar 

Arkadaslar, Milli ikt:"at :r.ihn: .. 
yeti millcH~rin hayatın ·;.,. büvük 
inkilaplar, büvük mazhariyetler 
vapan başlt başır.a bir davhdir 
Senelerdenb::ri bu haftayi bilhas
sa m;lli iktisat v~ huarruf cemi -
yetinin kılavuzluğuna ve RÜzel e -
serlerine borçluyu7.. Seneler.len -

Arkadaşlar, bizim meydanda • beri rremleketimizin bu nh~da 
ki maden hizmetlerimizin ikinci• 
si Ergani Bakır madenidr. 

Bu büyük bir cevherdir. Kolay• 
tıkla i~lenecektir. Ümit ediyoruz, 
ki, iki sene sonra çıka1'dığımız za· 

eösterdiqi <'Ttlayrş ati için büyük 
b:r teminattır. 

Mltlf lkhaadın ehemmiyeti 
' 

Çoçuklarımızdan bürüklerimi • 
ze kadar milli iktisadın ehemmi • 

rım toplamı§hr. tl' 
M . li h . t ın•''' erasıme c m urıye 

nihayet verilmiştir. ..~ 

Reis:cümhur hazretleri bı:tı" 
programın imtidadınca )oG• 

da hazır bulunuyorlardı • ~J/ 
a.A • 11 et rır" 

Akşam radyoda B. ru• .ti ti', 
lisi ve İktısat tasarruf ceırtiYd;JrP 

H diir ··• iıi Kazım Paşa ı. , {JtiJ 

f 1. 1 haft•• . , 
tasarru ve yer ı ma 1 t~•f 

. ate 
nasebetiyle bir nutuk ır 
lerdir • 

İtalyan hariciye 11 aııt1 

Berlinde 1.,ı 
. l f . arısı) ,,;, tKı 

Berlın, 12 (Vo ~J M SU • 
yan hariciye müsteıarı .:ıe J'O 

8kl•ı l' 
Alman nazırlarmın " . i,d., ' 

· aretlı 
maya yaptıkları zıY · .. tir· 

• JJYll,. J· 
mek üzere Berlıııe ge I •" ' 

d• tı- y ,, 
M. Suviç, iatasyo~ deki lt•11 , 

ciJig· i erkanı Berhn ..... uıtet' 
~ ' ·je' .. il' 
tabası Alman harıc Y dl dl • 

• . f t ı.ııı>ıJ ' ~., 
rı Von Bi:lov, teşrı a ~·tfetC:1 , 

• pl -~-d .... k t Ba•ıavıtz, · t .. uru on .. ·ııerı . ..mcsAı 
lis lmvv~tlerı mu 

1 
,cJıt· 

fından knr§ılannuf ll 



No: 
10 
44 

116 
ıso 
202 
244 
271 
430 
437 
451 
507 
689 
soo 
948 
959 

1083 
112 
124 
186 
346 
405 
sıs 
811 
872 
934 

2003 
20 
48 
64 

125 
136 
30 

2220 
380 
408 
477 
648 
697 
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Bürhanettin Gişeleri Listemizdeki Numaraların lkramiyelerini Verirler. 

Lira No: 
100 747 
50 50 

500 3059 
100 182 
50 252 
30 312 
50 3323 
30 30 

100 379 
30 618 

100 771 
100 795 
751 798 
500 837 
30 4076 

100 133 
30 158 
30 221 

500 224 
150 263 
150 288 
30 416 
50 448 
50 523 

500 799 
2000 876 

100 883 

50 1 981 
500 983 

50 1 5088 
30 257 

160 1 281 
1501 339 
500 5692 

150 1 5792 

50 1 850 
30 6063 
50 81 

Lira No: Lira 
30 l No: Lira 

500 201 8575 50 
953 213 100 l 609 150 

No: Lira 
441 50 
604 50 

30 294 500 656 10000 631 30 
30 406 100 711 50 862 50 

100 412 100 728 500 11004 30 
500 723 50 740 30 41 30 
500 821 500 750 50 75 50 
378 947 100 769 30 217 30 
150 7020 30 803 30 272 30 
100 67 30 838 30 306 50 
500 196 500 946 50 
50 198 500 9051 500 

500 1 213 500 71 50 
30 226 150 150 30 

500 1 288 500 167 30 
50 1 421 30 217 50 
50 1 7432 30 239 50 
30 523 30 310 100 

500 1 569 30 393 50 
100 

603 4000 443 30 
50 474 30 
30 618 30 9558 100 
30 663 500 562 30 
30 751 30 

592 100 

~ I 792 50 629 30 892 50 699 30 
30 897 100 811 500 
50 900 30 879 30 
30 918 3000 982 30 
30 969 30 991 30 
50 8001 30 1006 100 
30 90 2000 183 50 

326 100 
363 100 
392 30 
520 50 
615 30 
622 30 
670 500 
733 30 
802 30 
855 50 
884 100 
955 50 

12044 100 
64 30 
76 500 

363 30 
462 100 

12478 30 
840 50 
923 30 

13006 50 
100 30 

30 109 100 222 30 156 30 
%0 202 30 228 50 

500 206 30 ı .. 270 50 
50 443 50 1 344 soo 

257 500 
388 50 
389 30 

50 463 

~ ' 
345 30 1 

50 467 381 30. 
393 30 
421 50 
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No: Lira No: Lira No: Lira 
501 

No: Lira 
808 50 100 30 848 831 30 
971 30 165 30 19030 500 f 892 30 

14092 50 197 30 190 50 958 30 
151 50 235 100 239 100 22006 50 
218 30 274 50 417 30 52 30 
227 30 380 50 534 50 109 50 
288 30 409 100 19607 150 176 30 
301 50 439 30 772 30 203 500 
349 30 490 500 810 30 287 30 
357 30 508 30 824 30 

531 30 
436 30 596 100 950 30 887 500 
464 30 678 30 987 50 948 30 

1457 30 927 50 20020 30 23094 500 
85 100 744 200 933 30 

500 
184 50 

790 30 17021 500 121 451 150 
809 30 37 30 154 30 453 500 
815 30 76 30 232 50 23493 500 
890 30 87 30 235 30 

279 30 636 30 
984 30 89 500 681 150 

15039 30 286 50 284 30 704 30 434 150 62 150 379 150 845 30 
83 150 17467 30 492 500 

183 500 514 30 509 50 909 50 
953 30 

273 500 603 30 692 30 
50 963 

335 100 669 50 728 50 
972 30 

361 150 947 50 798 30 

365 30 18080 50 745 30 24108 30 

376 30 106 30 878 50 150 30 

417 100 111 100 902 50 156 30 

534 30 176 30 21061 30 181 30 
576 50 347 100 158 500 185 50 
643 30 373 50 204 150 197 50 
729 30 515 so 222 50 208 30 

757 50 585 30 246 500 282 500 
855 50 602 30 614 100 326 30 

16024 500 780 50 796 500 804 30 
96 500 785 30 820 50 940 30 

llstanbul üniversitesi Mü
ba yaat komisyonundan: 

1 - Beyazıtta Istanbul Üniversitesi merkez binasının arka· 

sında bulunan Su rootörü mahalline yapılacak yeni bina. 

2 - Beyazıtta lstanbul Üniversitesi binası arkasında biılu· 
nan Su kulesinden Teşrih ve Ensaç binasına souk su isaleıi. 

3 - Yukarda ayrı ayrı yaulı itler ayrı ayn olarak pazar

lıkla münakasaya konulmuştur. 

4 - Souk su tesisatını yapmıya talip olanlardan bu gibi iı

leri yapbğıaı isbat edenler münakasaya dahil olabilirler. 

5 - Motor mahalline yapılacak binaya talip olanların mi

mar veya mühendis olduklarına dair komisyona kanaat babı •e· 

saik ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Talipler yukarda yazalı işlerin şartnamelerini komisyon 

kitabetine müracaatla tetkik edebilirler. 

1 - Talipler teklif edecekleri fiyatların % 7,S uğu nisbe. 

tinde teminatı muvakkate vereceklerdir. 

8 - Talipler 13 - lı. 933 çarıamba günü saat OD dörtte 
lıtanbul Üniversitesi Mübayaat Komisyonunda hazır · bulunmaları. 

(6841) 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünden ~ 
Umum müdürlük ve mülhakah için 97 kalem evraka matbua 

tabettirilecektir. Şartnameyi görmek isleyenler Ankara'da Hudut 

ve sabiller !rhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasibi mes'ellü

ğüne ve htanbu\'da Galala'da lstanbut limanı sahil sıhhiye mer· 

kezi baıtabipliğine müracaatları lchımdır. ihale 30 · Kanunuev

vel· 933 cu nartesi günü saat on .dörtte lstanbul Li01aoı sahil 

-sıhhiye merkezi baştabip!iği.ndeki mübayaat :komisyonunda yapı· 
Jacakhr. (6765} 

............................................. ~ ................ , 
f: .... D .... •ae•••••E••••••k••••••--•••••••••••ş••••-••••:--f•uii tpl!I-----------· 
H r. rem erı H. 
::r 1 k'" :: Göz flekimi f: ıp • ..... te•I 2ıiacl dahliye do~ıeatlfi 

~ Dahıli hast~lı\.-lar mütehass_ıs'. i~ ~ u..,le" nı ~ n ~u·· ~ ru·· 
fi Ankaradakı muayenehan~sını f: U J U Q n 
H Cağaloğlu Orhan Bey aparh· ii 
i~ manı 6 nu. maraya nakletmiştir. H 1 (Babıaı;,. Ankara cad-u •• 
ğ Tel. 20389 ~ desi No·60 Tel: 22566 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 1 ----~-------
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ikramiyeli 0/ o 5 f aiıli Her Zamanki Gibi Mağazalarımıza 
KOŞAN BU HALK . 
Tasarruf Ve Yerli 
Mallar Haftası 
Münasebetile 

Tenzilattan 

istifade 

Ediyor. 
Sumer Bank 

Yerli Mallar Pazarı 
Istanbul: Bahçekapı caddesi 
Beqoğlu: lstiklô:l caddesi 1 Samsun: Bankalar caddesi 

Ankara: Çocuksarayı caddesi 

--======-=== ~= ,... =-: 
l'asarruf ve YerJi Mallar Haftasında tayyare ile atılacak olan Yerli 

• Mallar Pazarı ilanlarından birini, hafta içinde, Yerli Mallar Pazarla-
• rıoın Beyoğlu ve Iıtanbul şubelerine götürenlere, Sumer Bank Fab· 

rikalarmm mamulitında yüzde 5 tenıilat daha yapılarak 

Tenzilat 0/
0 15 e çıkarılacaktır 

. : . ' v .. ' \ . . .• ~ •1 . - . 

.: .... ~~ j:.:;: . .. ~ ... :·~_-...... _1 -;-•; ... ;. ... · .. - ;. .; .... : .. · .. ~ .. __ t;J..;~., .. · .• ~ .. : .. :... . . : . eı .. .,.:! ~~.: ·. .. - .. . . ·. 
•;:·.::A"-: ... ·~,.f··~ •.,..·.J",I;.~: ~.· • ' ' .·• •• ' 1 ' ~ ', •, ,, 

~~ırlfımIT IHia ta~ıı~ 
• 
ş IK\tınmbQır 

Kumbaranızı 

İçinde kaç kuruş bulunursa bulunsun, 
mutlaka bu hafta içinde, iŞ BANKASINA __ _ 
gidip boşaltınız ... Milli Serveti yükseltmiş 
olacaksınız !.. 

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

<ielecek sene tasarruf haftası za
manında sizin de kü4iük bir ser· 
mayeni~ birikmiş olur. -

. . ' • . , ;1...• ~~. t f ~~;. .,... ~. ~, . • . j •• ,. •, #.i ·~ •• ' .• : •• • 1 • • • • • : ~ • - ~ 
.-16~ ·' • -. ~·, • . • . 

' ·· .: ,·•,•'t ~ .. \ · ~· "· ,. '• '"1 "'. ';'i·,."" ·, . ' •v\·i'':'·• · ,' L ·"' •, 
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Kiralık ODALAR 
Akara Caddesinde Matbaamız lttisalinde 

O R HA N BEY Hanında 

Sahibi: t\1EID1E1 ASIM 

N~rlyat MüdUrll: Ueflk Ahmet 

v A K 1 T lUatbW\111 - 1 tnnhul 

Ergani istikrazınıll 
"B,, tertibine ait il3J1 

Maliye Vekaletinden: 
14/1/1933 tarih ve 2094 numarala kanun mucibince hasılt 

F evzipaşa Diyarıbekir demiryolunun Şefkatli istasyonundan soor~ 
olan kısmının inşasına tahsis edilmek üzere yapılacak 1 'l.000 GO 
liralık istikrazınm 4.000 000 liralık ikinci kısmını teşkil eden .B. 
tertibinin kayıt muamelesine 9/Kanunuevvel/1933 de başlanılacak 
ve 11 • 1 • 934 akşamı bitecektir. 

1 - Bu istikrazın B. tertibi de beheri yırmışer liralık iti
bari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

2 - B. tertibinin tahvilleri birden ~00.0CO ne kadar olaO 
numaralan taşıyacaktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil "60,, lira itibari kıymetinde 
olduğundan her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam tahvilin üçte 
birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette iştirak hak'" 
kını vtrir. 

4 - Bu istikrazın A. tertibi hamillerinin sahibi bu luoduklıırt 
tahvillerinin B. tertibine iştiraklarını temin edebilmek üzere 
9 • kanunuevvel - 1933 den 13 - kanunuevvel - 1933 tarihine kadar 
ki ilk beş günlük müddet bu kabil iştirak taleplerine tahsis 
olunmuştur. 

Bu müddet zarfında A. tertibi hamilleri tahvillerini evvelce 
tahvil aldıkları bankalara ibraz ile ayni numaralı tahvilin B. ter
tibi tahvilini talep edebileceklerdir. 

14 ·kanunuevvel - 1933 tarihinCen itibaren satışlar uaıudJ9 

serbc,,stçe yapılacaktır. ı 

5 - Bu defa kayıt muamelesiııe başlanılan B. tertibine ait 
tahvillerin ihraç fiah ilk kuponun tam olrral< tediyesini temioeOı 
19,70 Jira olarak tesbit edilmiştir. Yani yirmi liralık bir tahqil 
bu müddet zarfında on dokuz lira yetmiş kuruşa satılacaktır. 

6 - Jstikrazın faizi % 5 dir. Bunun için her tahvil bir lir• 
kıymetinde yirmi kuponu taııyacakhr. 

7 - Faizden başka senede iki defa 16 · Nisan· ve 16 · tef 
rinievvel tarihlerinde yapılacak keşidelerde kazanan numaralar• 
aşağıda ya it ikramıyeler tevzi olunur. 

Türk Lirası Yekun 

Adet Beheri Türk L rası 

1 30.000 30.000 
1 15.000 15 000 
3 3 000 9.000 
6 909 5.454 

289 120 34.680 

300 94.134 

Yukarda yazılı mıktarlar tam tahvil üzerinden hesap "e 
tesbit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek tcrtıplet" 
den her birine üçte biri tevzi edile1dir. . k 

Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevziedılece. 
işbu ikramiye mıktarlarımn ne suretle be,ap ve tesbit edil~ f 
o'duğu ayrıca Broşür halinde yapılan neşriyatla izah edilıniŞ~'.~: 
Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan bankalardan talep e 

1 

mesi. 

8 - Faiz ve ikramiyeler bu iıtikrazm tamamen itfasıo• 
kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

9 - Bu istikraz tıthvilleri resmi devair ve müesseselerce .,e 
hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa .. 
mukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden baflı 
başa kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve satafacıı 
olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de ba~abaş alınır 

Kayıt muamelatı: 
B k•'' 10 - Kayıt muamelesi Tiirkiye Cumhuriyet Merkez arı be" 

Ziraatlei, tş, Osmanlı Emlak ve Sümer Bankalarının mer:<eı ve ş:aş· 
feri tarafından her tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan 11t 

ka lstanbul'da Amerikan Ekspre·s, Doyçe Bank, Doyçe Or:;,,, 
bank, Bankodi Roma, Felemenk Bahri sefit, Setaoik .. ban bıııı
Banka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. 1. Ticareti Harıcıye Mer 
kası, Banko Franko Aziyatik bankalarile lzmir Samsun ve 
sindeki diğer bankalar tarafmdan da icra edilecektir. ınelesi 

11 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayıt mu\ıırıd11 

ıçın on dokuz lira yetmiş kuruşun tediyesi mu,<abilin.de yu eçı:ııe\< 
yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları yerıne g ,.kbıJ' 
üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık muvakkat 

111 

veriltcektir. • ·ştirile" 
12 - Muvakkat makbuzların asıllarile ne zaman de~66'J) 

ccj'i ayraca ilin edilecektir. 


