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l erk osun 
Mubayaası 
l<ararı 

Kaçakçılığı aberveren- .. Gizli fuhuş ilerliyor 

lere veril cek mü 8fat Mucadele tal"ma 
fırka nin değiştirilmesi 

mu ? 
• 

• 
amesı-

zım ır ~ liükUmet T erkos §İrketi lıak • 
b da yaptığı tetkikat neticesinde 
ttı.q müessesenin ıslahına imkan ol
• adığı kanaatine varmıştır. Eıa
~ıı. !İrketin mukavelesi mucibin • 
da 1tntiyazının mübayaası zamanı 
}' t:elmiş olduğundan bu müba • 
t ~nın filen icrasına kat'i suret -
~)arar vermiştir. Evvelce (Va
h t ın haber verdiği veçhile bu 

Gümrük muhafaza kumandanlığı 
kumandanlığı salahiyetini h~iz olacak 
Vekiller heyeti bugün toplanarak adliye 

ve maliye vekaletlerinin hazırladığı 
Iayılı arı müzakere edecek 

Cilt hastalıkları cemiyeti yakında fevka
U\de toplanarak bu meseleyi konuşacak 

~it Usta.ki Heyeti Vekile kararı Bugün adli)ede Adliye ve Milli fırka kumandanlığı saliihi}etini haiz 
r af:a Vekaleti tarafından şirke - Müdafaa vekillerinin iştira.kile geç olacak ve doğrudan doğruya Maliye 
tı tı İstanbuldaki umumi merkezi· vakitlere J,adar kaçakçılık hakkında- Ye!\aletine merbut bulunacaktır. 
t e Ankara ikinci noteri vasıta.sile ki cezai Jdildimler etrafında nıe:.gul Yalnız kaçakçılıl\la mücadele ede· 
hehliğ edilmiş olduğu için artık cek bu teşkilfLt için 300 bin lira bir • 
~ erhanoi bir sebeple mübayaa mu masraf tahmin edilmektedir. 
"lıelecinden vaz geçilmesi ihti - Bu hususa ait olan kadro ,·ekmer 
~li ~·ol tur. Tcrkos şirketi tara. heyetince tetkik edilmiştir. 
b' d n ~imdiye kr..d:ır yapılan, Diğer lfıyiha gümrük kanununun 
l 'ltldan sonra da yapılması muh • 97 ,.e 107 dnci maddelerinin tadili la· 
"erneı olan mukabil teklifler ce - yfüasıdır. 
al> ız kalacaktır. Maliyenin yaptığı ta ·ı .:t şudur: 

k bemekki hükumet İstanbul hal- 1 - Kaçakçılığı ihbar (. enlere ka-
~tın T erl·os ş;rketinden çektiği çak malın tutarmın yüzde otuzu der-
b ll§kiilatı görmüş, bu müşkülatı hal tcdi} e edilecektir. 
d~ttaraf etmek için kendi üzerine 2 - Kaçak malları müsadere e - Sıhhat müdürlüğünde muayene ile meşgul olan daire 
,_ li:en vazifeyi mübayaa karan :den, tutan, kaçakçılarla ihbar üze- Bir müddet evvel zührevi has• kafidir. Şurası muhakkaktır ki 
~l'lllekle yapmıştır. Gelecek 193:? rinc müsademe edenlere tutarının tahklarm göze çarpacak dere- talimatnameden evvel ~ührevi 
r nesi birinci kanununun nihaye- yüzde otuzu derhal \erilecektir. 
ıltıde belediye kanunu mucibı"nce cede artbgv a hakkmdaki haberle- hastalıklar dıspanserlerinde ka· 

3 - Kaçakçının malını mü adere 
~anbul belediyesi Terkos şirketi veya kaçakçılan ihbarda hizmeti ri kayde<jerek alakadar makama- yıtlı ve her hafta muntazam mu .. 
d :rine vazıyet ederk doğrudan mesbuk olanlara maim tutarının yüz• hn ehemmiyetle dikkatlerini cel- ayenesini yapbran fahişelerin 
t 

0
fruya su işlerini idareye ba~li- Adllye Vekili Yusuf Kemal B. de onu derhal te.5'\iiyc edilecektir. betmiştik. Mütehassıs doktorlar· yekunu binlerceyi bulurken şim .. 

l ileccktir. olunmuş ve layiha, tadfüLtla in ta~ 4 - Kaçak mahn tutnrının yüzde dan ve zührevi hastahklarla müca· di bu miktar birkaç yüzü geç• 
' Acaba İstanbul belediyesi bu edilmıiştir. Yannki vekiller he"-·etin• otuzu da lıazineve irat ka"-·dedilecek.. k l b d b l kt d" Ö l b" ·• 1 '!le I:endisine dü•en vazifeyi ya • ., .1 .1 dele teş i atının aşm a u unan· meme e ır. y e ır gun ge e-
~\. ~ d• ınüza.kcre cdilece1 ir. tir k · k" d" 1 d k ;ı.._ ac.eclıc nıidİr? t te §imai mcV"' • }ardan öğrendiğimize göre son gün- ce tır ı ıspanser er e mu ay• 
;"u b Maliyenin dünl'ü toplantısında ha· Kaçakçılar hakkında tatbik edile- b. k f h" k 1 k 
1 ahsolacak meselenin en can- zırladıj;rıı iki layiha biterek vekiller he- cek cezai hükümler, vekiller heyetin- Ierde gizli fuhuş mahsus derecede yet ır te a ışe a mıyaca br. 1110ktası burasıdır. yetine gönderilmiştıir. ce kabul edildiği takdirde layiha ya- artmış ve bunun bir neticesi olarak Vesikalarmı bırakan fahişeler 
t' liakikati halde hükamet Terkos Vekiller heyeti, bugün her iki ,.c- rm meclise takdim edilecektir. frengiye ve belsoğukluğuna tu- şüphesiz ıslahı hal etmit değil-
~lt-keti imtiyazının mübayaasma kaletçe hazırlanan lay:ihalan müsta- Ye derhal encümenlerde müz.ake. tulanlar da çoklaşmıştır. Bir dok- lerdir. Yeni talimatnamenin bazı 
,.C''kar vermek ve bu karan resmen celen müzakere edecektir. resine başlanacak, ve perşembe içti • torun ifadesine göre bu menhus ahkamından istifade ederek gizli 
dıtı·~te tebliğ etmekle bu mesele- Maliyenin hazırladığı layihanın maına yetiştirilecektir. b fuh b 1 1 d V b I 
ttt: tı en mühim vazifesini bitir - biri gümrük muhafaza kumandanlığı Meclisin bu dçtimaı ınüteakip me- hastaliklarm yayalması, bar ı fa aş amış ar ır. fe un ar 
J 

1! oluyor, fakat diğer taraftnn teşkfüıtr Iay:f!tnsıdrr. Ilu teşkilfıt, sa.isini tatil etmesi muhtemeldir. umumi senelerindeki dereceyi bugün şehrin her tara ma ser• 
;~nh~bded~e~~nd~h~vn· .~---------------------~~----~ b~m~tu~ Bu ~rus~g~il~~ pil~şbu~oo~rla~ 
{eye başlaması lazım geliycr. Transit kanunu SABA TA y SEV•f ğümüz salahiyet sahibi bir dok- Sebebi basittir: Gizli evler 
ltl•ta İstanbul belediyesi bu işte Ankara, 19 (Telefon) - lıktısat Ve- J • tor diyor ki: eskisi gibi kolayca kontrol edi· 
b'

1
desine terettüp eden vazifeye k:iletince hnırlanan transit knnmıu "- Son günlerde tesadüf et- !emiyor. Sonra her hangi birse• 

11ih gün evvel başladığıl takdirde Vekiller heyetine se,kedilmiştir. tı'gvı·mı'z bastalarm çoklugv u, fuhuş- bepten dolayı kapahlan biı , ~Yet bir sene sonra stanbulun 
~ ıhtiyacile doğrudan doğruya la mücadele talimatnamesinin umumbanenin mensuplarına di· 
l' e~guI olmıya imkan bulabilecek- TUtUn projesi saknthğını tamam ile göstermeye (Lütf cn sayfayı çcvirinlzl 
~. Al·si takdirde İstanbulun su Ankara, 19 (Telefon) - lktısat Ye-
-...· b:r, ; ci değil, belki de üç, k:ileti, mecliste bir haylı münakaşa-

.A'e.llme.! .Asım lan mucip olan tütün meselesi hak -
kında bir proje hazırlamıştır. 

~ ~er os şirketi Istanbulu susuz bırakıyor. Bu malUm, fa et bu şir~ct 1 tanbul 
~~ 4 ınj yı ıyor, mah' edi~ or, dersek buna in:ınırmısınız ? Jnanınız. Çiınku bu bir 
Rtlı· kııuır. Bunun nasıl olduğunıı anlamak icterseniz I tan bul t rafındak i cml:1k 

1Plcnlc beş dakika göriışiınüz. O vakit siz de hauet cdeı iniz 
1 lakikat şu ki Jctanbul tarafından Beyoğlu tarafına b r k'r cı muhac rcti var. 

t u? sebebi terkostur Terkos Istanbul tarafına su 'ermedı !ti için kiı ada otu an· 
t bırcr birer bu taraftan kalkıp Be) oğlu tarafın:ı gidi) or. ı ~ıanbul t rafınd:ıki 
'Da~rc, apartmanlara kiracılar susuzluktan dolayı rağbet ctmi) or. Kiralık e\ ler \'e 
ltıt ttıınanlnr bom boş kalıyor. Netice iıibarile tcrkosun Jcıanhul tımıfına su ver· 
~.,tııc ile eline kocö b!:' külünk alarak binaları 1ıkm:ı.1 arasında lııç bir fark 1 al· 

'ar. 

Sabatay cüppeslnin bir tarafında Kur'an 
bir tarafında Tclmud 

"lzmirde çıkan Mesih,, tcfrika
mızı en meraklı kısımları baş
Iamışhr. Bu heycanlı eseri her 
gün beşinci sayfam•zda bula
caksınız. 

Viyana sergisine müze
mizden bazı eserler 

gönderildi 
Bir müddet evvel, Viyanada 

açılacak bir sergi için müzemiz· 
den bazı kıymetli eserler isten• 
mişti. Bu müracaat kabul edil
miş ve sergi iç.in istenilen 20 
parça eşya Viyanaya gönderil
miştir. Bu arada 12 inci asır 
türk mamulatından bir rahle, 15 
inci asır Bursa mamulatından bir 
kaftan, 16 rncı asır mamulabn· 
dan ipekli Burca kumaşı, 17 in· 
ci asır türk ınamulabndan bir 

------------~-------------- . 

Zenci Cet 11 halı, Çanakkale mamulatından 
iki tabak v.s. vardır. Bütün bun
lar 2 ay sonra, sergi kapanınca 
iade edilecekti:-. 

\ azan: Thfodore Drciser 

Zenci Cef, meşhur Amerikalı 
muharrir Teodor Draysar'ıo 
bir büyük hikayesidir. Bu hi
kaye yaşanmış ve bizzat Dray
sır' m gazetecilik ettiği zaman
lar başından geçmiştir. 

Bir kaç giin devam edecek 
olan bu büyük hikayeyi ya· 
kında fa. tercüme edecektir. Gönderilen eserlerden . 15 inci asnda 

Bursa mamulAundan blr ka(tan 

Şehit l<ub l!:y'in ölUmUnUn 
yıl dönUmU 

Menemen, 19 (\·akıt) - Kanunu· 
evvelin 23 üncü giL::i ~z~z şehit Kubi· 
Jay'ın ölümünün yıldöniirnü olması 

ha~biJe burada muazzam bir üatifal 
yapılacaktır. 



HAYATI 

aya ihracatımız 
ltalyanın aylık gümrük ista

tistikleri hülasalarınn göre 1930 
1931 senelerinin ilk dokuz ay· 
ları içinde ftalyanın memlelceti· 
mizden ıthal etti~i eşyanın cins 
ve miktarı şu suretle tesbit edil· 
mektedir. 

~930(K.) 193HK.) 
Yumurta 
Yaprak tütün 
Keten tohumu 
Zeytin la~ 
Nebatt yağl:ır 
Yık:ınrr:ış ytin 
Kıl 

59.505 70 375 
6013 
3 160 14183 

I 5.332 I 7 J.404 

1 lalı 

84 
2.326 

177 
244 

Kuru koza 20J 
Ham ipek 58 
ipek kırıntı lan ı 64 
Demir ve çelik hurdaları 53 l04 
Adi demir ve çelik ı 03 
Oebağatte ve boyacılık- 8 366 
ta müstamel maddeler 

2.73.i! 
3.367 

34 
255 
26 

202 
30230 

5008 

Yulaf 14020 36.160 
Gayrı zcyd tohumlar J.062 
Paçavrıılar 1 282 J.475 

Mersin limanından ihracabmız 

Mersin limanından T eırinisani 
ayı zarfında 16,803 balye ve 
945457 Jira kıymetinde pamuk ih
raç edilmiştir. Geçen sene ayni 
ay zarfındaki ihracahmız ise 
I,065,274 Jira kıymetinde 12,888 
balye idi. ihracat mevsiminin 
başından teşrinisani sonuna kadar 
üç ay zarfındaki ihracahmızın 
yekünu 1,985,352 lira kıymetin· 
de 3,3564 balyedir. Geçen sene 
aynı müddet zarfındaki ihraca· 
tımu: 3,348987 lira lcıymetinde 
42,250 balye idi. Teşrinisani ayı 
zarfında pamuğun kilosu 29,4 
kuruş geçen sene 41,1 guruştu. 
Tarife 1nUdUrlUğü Ankareya 

taşmıyor 

Gümrük tarife müdürlüğünün 
Ankaraya ta§ınması hakkındaki 
karar dUn şehrimiz rüsumat baş 
mll~ürlüğüne tebliğ edilmiştir. 
Tarıfe mndürlüğü dünden itiba
ren hazırlığa baılamıştır. Hazır· 
lıklar ikmal edilince müdiriyet 
Ankaraya gidecektir. 

lstanbul borsasında 
Dtin kambiyo borsasında İngi

liz lirası 711 kuru,ta açılmış, 
715 kuruşta kapanmıştır. Dolar 
47,47 de açılmıs, 47,41 de ka
;>anmıştır. Liret 9 35,49 de açıl· 
mış, 9,36 de kapanmıthr. Mark 
2,00,2 de açılmış, 200,2 de 
lcapanmıştır. fsviçre frangı 2,43, 
43 de açılmış, 2,42,75 de kapan· 
mıştır. Fransız frangı da 13,06 
den muamele görmüştür. 

Bors1Jda dün)<ü muamele muk
carı, 2 800 Sterlin, 13950 dolar, 
60,000 rret, 25,000 lsviçre fran• 

····················································-····· 
ğer bir mukayyet eve gitmeleri· 
ne müıaade edilmediğinden bu 
kabil kadınlar gizli çahşmıya ve 
şehre yayılmıya mecbur kalmak
tadırlar. Talimatnamenin bir kı
srm maddell!rinin biran evvel 
değiştirilmesi, memleket ııamına 
zaruridir. Çünkü arlık zührevi 
hastalıkların sirayeti mevzii ol· 
maktan çıltmış, bir memleket 
meselesi haline girmiştir.,, 

Yine öğrendiğimize göre, cilt 
hastalıkları cemiyetinde bu bahis 
etrafında hararetli müzakereler 
olmaktadır. Hemen bütün dok· 
torlar talimatnamenin değişriril

~esi icap ettiğinde mütteflktirler. 
Ünümüzdeki ay başı fevkalade 
bir ictima y~parak alakadar ma
kımlarm nazarı dikkatini <...elbe
cleceklerdır. 

gı ve ~,880,000 Fransız frangın· 
dan ibarettir. 

Japon paraaı 
Japon parasının borsamızda 

Kote edilmeıinin kabul edildiği 
yazılmıştı. Bu kararın tatbikine 
geçilmek için Anadolu ajansının 
bu husustaki istihbar tetkilatının 
ikmali beklenmektedir. Ajanı 
malumat vermeğe başladığı gibi 
Japon parası borsamızda Kote 
edilerek muamele görecektir. 

Fındık ihracat.mızın 

murakabesi 
Fındık ibracabnın murakabesi 

hakkındaki nizamname ahkamı 

bu ayın on altısından itibaren 
mer'iyet mevkiine girmİf ve tat
bikine başlanmıttır. Yalnız veka
letten gelen bir emir üzerine 
fındık katarlarının muayenesine 
dair olan nizamnamenin aekiıinci 
maddeıinin tatbikine tubatm bi· 
rinden itibaren baılanacaktır. 

Pamuklarımız 

Almanya, lngiltere ve Yuna
nistana olan pamuk ihracabmız 
geçen seneye nazaran artmııtır. 
Geşen sene Almanyayi 31,000 
liralık, logiltereye 24,000 liralık 
ve Yunanistana 108,000 Jirahk 
pamuk ihraç edildiği halde bu 
sene Almanyaya 174,000 liralık 
lngiltereye 127,000 liralık ve 
Yunanistan'! 171,000 liralık pa· 
muk ihraç edilmiştir. 

lnglliz llrası dUşUyor 
Paris, 19 (A.A) - lngiJiz füuı 

bugün gene düşmüflÜr. Açıh~ta 
85 frankdı. Kapanışta biraz ak· 
sülAmel olmuş, lira 86 franga 
çıkmıştır. 

Türkiye- Irak 
BaşvskiJin bugün gel

mesi muhtemeldir 
Irak başvekili Nuri Sait Pş.nın 

bugünkü T oros ekspresile şehri
mize gelmesi muhtemel görül
mektedir. 

Nuri Sait Paşaya Türkiye ile 
Irak arasında ticarete ve iskana 
mütealiik ililifnamelerin müza. 
keresinde bulunmak üzere Irak 
maliye umum müdürü lbrahim 
beyi\! maliye ticari kısım mü dürü 
Corci Ef. refakat edecektir. 

Ankaradaki müzakerat netice
lendikten sonra lbrahim Kemal 
beyle Corci Ef. lraka dönecek
ler, Nuri Sait Pş. Akvam cemi
yeti içtimaına iştirak etmek üze
re Cenevreve gidecektir. 

Kral F eysal ve 
Türk kadını 

Son zamanlarda kral Feysal bir A \"· 
rupa seyahatine çrkmıştı. Gazeteciler; 
Anupahlann muhayyelesinde yer hı 
tan harem esran, cariyeler n haln -
yddar aleminde bu Şar:k kralının da 
hükümran olması lAum geldiği veh• 
mine düşmüş olmalılar ki kendisi.ne. 
buhran, siyaset haklan-da sualler so
racnklan yerde kadrnlardan bahset. 
mişler, onun fikirleri etrafmda bir 
ç<>k münakaşalar yürütmüşlerdi. 
Kralın fikirlerine, bir akşam gaze

tesinin sütunlarmda muttali olduk. 
Bilhassa Şark \'e Türk kadmlarma ait 
olan taraflarını hulasaten naklediyo
ruz: 
"Şark kadını, Avrupalı hemşireleri· 

nin hallettiği bir çok meseleleı·lc hl"' 
nüz karşı karşıya gelmek fırsatrnı el
de edememiştir. Şark kadını ancak 
son zamanlarda yeni bir alem olduğuN 
nu anlnmıya haşlıyor. Ben Şarklı ka· 
dmm Garplı kadından daha dun biri 

Dahili 1 Ve 
1-1arici Son Telgrallar 

Pr. Tsankof 
Sofyadan sonra var
nada da arbedeler 

Bulgarlar umumi af ilan ediyorl 
iki esbak nazı-r bundan istisna edllmişlerd 

Sofya, 19 (Hususi muhabirimizden) - Umumi af kanuouo~ 
nazırlar meclisinde tetkiki bitirilmit ve kanun meclise se,,ked 

Pr. Gayr1 muayyen bir mUddet • miştir. Kanunun hazırlanmı• olan şekJine göre harı·çte buluıı• için derse gelmeyeceOinl T 

dArUlfUnununfi bildirdi mülteciler yalnız bir ikiıi müstesna olmak üzere, memlekete ,.,. 
Sofya, 19 (Hususl muhabirimiz .. det edebileceklerdir. Bunlardan eski nazırlardan Obof ile Bulgr 

den) - Darülfünun dh·anı bugün se- riıtanın eski Belgrat sefiri Kosta Todorof hırsızlıktan dolayı .,,ah
kiz saat dcvn.m eden uzun bir istima kum oldukları için Bulgaristana dönemiyeceklerdir idama '°.'~ 
aktederek dnrülflinun taleh<'si tarn- - k d ""r um olan mültecilerin cezaları bu kırnunla on iki seneye in 11

• 
fmdan aleyhinde nümayişler yapılan 
ve darülfünundan uzakla.5tınlmnsı miştir. 
istenilen profesör Tsankof meseL.c;ini ---------------------- • 
tetkik etmiş.~ir •.. Divan bugünk~i içti• Yunan hükumeti drahminin kıymetı 
mamda darulfununun hu ay nıhaye-

tine ~adar kapat.~ kalmasına .knra.~ muhafaza için tedbirler alıyor 
nmtış ye profesor hakkındakı katı 
karannı ba~ka bir Jçtimaa bırakmış· Atina, 19 (Hususi) -Dün fırka r'-"' 
tır. isleri, başvekil M. Ven.izclo un riya. 

gibi görünüyorlar. 
Cel.ı-cnin sonunda, Yunan b3 r:ı: 

li söz alarak mecliste Yun:ın p:ı 
nı açık bir münakaşa ile tckrııt 
likeye düşürecek hiç lJir nı~11~ 
cereyan etmemesini teklif ctnııŞ c 
teklif uzun bir müzakereden sonr

1 

Profesör Tsankof da dün darülfü- setinde toplanmı§lar ve drahn~inln 
nun emanetine gönderdiği bir mektup kıymetinin muhafazası içfn hükumPt 
la gayrı muayyen bir müddet isin tarafından ahnan ve alınacak olan 
derse gelmiyeceğfni bildirmiştir. Tn.- tedbirleri tetkik ve müzakere ctmiş
Jebenin heyecam elan sükunet bulma• )erdir. Celsenin bidayetinde, l\f. Ve-

nizelos, söz alarak buhususta mufas
sal izahat vermiş ,-e memleketin mali 
ve iktısadi ,·aziyctini anlatmıştır. 

bul edilmiştir. ~ mışhr. 

Memleketin bir çok yerleri de ta
lebenin fikirlerine iştirak etmclitedir. 
}~zcümle dün Varna'da da bu maksat
la bir miting yapıJmrş, zabıta ile ta• 
lehe arasında çarpışmalar olmuş ve 
muhtelif kimseler yaralanmıştır. 

Akalliyet ınektepleri 
Pazar tatillerinden menedll• 

dlklerl doAru deQildlr 
Ankara, 19 (A.A) - Ecnebi "·e a • 

ka11iyet mekteplerini pazar ve cumar· 
teti günleri tatilden men'edcn bir ka
rar :ittihaz edildiğin€ dair Ciimhuri. 
yet gnzeteslnin neşriyatı etrafın<ln 

tahkikatta bulunduk. 
, liihiyettar makamlar bu haberin 

asıl 'e esası olmadığını ve gazete ncş· 
riyatı üzerine meseleden haberdar o -
lan vekaletin alakadarlardan malU -
mat ve iuıhat istediğini beyan ettiler. 

Yeni ispanya relslcUmhurluGu 
Barcelone11 19 (A.A) - Refa

katinde zevcesi olduğu halde 
Madritten gelen M. Azana, aaat 
10,15 te buraya vasıl olmuştur. 
Mumaileyh, jstasyonda memurini 
mahalliye, siyasi cemiyetler mü
messiller, lrnnso~oslar tarafından 

istikbal edilmiş ve kalabalık bir 
halk kitlesi tarafından alkışlan· 
mıştır. M. Mıacia ve Barcelone 
belediye reisi, ispanya başveki
line beyanı boşam,di eylemişler 
ve Madam Azana'ya buketler 
takdim etmiılcrdir. Bir müfrezei 
askeriye tarafından rasimei ihti· 
ramiye ifa edilmiştir. 

Muayyen programa tevfikan 
M. Aıaea, 15 dakika sonra aynı 
istasyondan Aeronaya hareket 
etmiştir. 

Tunus feyzanlarından sonra 
Tunus, 19, (A.A.) - Son fey

zanlar dolayisile 30 ceset meyda
na çıkanlmııhr. Birçok mıntıkalar 
kar altındadır. Umumi bir iane 
defteri açılmıştır. 

mertebede olduğunu ve bu farkın Js
lam dininden mütevelJit olduğunu ka· 
bul etmem. Bu, kat'iyen yanlıştır. Bi· 
ıim dinim~ze göre kadın, erkekle aynı 
haklara sahiptir. lstedJğj gibi ahp sa
tar \ 'C izdh·a~ta da bir Fransız kadını 
gibi serbest hareket eder. Bu ıftibarla 
şark kadınının \"azlyeti garptakinden 
ilaha yüksek değilse bile bunlarla a)• 
m derecededir. 

Kadını hürriyete kavuştuıımaktan 
ne faydalar elde edileceği henüz kat'i 
surete maJUm değildir. Bu, kadının 
şahsiyetine ,.e ırktmn seciye ine lıağ

lıdrr. 

Hatta bugünkü Tiirkiyede bile es
ki \aziyetin idamesini i~tiyen kadın. 
hır az değildir.,, 

Du mülakattan anlaşı ldığına göre, 
kral Feysal hazretleri Türk kadınla
rmın yalnız şehircle yaşıyan mahdut 
bir zümresini göze almış ve tarlada 
erkekle bcrabeı çalışan ve erkekle ay .. 
ni safta. yürüyen bUyük Ye kalabalık 
kitleyl bahse katmamıştn·. 

Du izahat neticesinde, reisler, hii· 
kumetin mail ve iktısadf siyaseti üze· 
rinde mecliste yapmak istedikleri 
murakabe n muahazeden vaz geÇmiş 

Evkaf' ta 
Memuriyetler arasında b•zı 

t&beddUller tekllfi 

Yunıın başvekili, mim paran~ 
metini muhafaza iç.in münasip gıt 
ği tedbirleri almak üzere fırka. ~ 
lerinden de salfLhiyet istemiş, 1~ 
vayete göre hUkQmete bu salahi:r~ 
rilmfştfr. Bu hususta tafsi14t ~ 

'l'aş, so11a._ silfthl. 
Şam'da intihabat esnlt•1" 

kull6nıhin malzeme 1 ~ 
Adana, 19 {\Talut) - Şanıdll 1 

habat esnasında hadiseler oJınıY' 
Ankara, 19 (Telefon) - Evkaf t!• 

mum müdUrlüğü 35 lira asli maaşlı 
müşarir muavinliğini lağvederek ye- lanuştır. •Bandrol memurla 
rlne ~70) lira ma~şh umumi m~dür l birisinin Suriye ricalinden FsJttf f 
muavınllğl ve 45 lıra maaşh ı:eytlnllk ye tecavüz etmesi, her iki tsı1 
ler müdür1üğünil lağvederek 40 lira•f mensupları arasmda mücade]tl 
Jık bir mahlUl~t ?'iidürlüğü. i~dası zuhuruna sebebiyet vermiştir. 
hnkkmda mcclıse bır kanun layıhası (V ta .) 1 d b"l ,,;c:f ' 
t ki ·r t · ı· a nı er en ı nerce ~ 
e · ı e mış ır. 1 ' kaklarda nümay;işJer yaparak ' 
ltalyao kabinesinde tin aleyhinde bulunmuşlardır. 

tadilat Taşla, sopa ile, silahla yapılıı" ~ 
Roma. 19. (J\.J\~ - Dlin or

taya çıkan ve kabinede tadilat 
yapılacağına ve bu tadilatın ka· 
binenin heyeti umumiyesine şa· 

mil olacağına dair olan şayia, 

musirrane devam etmektedir. 
Mamafi bu şayia tahakkuk et
ıe de M. Grandi'nin hariciye 
nazırlığını Ye M. Arpitinati'nin 
dahilıye müıteıarhğını mahafaza 
edeceği muhakkaktır. 

Diğer nazırlar hakkında kat'ı 
b:r,cv vo'ctur. 

ispanyada reni bir fırka daha 
Madrit, 19 (A.A) - M. Mi· 

guel Maurat yeni bir sağ cenah 
cümhuriyetçi fırkası t~şkil etmek 
makaadile teşebbOslere ıirişmiş
tir. Mumaileyh, parlamentodaki 
çiftçi fırkasına müracaat edecek
tir. Bu fırka bir karar ittihaz et
mek üzere toplanacaktır. 

Bu grup erkanından bazıları 
mn beyanatına nazaran çiftçi fır
kası mensuplarının M. Mauraya 
muavenet arzedecekleri derpİf 

olunabilir. 
Terakki fırkası menıupları mü· 

tereddittir. Eunlardan bazıları M. 
Mauranın kendi aralanndaki mev
kiini tekrar İfgal etmeri lazım 

geldiği mütaleasındadırlar. Diğer 
bir takımı da madem ki dahili
ye nazırı yeni bir fırka teıkiJ e
diyor, şu halde onun fikirlerine 
iştirak ve kendisini takip eyle
mek icap eder, demektedirler. 
Terakki fırkası menıupianndan 
bir takımının yeni fırkaya gir· 
meleri pek muhtemeldir. 
ltalyan hazinesinin mevcudu 

Roma. 19. (A.A.) - 30 Teı· 
rinisani' de hazinede borçtan ve 
rehinden iri olarak 2.321 mil
yon liret bulunduğu teıbit edil· 
mittir. 

Aynı tarihte umumi açık 1467 
milyon lireti bulmuıbır. 

ma 'ster :n<3ti~inde blr-çuk~l'1 • 
lanmıştrr. 

Şark Piskoposları enstıto-' 
relsligl ~ 

Vatikan, 19 ( A.A - ~.,e 
Piskoposları enstitüsu reislığ'b'P 
M. Herbugny'nin yerine rı 1 

Herman tayin edilmiştir. ~ 

1 s P o nJ 
Fener - G. sarar, 
Slavya maçına 
hazırlanıyor ,, 

Meşhur Slıi.vya takımı be~ ıtt 

sonra tekrar lstanbuldadır. JJO ,ıi"° 
barla Galatasaray - Fener ınu~~ ıl 
önümüzdeki cuma ve pazar giiJ11,1 
yapac.a.ğ:ı bu mühim maçlara hilı.ı;,ı 
mak için bugün Taksim stadınd• . lıf' 

'f"' yan takımıyla karşılaşacaktır. ıııJ' t 
mın tam kadrosile çıkacağı talı 
dil~tedir. 

Fransa Ayanıodıt ıJ 
Paris, 19 (A.A.) - Ayan Jll~ ı' 

Fransanm 1932 senesi OJ)"JllPir- ;.J 
yunlanna iştirakine muktazi kreO ;J' 
açan kanun projesini müttefi<3d 

vip eyle-mi~ tir. 

Denlzcllerln ça11,111••1 ~ 
Denizcilik heyetince tertiP ~U / 

kı§ programımn birincisi olan Ş ~' 
Uluköy yürüyüşü evelkıi gtııt ~ı 
rar edilmiş \'e havamn karlı ol Ji 11 
rağmen yürüyüş muvaff~t 
pılmıştır. şW_l 

Gelecek cuma saat 10,30 d~. 
- Düyükdere yürüyüşü ya.pılll · ,.

d'"" Toplanma yeri Şişli tramvaY 
önüdür. 

MotBraUz ucu' ~ıı 
Honolulu, 19 (A.A.)) - .ı\~J,1 

mül:izim tayyareci Cocke 111 11~ 
bir tayyareyle 21 saat havad• ;;1" 
dünya rekorunu 7 saat ta:ıid• 
tır. 
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~~~aı:::!::ı- 1 O tl a tl a B a b e r 1 e r 1 1 0~~~:!1 ~=d~:e 
~·~~in~~diacs~~: ::::~!:.~.~ M. mübadele komisyonundaki ihtilif Sabıkh:::~~::!~1 Kıralı 
~ ltrinden Turban ve Salih olacağı söyleniyor 

~l.er beraet etmişler, temyiz Komı"syon reı"sı· .... Anderson M. Bir müddettenberi şehrimizde 
~rı bozmuştu. lstanbul ağır .lY~ bulunan sabık Hıdiv Abbas Hil-

~ .:~:t:::•İ
0

:.~1.!~;. ~:t Rivasın sözlerini reddediyor Ş!,~tE~~:~: gi:~~~ ~~:~:·~~~ :e, nakza ittıba etmiştir. HükUmeti tarafından bir aıefa- nan emlakinin iadesi i~in Türk hüku- reket etmiıtir. 
~\iddeiumumilik, dava edi:en- rete tayin edildiği için muhtelit ıneti tarafından çıkarılan yeni bir ka· Abbas Hilmi Pş. trenle Halebe 
~ .o:ıevkufen muhakemelerini mübadele komisyonundan ayrıl • nun hi:r.im bir çok Yazifelerimizi kolay kadar gidecek oradan Lizkiye 
eııııts d bk b t 1 b. ak ·· b 1 b.t f Jac+ırmıstır. t e e ma eme, u a e ı m uzere u unan ı ara mu· ~· • yoluyla ve otomobille Berota gide-

tddcto:ı· t' M .. dd · ·ı·k rahhularından M. Rivas'ın komis 1930 ağusto ve eylül aylarında 
la.. : ış ır. u eıumumı ı , cektir. Berutta bir gün kaldık-
"'qiy b l yon itleri hakkında söylediği söz· Yunan tebeasından Hi7 kiı;;iye ait err.-
11ıı._L e tale inde bu unmuş, ı d k ı·k · d d' tan sonra Kudüse gidecek, Ku-~Q ı_ eri ün yazmıttı . a ıa e e ılmiştir. Daha iade edile-
ıııı. .• •ıs: eme. müdafaa için kal- düste de bir hafta kadar kala-~ır. M. Rivas beyanatında, iki ay cek 138 kişiye ait emlak kalmıştır. Yal 

süren seyahatini müteakip şehri. nız bunlardan onunun tabiiyetleri ıh· caktır. 
1\dalar da V8Sl mize geldiği vakit komisyon işle- tiltıflıdır. Bunlardan maada komis - Sabık Hıdiv Kudüsten sonra 

~'Ybeliada başta olmak üzre rini biraktığı gibi bulduğunu söy- yon bitaraf azasının hakemliklerine Ammana geçecek, sonra Şam 
l. adanın mülkiyeti mevzuu lüyor, buna sebep olarak da ko- verilmiş bazı meseleler de halledilmi~- yoluyla tekrar şehrimize gelecek-
"'llıo) b · d d b h t · misyon teknik bürosu faaliyetini 1 ir. Meseht etablilere ait olup Türk 
lı\ E ~n ır ava an a se mış- idare için bulduğu sisteme kendi- ve Yunan hükumetine intikal eden tir. 
\' kv afla defterdarlık arasın· sinin hareketinden sonra değişti- etabli emlakine konulmuş haciz mua• Abbas Hilmi Paşaya Mısırlı 
~ Çı an bu davaya HeybeJiada rilmesini gösteriyor, "sistemim ta· meleleri hakkındaki kararımızı ver - gazetecilerden Mahmut Azmi 
~ •abibi ölen bir evin ne şekiiL mamile tatbik edildiği takdirde dik. beyle Arif Paşa, Abdullah Elbe-
Juı llıuameleye tabi olacağa ihti- sene başına kadar bitirilmesi ka • M. Anderaon .M. Rims beyanatında, benim koy- şeri ve Hasan Nasır beylerle 
~. 1 •tbep olmuştu. Beiinci hukuk bil olan işlerimiz bu vaziyet d.ıhi- duğum mesai sistemi değiştirilmi.,., di- tsmail Hakkı B. isminde bir 
\kto:ıesinde dun bakılacak linde haziran nihayetinde bile bi- nanıstanda ve diğer yerlerdeki keza yor. Türk taciri refakat etmektedir. 
L. il bu dava defterdarlık vekili tirilemiyecektir. Bundan da ben lstanbuldaki etabli rumlnrın da Ana- Teknik büronun i:.:lerini idare eden Suriye krah oluyor 
~bktınede haıır bulunamadı· mes'ul değilim.,, diyordu. doluda emlakini te bit etmek işile müşaYıir ve mutahassıslar dosyalan Adana, 19 ( Vakıt) - Suriye 
'&llllft Dün bu beyanat hakkında ko- uğraşmaktadır. Fakat komisyonun yeniden gözden geçirmiye lüzum gör- f 
' n, başka bir güne bırakıl- mİ:iyon reisi bitaraf murahhaslar- bütün işleri bundan ibaret değildir.. müşler, bu sebeple bu büro mesaisin- gazeteleri Royter ajansına at en 

tır. dan M. Anderfen'le görüştük M. Daha bir çok işler vardır. l\t. Rivas- ı de bazı tadfült yapılmıştır. Bitaraf Suriye fekalide komiseri M. Yon-
-.,,cut olmıyanı mevcut Rivas'ın noktai nazarına iştirak ın burada bulunmadığı müddet zarfın murahahsların bu tad11iittan haberle• sonun sabık Hıdiv Abbas Hilmi 

g6atero11ek... etmediğini söyliyerek dedi ki: da komisyon hu işler Ü-zerindeki me-• ri l'ardır. Fakat bitaraf murahhas- Pş. nın Suriye krallığına intiba-
ıı.. l(Öprii inşaatında mevcut ol· - l\1. Uivas lıeyanatında yalnız saisine devam ve l)üyük biı· kısmınt ı· lar eweke mcl·cut olan sistemin esas- bına muvafakat ettiğini yazmak-
~'•n bir kısım amele çalıştırıl- reiısi bulundu.ii'u teknik biironun me-, inta~ etmiştir. Mesel:i garbi Trakya~ h surette değiştirildiği intibamı elde tadır. 
~ı. saı'·ı·nde ı..aı s t · t" ı· · d t hl' 'ru··ı·l{lere ıo- h. ·k etmi~ deg·illerdir. ------------"'"" gibi gösterilerek ücretleri- s n ,, ı e mış ır. \.onıısyonun a e a ı ·> m vesı ·a ,.e- ·; 
·ııı hütün işleri bu büronun işleri dem-ek rildiği gibi lstanbuldaki etabli run- 'l'eknik büro erkanı bana biiro İŞ· Et meselesi çıkmaz 
~ lİo:ımete geçirildiği iddiasile de,;.ilclir. Bu büro, garbi Trakya ve lara da 67 bin ,·esika verilmiştir. )erinin mart başlangıcına kadar bi • 
"lan bir dava, lstanbul ağırce- YuııanLtandaki etabli 1'ürk1Nin Y·ı- Etnb)j rumların lstanbulda bulu- teceğini söylemişlerdir.,, Sokakta fil)? 
hL ~ahkemesindc son safha ya ••••••••............................................................................................................................. Et meselesini tetkik etmek üze-
cınıştir. !!!arifte: 1 Fırkada: . hihlliahmerde re tefekkül eden komisyonun ete 

L.~6bendis muavini Sabri ve Talebenin sıhhatini Kaza kongresi salıya Yiyecek verilen tale- narh konulmasına karar verdiği 
~P Kenan beyler aleyhindeki öğ~enmek için başlıyor be miktarı artırıldı malümdur. 
\ci davada, müddeiumumi, 240 Eir ılk mektepte talebelerin, Halk fırkası nahiye kongrala- Hilaliahmer cemiyeti tarafın- Komisyon a:ıaları arasında 
~ nıaddeye göre ceza istemiş· mum üfletilmek suretile teneffüs rına aıt raporlar hazırlanarak dan fakir mektep talebelerine muhtelif nokta nazar ihtilafları ol-
... ~ Müdafaa .vapılacaktır. ·h ı d'l · k k l . gıda tevzı·atına devam edilmekte- dugwu , hatta narh kararı verilirken ~ cı az arının rr.uayene e ı mesı me- aza mer ez erme verilmiştir. 

ltıecmuanın muhakemesi 1 • b' h ,. d d'k d K k dı·r. Muhtelif mıntakalardakı' şu- reylerde müsavat hasıl oldugwu bu S? esı ır ayıı e ı o u uyan- aza ongralarmın yapılması için 
neticelendi d t M kt "d·· .. d.. belerde haftada üç gün munta- yüzden komist.•on kararının daimi . , ırmış ır. e ep mu uru un hazırlıklar dün akşam bitirilmiş- J 

"t· taşamak yotu,, ve Rumc maarif mlldliriyetioe gelerek me- . zaman yiyecek "erilmektedir. encümene verilemediği yazılmak-
,•J)?s,, mecmuaları, müddeiu- sele hakkında izahat vermiştir. tırKaza kongraları sah günü Dün kendisile görüşen mu- tadır. 
, llıdiğe çıkan her nüshadan Dün öğrendiğimize göre me- başlayacak, perşembe akşamı bi- harririmize, rais Ali Paşa, şöyle tabkikahmıza göre komisyon 
· . ~ tane gönderilmek icap et- sele mektep müdürünün talebe· tirilecektir, bu sene vilayet kon- demiştir: kararını ekseriyetle vermiştir. 

halde, eksik gönderdikleri nin sıbhatile alakadar olarak ba- grası toplanmayacaktır, yalnız - Tevziata başJarken, iki bin Ve karar daimi encümenesevke-
dile, Istenbul uçuncü ceza zı tecrübeler yaptırmasından iba- vilayet idare heyeti bir senelik talebeye yiyecek dağıtmayı ka- dilecektir. 
tnıesine verilmişlerdi. Mah- rettir. mesai tarzile neticeleri ve kon· rarlaştırmışhk. Fakat tahsisatı- Diğer taraftan daimi encüme-

t, nıecmuaların neşriyat mü- Ancak maarif müdürlüğünün graların ınukarrarat hulasaları mız artarsa, daha fazla talebeye nin narha taraftar olmadığı söy-
'rinden onar lira ceza alın- ehemmiyet verdiği nokta başmu- hakkında bir rapor yapıp umu- yardım etmeyi düşünüyorduk. lendiğinden komisyon kararını 

ı kararJaıtırmıştır. allimin edindiği kanaati talebe mi kitipli~e O"önderecektir. Bundan sonra yeniden beş yüz tasdik edileceği şüpheli görüf ... 

8 •-Uhat iddiası sabit olmadı veliıine rapor halinde verip ver- lira tahsısat temin ettik ve bu· mektedir. Bu vaziyet karşısında 
. 'bık nahiye müdürlerinden mediği meselesidir. Maarif mil· dilsiz ve sağırlar nun üzerine üç bin talebeye et meselesinin ne suretle hal-
ftıza bey, hükilmet aleyhinde fettişleri bu hususta tahkikatla- mektep istiyorlar yiyecek erilmesi için ıubeleri- )edileceğini tahmin etmek miiş· 

batta bulunmakla maznun rma devam etmektedir. Dilsiz ve sağırlar Cemiyeti mize tebligatta bulenduk. küldür. 
llc diln Istanbul Ağırceza Lisan dersleri meselesi nasal halk fırkası Fatih kaza merke- Ali Paşa, Erenköy sanaloryo· 

• tnıesinde muhakeme edil- halledlldl ? zinin yardımile yeniden faaliyete mu etrafındaki suale de fU ceva-
: • Tefev•ühatta bulunduğu Bir müddet evvel maarif ve- geçmiştir. Dün, bu husus~a ce- bı vermiştir: 

açabilmek ıçm, çalışıyoruz. Şim
diki halde tesisat için )azım olan 
malzemenin teminile meşgulüL -- olmamıf, braet etmiştir. kileli ecnebi ve akalliyet mek- miyet reisi Sırrı Beyle görüştük - Sanatoryomu biran evvel .. r1c sigara kllıdı davası teplerinde lisan derslerinin 4 ün- bize dedi ki: 

ecel Karo)" ismindeki Ro- CÜ sımftan itibaren okutulması " Şimdiki halde istedigimiz 
t~ vapurunda kaçak ıigara lüzumu bildirilmiş, fakat bir çok şey Maarif Vekaletinin bir dilsiz 
1( bulunduğu iddiasile aceo- mektepler buna itiraz etmişlerdi. ve sağırlar mektebi açması ve 

Jorj, birinci kaptan M. Çfinkü bu takdirde 2 inci sınıfta yahut bu hususta bize müsaade 
baı ambar memuru M. bulunan yani 2 sene ecnebi H- vermesidir. Bir müddet ev•ıel 

L Co aleyhlerine açılan dava, sanı okuyan bir talebenin 2 se- bunun için müsaade istemiştik. 
Q11l flçüncll ceza mahkeme· ne sonra dördüncll sınıfa gelince Maarif baş müfettişliği bizim mek· 

b; beraet kararile bitmiştir. yeniden lisana başlaması lazım tep açamıyacağımızı aksi halde ho· 
'•Ya göre, 138,500 defter geldiğinden müşkül mevkide ka· calarımızın yüksek mektep me-
9,SOl,300 varak kaçak si· lınacağı ileri süriilmüştü. Maarif zunu olmaları lazımgeldiğini 
k&ğıdı bulunduğu ve bunun vekileti bu itiraz üzerine bu me- bildirdi. Halbuki ş"mdi cemiye-

da 47,506,500 kuruı tut- seleyi de şu surette hallederek timizde 60 aza içinde 3 kişiden 
~vzuu babsoluyordu. mekteplere tebliğ etmi§tir. Bu başka yeni harfleri bilen kimse 
~-,ette: sene birinci, gelecek sene ikinci, yoktur. 
~ öbür sene 3 üncü sınıflarda F ran- Bize yeniden dört sağır ve dilsiz 
~ -..ı mah kullanahm sızca okutulmayacak •e bu su- çocuğun velisi müracaat ederek 

' ~ •t vekaleti devaire yeni retle ~ sene sonra ecnebi ve a- evlatlarına okuma, yazma öğre-
lbiaı yapmışlar. Bunda me- kalliyet mekteplerinde lisan ders- tilmesi için ricada bulun:lular. 

· tınıızın yiyecek ihtiyaçlarını leri 4 Uncü sınıftan itibaren baş- Fakat bu ricaların isafı ancak 
' ~'-'•hsulitla temin eyleme· lıyacaktır. maarifin müsaadesile kabil ola-
,,~ devairce yapılacak sar· Mekteplerde rapllan yazı mU· bilecektir. Bunun için de gerek 
't Yerli malı prensibinin ha- sabakalarının netlcelerl vekalet, gerekse maatif baş 

'linin temini bildırllmiştir. Tasarruf haftası münasebetile müft>ttişliğine tekrar müracaat 
mekteplerde yapılan yazı müsa- ettik, gelecek cevabı bekliyoruz" 

~ ~elenler, Gidenler bakalarının neticeleri bir kaç gü-

\~~'n sefiri Ahmet Han diln ne kadar belli olacak ve mülca-
~ &:d~n şehrimize :z-elmiştir. fatlar dağıtılacalctır. Yazı evra-

,,) tıılya konsolosu dün An- kını n:aarif müdtriyetinde müle-
' &etmiştir. ıekkil heyetler tetkik etmekte-

dir. Neticede tasarruf ve ikhsat 
hakkında en iyi ya~ yazan 15 
talebeye nakti mfikafatla bera
ber daha bir çok hediyeler 
verilecektır. 

Matbuat balosu: 9 şubatta 

Balo komitesi dUnkU toplanbs1nda 
9 şubatta verilecek matbuat balosunun hazarlıkları çok ilerle

miştir. Balo l<0mitesi dün Maksimde, Zonguldak meb'usu şair 
Celil S:ıbir beyin riyasetinde toplanarak bu mevzu üzerinde met· 
gul olmuş ve balonun fevkalade cazip olması için ressamlardan 
ve san'atkirlardan mürekkep bir komisyon seçmiştir. 

Matbuat balosu mevaimin fevkalade bir hadisesi olacaktır. 
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Mensucat fabrikasında amele 
tekrar işe başladı 

Defterdar mensucat fabrikasmin iplik kısmında çalışan ame-
le ile fabrika idaresi arasında, son tahdit kararı üzerine istih. 

saiAh arttırmak 
maksadile fabr" 
kaya alınan ve 

ustaların yamı u 

verilen yeni çı 
raklar yüzünde ı 
çıkan bir ihtilac· 
hm dolayı otLz 
kadar amelcnı,• 
fabrikayı teri, 
ettikleri ve tek· 
rar işe baf '.amn!. 
icin amelenin ye 
ni alman çırak 

1 , 

lara verilmek Ü· Fabrika bcnasın1n hariçten gör'-inüşü 
zere osta ve kalfalardan kesile· sabah fabrikaya müracaat ederek 
~k paradan vazgeçilmesini fab- teklif ettikleri şarttan vazgeç· 
rika idaresindn istedikleri yazıl- tiklerini bildirmişler ve işe alın-
mış~ı. malarmı islemişlerdir. 

Fabrika idaresi bir krsım Bu müracaat üzerine fabrika 
mıreledin bu suretle işlerini bı- idaresi de bunlardan yalnız: üçü 
rikıp gitmeleri üzerine hasıl miistesna olmak üzere diğer:eri-
olan vaziyet karşısında istihsa- ui fabrikaya almıştır. işe alın-
lib sekteye uğratmamak için mıyanların idarece bu meselede 

b• f mtşevvik oldukları zannedil-
ır tara tan hariçten yeni amele mektedir. Maamafıh fabrika 

tedarik etmekle beraber di«er d 
• i aresi bugibi hdlerden va7.geç-

l'araftan da isteyenlerin tekrar tikleri takdirde ileride bunla-
fabrikaya dönebileceklerini işi rın da tekrar fabrikaya almabi-
bırakmış olan ameleye bildirmiş- leceklerini kendilerine tebliğ et-
tir. Hariçten tedarik ettiği ame- miştir. Birkaç gönden beri de-
le ile fabrikanın kadrosunun ta- vam eden hadise de bu suretle 
mamlandığmı gören amele dün bitmiştir. 

Belediyede : 

Seyrüsefer işleri tan
zim edilecek 

a~· ed:ye, seyrüsefer işlerini 
tanıim ve tadile karar vermiştir. 
Ceçen ~ene belediye zabıtası 
rnemuriarı kaymakamlıklar emri
ne Yerilmiş, polis altıncı şube 

yalnız. belediye zabıtasının idari 
işlerile meşgul olarak bırakılmış
tı. Bu usulün belediye işlermin 
layıkile göriilmesi ve belediye 
ıabıtası talimatn~mesinin iyi şe· 
kilde tatbiki için mahzur!u oldu-
ğu anlaşılmıştır. 932 bütçesinin 
tatbikn konmasından itibaren 
kaymakamhklarn dai"rıhlmış olaıı 
belediye znbılası me~urları tek
rar 6 ıncı şube müdürlüğü emri
ne verilecek ve 6 ıncı şubenin 
teşkilatile müdürlüğün vazife ve 
1:1la'1ivetleri genişletilecektir. 

itfaiye levazımı alnıyor 
itfaiyenin asri şekilde teçhi

zine müteallık sipari~!erin 932 
biltçesile yapılmasrna karar "ve
rildiğini evvelce yazmıştık. J alnız 
itfaiyeye süratle lüzumu olan 
iki ara7.(>zla motopomp ve sair 
bazı a!at ve ccievatın bu ay başı 
alınması kararlaşlmlmışlır. 

Lokantalarda temiı:IUt tefU!ilerı 
Lokantaların ycme ,dıane ve 

bulaşıkhanelerile hamamların ça· 
maşırhaneJerinde vesnır emsali 
müescsse:erde temızlikle alaka
dar o'ması icap eden kısımların 
sık sık. faknl muayyen olmayan 
zamanlard:ı teftişleri hakkında 
kavma'<"'T" r., • ... : .. vpri'm.ştir. 

Benzuı yiiklu bir 
salapurya yanıyor 
Roueıı. 19 (A.A.) - Bir sa

lapuryaya 600.000 litre benzın 
tahmil edildiği sırada tutuımuş
tur. Bundan mi,itehassil infılak 
•eticeainde tayfadan biri ölmüş
tür. itfaiye efradı, son derece 
gayret sarfederek benzin verilen 
boruları kesmeğe ve tutuşmuş 
olan tahta iskeleleri denize dü
şürüp batırnıağa muvaffak ol
muşlardır.. 

Tahlis ameliyesi esnasında it
faiye efradından biri ile iki tay
fa birdenbire alevler içinde kal-
miflar ve alelacele kendilerini 
denize atmak suretile kurtulmuş · 
lardır. 

in hisarlarda 
Ucuz sigaralar yakında 

çıkarblacsk 
Perşembe günü ankaradan ge

len tütün inhisarı umum müdürü 
Eehçet 'B. dün inhisar idaresine 
gelerek meşgul olmuş, öğleden 
sonra toplanan encümeninin icti
riyaset etmiştir. 

Behçet bey dün bir rnuharri
rimize demiştir ki 

- lnhisarların tevhidi meselesi 
hakkında hiç bir malumatım yok· 
tur. Ben Ankaraya sırf kaçakcı
lık meselesile meşgul olmak ve 
hükumete izahat vermek üzere 
g.tmiştim, Orada hükumete arzu 
edilen noktalar hakkında esaslı 

ma:umat verdim. Burada idareye 
ait işlerle ve bilhassa yeniden 
piyasaya çıkarılacak ucuz sigara
lar işile meşgul olacağım. 

H.ükfımet kaçakcılık işine layık 
olc!uğu ehemmiyeti vermektedir. 
Biz de ken.di sahamızda bu yol 
üzerinde her tiirlii tedbiri atarak 
çalışacağız. 

Bu akşamki ''re dansan,, 

Erenk öy kız 1 sesı mezunları 
cemiyeti tarafından bir "tedan
san,, tertip ed.lmişt;r. Mezunla
rın ve diğer davetlilerin samimi 
ve nezih bir muhitte hof bir 
kaç saat geç rmelerini temin 
gayesile tertip olunan bu müsa
merenin fevkalade mükemmel 
olacağı anlasılmaktadı. 

"T e dansan,, Bu akşam saat 
on yediden yirmi bire kadar , 'T o
katlıyan,, salonlarında verilecektir. 

Kısa haber:er 

Bir baOfama - Lıman dairesinde 
hulu nan K:ıhri , es.mlcr \'t: tıh•il memur· 
hıı';ıı Ac\ o!!;lıı mıılmll"lurlü~iinc ha~lın· 
mı;tır 

Tayinler - Y cşılkO\ nahi~ esi mu· 
du•u ~:min be' Habat>~ki kaymakımlır;ı· 
na. B:ıfıa mı..ddeiuınumi'ı :\luhtercın bcr 
Yalo,· .ı muddıumıunıli!!ine, Kadirdi mus
tantıği . ait be\'. Y:ı'o,·a mustaııtıkliğine. 

\d:ı az:ı mul:\ziını Hemzi he:: Yalova 
hal.:ım i~ine ta\ ın oh nmu~lardır 

Kaymakamlar toplandı - Is· 
tanbul 'ihh etme merbut kaza ka\'ma
kamları dün geç \ak t \':ıli muuini Fa:ı:h 

beyin riya:ıcıinde Loplanuak isler üzerınde 

Terkosun 
Mubayaası 
Kararı 

Baş mıkalemi7.derr mabaat } 

dört sene daha T erkos sirketinin 
elinde kalacaktır. · 

Bunun sebebi tudur: Terkoı 
şirketinin imtiyaz mukavelename· 
si mucibince mübayaa karan tir
kete tebliğ edilir, fakat mübayaa 
muamelesinin icrası için tebliğ ta• 
rihinden itibaren bir sene geçe • 
cektir. Şayet tebliğ sene basında 
yapılmamı§aa bir sene müdde"t bit
tikten sonra müteakip senenin ba
şına kadar beklenecektir. Bina -
enaleyh T erkos şirketi imtiyazı -
nm mübayaası muamelesi başla • 

.mak için de biraz evvel İşaret et
tiğimiz veçhile (1932) senesının 
nihayet bulması lazımdır. 

Şu halde İstanbul belediyesi 
1932 senesi nihayet bulur bulmaz 
doğrudan doğruya Terkos şirke-
tinin muamelatı üzerine vazıyet 
edebilir. Derhal su işlerini idare· 
ye hatlar. Aynı zamanda latan -
bulun su ihtiyacını temin için icap 
eden tedbirlere tevessül eder. Di
ğer taraftansa tirketin mübayaası 
muamelesi yapılır. 

Ancak İstanbul belediyesinin 
bir sene sonra T erkos şirketinin 
itlerini devir alabilmesi için daha 
§İmdiden hazırlıklara başlamış ol
ma11 iktıza eder. Taki binene 
nihayetinde vazıyet ettiği zaman 
su itlerinde herhangi bir İntiza.m -
sızlık vukuuna meydan verilme • 
sin. Bilik is T erkos ıu şebe kele -
rinin noksanlarını ikmal edebil -
mek için derhal fi)i icraata geçile~ 
bilsin. 

Fakat İstanbul belediyesinin 
vazifesine başlamaaı için: "Hele 
bir kere hükumet mübayaa kara -
rını icra etsin, tirketle hükumet a
rasında takarrür edecek mübayaa 
şeraiti tamamile anlaşılsın. Ondan 
sonra ne yapılacaksa yaparız.,, 
Demesi ihtimali vardır. 

İşte böyle bir zihniyetle hare -
ket edildiği takdirde T erkoı su 
!irketinin ne vakit lstanbul bele
diyesinin eline geçeceğini kestir -
mek mümkün değildir. Ve bu 
tarzda bir zihniyetle hareket, hal
kın su .Meselesinde İstanbul bele
diyesinden de ümidini kesmesini 
mucip olacaktır. Belki de o va • 
kit - çok korkarız - halk yeni 
gelen belediye su idaresinin elin
de giden T erkos su !İrketini arı -
yacaktır. 
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Tenzilatla halk geces. 

Yakında: Onlar ermiş Muradına 
Altı yaşından aşağı olan çocuk
lar tiyatroya kabul edilemezler. 

Fransız tiyatrosunda 

llaşlt Rıza ve 
arkadaşları 

Bu a~~am Acemi Çayllklar l\o
medı 3 perde. \'akleden: Hüseyin Suat B. 

Fiatlar 40 75 100· 150 Localar 400 ~00 
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görüşmüşlerdir. 

Oç ayhklar - ~ lutekait, ~;yram \'e 
erımılin iı?. a \0lık maaşlarının dağıtılması 

bagün lmcccl.t.r. 

Acuzenin Delin esi 
MUelllfl : Nlzamettln N••lt Ressamı : MUnlf f 

Bir taşla iki kuf vurmak bu 
derler işte ! .. 

-43-
- Aferin be Pfendi ... .Kırk :nlın ba· - Çocuklardan biri söyle 

şında hir insan olacağın tuttu dl'Sene. c:al< .. 
- F.Jhette.... - Zannetmem •.• 
- Üyleyse tasan olmasın .• işin bu - Üyleyse cinler periler h 

tarafını biz de düşündük.. riyor hu herife •.• 
- Yaa .. Gördünüz mü? Bakın siz - Onu da bilmem .• NeY9'1 

bile hunn razı olmamışsın17- rasını şimdi de işimize bak 
- :Evet ama ona göre de plan kur- pacağımız seyi anlamış olsun• 

duk.. . ticeye bak ... Uu sefer parmakl 
- Nasılmış bakalım bu plan?.. lasın köpoğlu ... 
- Ga}et h!L'-it.. Yahya efendiye - Peki ama; "his eni ay 

Den·i~ paşanın ağzından bir davetiye dar iletirim,, diyen sen değil 
gönderdik.. Den•iş paşaya da haber - Herife maval okudum.. 
saldık ki Yahya efendi hu gece iftarı dın mı? Bu işe girişmek, göı 
sizin konakta. edecek ne buyurursu- re öliimc atılmaktan farksı 
nuz eleye.. naenah.•)·h. almmızın teriyle 

- Reey? cağım•ı para bizim olacaktır. 
- Esi böyle işte .• Yahya efendi. işlerin zekatı olmaz .. 

cihette pa~antn söıiinü kırmaz.. Kabasakal ocağa yoklaştl• 
- Ya hir ma:r.eret bulur da gitmek leyi zincirin halkasından çı 

i teme1. e?. - A rtlk gidelim ... - dedi"" 
- Gider, ~ider .. Çünkü ş:ıir Raki- yaklaşıyor. Ve mademki bu 

nin bulunacağını biliyor.. uçlanmıyacağız bir daha da 
- Oemek Bakiyi hu ge<:~ Den·iş gelmiyelim ... 

paşa çağırmıştı.. - Elbette gelmiyeceğiz ... J 
- Yooo.. kında değilmisin ayol? 
- 1-:y .. Nasıl olacak öyleyıı;e .. Paşa· - Yoooo ... 

yı yalancı mı c;rkaracaksınız- Alıiş hir kahkaha attı: 
- Canım anlasana .• Baki efendiye - Ahmak! Şu ocağa hak~a""' 

de. hatta yenic;eri zorbalarından bir - Baktım .. Ne olacak? 
kaçına da suhaşrnın ağzından... - Ne olacak ne demek? IJft' 

- Anladım anladım.. lik görmüyor musun? 
- Anladın ama, anlayıncıya kadar Kabasakal meş'aleyi ocai1' 

da hande hal kalmadı. sokara keğildi: 
- Demek artrk karannız kat'i_ - Ha ha ... lyi ama kim k 
- Kat'i .. 
- Kat'i ,.e değişmez! - diye jJ:\n 

etti kabasakal - Ölmek "ar, dönmek 
yok, değil mi Ahlş?. 

- Öyle he can-
. Efendi kıyafetli adam sustu. Rir 

iki dakika kadar üç adam birhirleri
ni süzdii1er. ~onra Ahiş ona doğru yii· 
rüdü. J.;Jini Laubali bir ta\'urla omu
zuna koyarak: 

- Sen hiç sıkıtnı çekme! - dedi -
~imdi konağına git.. 'e gir ya sım:r 
uyu .. Bil ki hu işin sonu gene Sun'ul• 
lah efendiye yarıyacaktır. Halk tu -
haf düşilnür.. Yahya efendin.in kızı 
kaybolunca, hiç kimse bu işi biıe ham
Jetmirecektir. Herkes uınMdecek ki 
kız. herifin birile oynaştı da kaçtı. ''e 
kmn korn) a kaçtığı ağızdan ağıza 

ya),lınca bil ki Yahya efendi de ha· 
pı yuttu demektir. 

- Haklısın-. 
- Değil mi? böyle bir kepazelik· 

ten sonra müftiyi )'erinde tutmar.lar .. 
- Muhakkak .. 
- Şimdi geldin mi bizim sözümu-

ze. Bir taşta iki kuş ,·urmak huna der
.ler işte .. 

Efendi k1yafetli adam, Aluşa hay
ran hayran baka kalmıştı. Neden son· 
ra hi r rii) adan uyanır gibi silkinerek 
kendine geldi. 

- Eh .. Şimdilik Allaha ısmarla -
dık .. 

- Güle güle .. 
- Hana bir ihtiyacınız olurım.. 
- Bu sefer sana işimiz dütmiyece.k 

zannederim .. 1\lamafi .. Müftj paraları 
ha) ılınca hi senj sana gönderirim .. 

- (hn ... Eminim ondan. nir daha 
Allaha ısmarladık .. 

- Hadi güle güle .. 
Ocağın üc adım öteııtinde kü<;ük bir 

kapı Yardı. Efendi hu kapı), açıp gÖ7.• 

den kayboldu. Alıiş kapıyı aralıya -
~·ak hir rniiddet onun uzakl~an ayak 
:seslerine kulak \'erdi. Elleri arka!'ın• 
da hir kaç defa aşağı yukarı gitti gel
di.. Sonra Kahasakahn önünde du
r:uak burnuna hir fiske l'Urdu: 

- Ne dersin? 
-Ne diyeceğim ... Allahtan bulsun 

elerim ... 
-:-;öylcmek istediğimi anladın de

mek? 
- Elhet.. ltoıi'lu it kokudan mı an

lıyor. ne? 
- Kim hilir! Hu softa kısmının 

işine akıl ermez ki-
- Hu herif nerden de çıktı? 
- Her halde bizden biri haber \"er-

miş olmalı .. 
- Kim \'erebilir? 
- .Ne bileyim ben ... Her halde ben· 

den şüphe edemezsin .. . 
-Böyle bir §eY ~öylemedim .. Sa

na, bilirsin ki kendim gibi eminim .• 

mış burasını? 

Ru sözleri bitirirken 
hiddetle doğrulmuştu. Ah1ş 

kaha daha attı: 
- Kim olacak ulan? Ben-• 
Kahasakalm kaştan çabld«1 

- Çaldın ha? 
Bir an ic;inde değişmiş. a 

markadaşhk kalmamıştı K 
da ... 

Ye tehdiff<~r hir ta\·urla p8 
kal 1rarak A'lu~a 88ldıroı. lı;t 
sın sapa sarıyordu. Hani he 
nu uzatıp da Alılşun ıimüğün 
bir kanadı mı mesele kalma 
kat çapkın Alôş derhal dal 
tı. ESMen maksadı da arkad 
a7. endişeye düşürmekti. E~ 
olmasaydı Kabasakah kanlı 
edecek bir meseleyi söylemez 
tardı. 

- Telaş etıne 

di ana ne olur ne olmaz bir 
da geriledi ... 

- Telaş etme mi dedin? 
- Oyleya .•• 
- Laf dinlemem.. Çelnn 

de? 
Alüş bir adım daha geriye 
- Biri lnr atın terkisinde .. 
- Ya öbürü? 
- Ohürü de doru kısrafr11 

ıııtnde ... 
Kabasakal bir saniye kad•f 

dükten sonra: 
- Neye çıkardın huradall 

- dedi - Maksadın neydi? 
Alüşun artık canı sıktlrtl 

- ll:lla akıl erdiremedin 
Rir daha buraya gelmiyecefİS 
ya ... 

- llaaaa!." 
Kabasakal arkadaşının 

namak istemeditine ak11 
yüzünü tatlılaştırdı: 

- Peki .•. Sedefli çekmece 
tn? 

- Kırda ... 
- Uyleyse ona ben binec 
Alıiş itiraz etmedi: 
- 01ur •.. 
Fakat enMsini ka~~11rak dl 

danmaktan da kendini ala~ 1 
- El.masları kendine ~ 

demek... '! 
- Yoook! .. Yaracağırnıı 

ralrm; herke~in hissesi, hald'' 
ayrılır.. Hem sen de doru 
hmecek değil misin? 

- Evet. .. 
- Eh altm çekmecesi dt · 

nında bulunacak demektir .. 
tık gevezeliği bırak da yolB 

Ahlş kapıyı açtı.. Ka 
aleyi ocağın i!;indeki kül Y1 
dırarak söndürdü. 



udüs kongresi dağılırken 12 sene bekleyen 
kadın 

Ottiz yıl evvelki bir 
kinunuevvelgününde '1sırd.an gelen bir murahhas Italya aley

lıındeki sözlerinden dolayı Fıllstlnden 
Çıkarıldı ve ItaJyaya tarzı ye verlldf 

l\ongre iki senede bir toplanacak 
~düıte toplanan kongre?ıin 
-._Yetine nihayet verdiğini yaz
h ık. Kongre ctlselerine niba
lc;,t •ermeden evvel kongrenin 
.._., lenede bir toplanmasma ka
İM:_ •ermiştir. Kongreye bu defa 
~k eden murahhaslar, gele

içtimalara da davet edile
lerdir 

liJ l<onga ede ( Necif ) ten gelen 
. reisi Mehmet Elhüseyiniilki

bir nutuk ırat ederek lsli
'1Yetin ıttibadından bahsetmiş 
t lalamiyetin birhğini yıkmıya 
hıf teşebbüsler aleyhinde 
luomuştur 
Daha sonra doktor Mehmet 
bal bir veda nutku irat ede-

lslamiyetin parlak istikba
den babsetmı§, sonra din alim
'le genç nesiller arasındaki 
llrumu izah ederek A vrupadan 

. Ilı alemine iki tehlikenin, ya
IDaddiyatçı dins ızlik He mah
t vatanperverlik fikirlerinin 
•Yet ettiğini anlatmıştır. Dok

Mebmet ikbal, daha sonra 
laıiyetin bu iki tehlikeye karşı 

tlecek yegane kuvvet olduğu
fakat herıeyden evvel müs

lllanların kendi içlerini temiz
llleleri icap ettiğini söylemiıtir. 

Doktor Mehmet ikbal, Filiıtin 
tnçlerinde gördüğü hararet ve 
IDaseti ancak ltalya gençlerin
ı&rdüğtinü söy.iyerek Arap-

• konuşan milietJerin birleşme-
~ lsl&.m4fpjin--...;d_~ • • 
Ye ıabjp olacağım ilave etmit 
•özler kongrede sürekli al
lırla karşılanmıştı-. 

* * * 
Anadolu ajansı kongre hak-
da dün şu haberi vermıştir: 

londra, 19 (A.AJ - Kudüs· 
ki islim kongresine iştirak 
en Mısır murahhası Abdürrah

l~ B. Italyanın Bingazideki fa-
1Yeti hakkında 15 kanunuev

~ .! de söylediği bir nutukta 1 :
ıliz • Italyan mün~sebahnı ihlal 

edecek mahiyette sözler sarfet
ınit olduğundan dolayı lli komi
serin emrile Filistin toprakları 
haricine çıkarılmıştır. 

Filistin hllkiimeti bu hususta 
neşrettiği bir tebliğde Mısır mu· 
rahhasmın ltalya aleyhind'! yap· 
tığı beyanatı açıktan açığa tak
bih ettikten sonra dost bir dev
letin Filistin toprağında asılsız 
isnat ve ittihamlara maruz kal
mış olmasından dolayı teessl\r 
vt: teeasüf beyan etmiıtir. 

• • • 
Bu telgrafta ismi mevzuubabı 

olan Mısır murabbası Abdilrrab
man Azzam B·, Mısrın "Veft,, 
fırkası namına kongreye ittirak 
etmiştir. Kendisi eskiden M11ır 
meb'uslarındandı. AbdUrrabman 
Azzam B. kongre Veft lideri 
Nabbas Pş. nın muhalifi olan ve 
kongreye iştirak eden bir Mısırlı 
gazeteci ona itiraz ettiğinden 
muhalif Mısırla dayak yemişti. 
Bu suretle Azzam kongrede iki 
hadiseye sebebiyet vermiş olu· 
yor. 

Azzam B. eskiden senelerce 
T rabulusü Garp ve Bingazide 
bulunmuş, ve bu memleketin 
istiklali için calısmı .. h 

Italyalı casus 
Fransada 
Nasıl yakalandı? 

Pariste , Nor istasyonundan 
t,ren~ bipen bir apamı, geçen 
eı-~be gü.pü polisler ansızın 

tevkif etmiılerdir. Meçl-.ul adam, 
mümanaat göstermemit fakat 
elinde tuttuğu çikolata gibi bir 
şeyi ağzına atarak yutmak 
istemiştir. Polisler derhal, meç
hul şahsın Oıtüne atılmıtlar ve 
ağzından bu maddeyi akarnnya 
muvaffak olmuslardır. 

Yakalanan şahsın ismi Hugo 
Moutefioredir ve İtalyandır. Ken
disi casuslukla ittiham olunmak
tadır. 

Moutefiore uzun zamandır po-
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lzmirde çıkcin Mesih .. j 
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abatay, müritlerine soru-
ordu: Beni nasıl tanırsınız 
Cevap veriyorlardı : Sen ilim , irfan, 
~Udsiyetitibarileenyüksekadamsın! 
' .::•iki tefrlkalar1n hUllsası 
t İrin ticaret mcr ezi olarak ehem
tt kazanması üzerine Izmir Yahudi-
btıenginlemişler, ve bu kerameti din 

taydan bilmişlerdi Sabauv bu 
~k~~tı arasında mübım bir mevki alan 
b 11 kazandılmın sonra daha mühim 

"1 •re •ete hazırlanmak üzere münze-
e yaşamıya başladı ve babasının 

r, b~lduğu iki kadınla evlendiği halde 

1 Ruhülkudüs,, ün emrile bunlura 
f'fllladı ve boşadı. A\•rupanın muh-

)'erlerinde \'llku bulan Yahudi katli 
?lldan sonra Sabatay kendini bek· 

't' rehakAr olarak görmi~·e başladı 
alıudiler, kendi taküınlerine ha· 

ılt (5408) senesinde, yan~ 1648 sene 
ltt halilskıinn ~rl<mruınu Ye onlan 

\'e esaretten kurtarmasını bek -
leli halde halas ,·erine en kor -

t en feci katliam.hırla karşılan -
.... d •• 
L.~t bu katliamlar, yahudileıin, 
,..1'skar beklemek hal~kı11daki it,i.. 

katlannr zaf a ufratacağma, ona bft&. 
bütün kuvvet verdi. Yahudilerin dü
çar oldukları felikteler azamı dere • 
ceye varmrf. bütün sinagoglarda bek
lenen mesihin zuhuru için dua etmek 
adet olmuştu. Beklenen mesih braii 
sürülerini toplıyacak \"e onlan bir kö
şede hür yaşatacaktı. 

Sabatay, bütün bu hadıiselerden 
haberdar oluyor, her gU.n lzmirde ya 
hudi mültecilerıile görüşüyor, onların 
düçar oldukları felaketleri anlıyor, 

sonra iinzivaga.hına dönerek düşünü
yordu: Acaba kendi9i bu felaketlere 
karşı duramaz, ve milletine karşı 
bir yardımda bulunamaz mıydı? Bu· 
nu yapamıyaeak oMuktan soa.ra bun· 
ca ibadetlerin, namaz ve niyazlann, 
bunca riyazetlerin ıne faydası olabilir
di? lnasnlan kurtaramadrktan son
ra onlan kurtuıluşa götüren yollan 
bMmekten ne çıkardı? 

Sabatay, bu §ekıilde dilşUnmiye baş 

On iki ıene evvel mister jon 
baret namında bir ingiliz bir se· 
ne hapse mahkum olmuş, ve 
hapı müddetini geçirmişti. Mis
ter baret, hapisaneden çıktığı 

anda nııanlısile karşılaşır ve ona 
naaibat eder : 

- --

Markoni ilk defa "S" harfini Amerlkadan 
telsizle nasıl aldı •? 

Sen artık beni unut! çünkü 
ben ıenin muhabbetine layık ol
mıyan bir adamım. Sen hemen 
benden daha iyisini bul, ve 

mesut ol. 
Kadın kabul etmez ve 
- Ben seni seviyorum f der. 
Fakat mister baret razı olmaz 

ve hapishaneyi terk ettikten son
ra memleketini de birakarak 
Amerikaya gider. 

Baret Amerikade çalışa çalıta 
muvaffak olur ve orta bir servet 
edinir. Baretin bu say ve gayre
ti kısa bir zaman sürmez. Bil
akis bu adam, yorulmadan on 
iki ıene çalışır. 

Nihayet Baret, mazisinin unu· 
tulduğuna hükmederek geçen 
hafta Yalanını ziyaret için lngil
tereye avdet eder ve Soutbam
pton limanına çıkar. 

Onun ilk karşılaştığı insan, 
onu on iki senedenberi bekliyen 
ıevgiliıi Jan Silvesterdi. 

- Na11lıın Baret? 
~ Sen kimsin? 

Markonl 

Markoni, tam otuz sene evvel tel
sizle Amerikaya (S) harfini gönder
miş ,.e bu suretle ilk büyük muvaffa· 
)ayetini kazanarak Amerika ile Anu
pa arasında ~lsiz muhaberatmı tesis 
etmişti. Hadise (1901) senesinin 12 
kanunuevvelinde vuku bulmuştu. 

Margi Markoni bu münasebetle o· 
tuz sene evveline ait hatıralannr şu 
şekilde anlatmıştır: 

''Otuz sene en eline ait \'ekayii bu• 
giin nı\u hulmuf; gibi hatırhyonım. 

Otu 7. sene e\ ' el bugÜ11, (Nerofond • 
Jand) ın bir dağı ıcpesinde inşa olu• 
nan bu7. g ilJi bir odada lngiltereden 
gönderilecek (S) harfini duyup duya-
mıyacağımt dü ünüyordum. llk 1ec
rübelerimi ) aptığım gündenberi At• 
Jas Okyanu u üzerinden radyo işaret• 
lerj gönderebileceğime kanidim. Yapı
lacak en mühim tecrübe bir elektrik 
mevcesfle bir işaret göndermek ,.e ö • 
hür taraftan onu chı) maktı. 

1901 sene i teşrinisanisinin 26 mcı 
günii ( ı~iYerpool) dan hareket ederek 
lngilterede Polahn'dan gönderilecek 
(S) işaretini Ncwf ondland'dan duy
mak istedim. KfınunueHelin altısın-

da Signal) tepesine vardık n orada 
bir ahize istasyonu inşa ettik. 

Kanunuenelin 12 inci günü müt• 
hiş bir fırtınaya rağmen, saat 12,30 da 
kulağımıza tuttuğumuz telefon işa • 
reti nrdi. O halde Polahn'dan gön
derilen elektn"k me\'ceri 1700 millik 
mesafeyi geçerek bize '\ Rrmış14.,. 

Markoni bu münasebetle 12 kanu • 
ınuevvel günü Sa.ny tepesindeki bir 
noktadan otuz sene cnelki gibi Ame
J'ikaya bir (S) :isareti göndererek bu 
eski hatırayı tes'it etmiştir. 

- Ben Jan. 
iki kadim dost birbirlerine sa· 

nhrlar ve birlikte Londraya gi
derler. 
• Miı Jan, bütün bu müddet 
zarfında ıevgiliıini unutmamış ve 
onun geri dönmesini beklemiş. 
Nihayet bir dostu, ona eski ni
şanlısının geri dönmek üzre ol
duğunu bildirdiğinden o da li-

Boşanmış kadınları himaye 
BerJlnde bu maksatla bir kongre taplandı 

manda onu karşılamış. 
iki eski dost evlenmek üzre· 

dir. Mis Jan Silvester beklemiş, 
fakat nili.ayet zengince bir ko
caya vararak mes'ut olmuştur. 

lis tarafından takip ediliyordu. 
Ya nız polisler kendisini cürmü 
mqhut halinde yakalamak iste
dikleri için rahat birakıyorlardı. 
Filhakika tevkif edildiği esnada 
Mutefiore nin elindeki bavuldan 
mOdaf aayı milli yeye ait planlar 
elde edilmiıtir. 

Yapılan istintak neticesinde 
Moutefiore casuıluk yaptığını 
itiraf etmiştir. 

Berlinden Londra gazeteleri
ne verilen bir telırafnameye gö
re Almanyanın " Boıanan ka
dınlari himaye ,, cemiyeti senelik 
kongresini Berlinde akdetmiştir. 
Kongrenin toplanmasını mütea
kip irat o:unan iftitahi nutkun 
en mühim luıimlan şunlardır: 

" izdivaçların yiizde doksanı 
maalesef, betbahtlıkla nihayet 
buluyor. Geride kalan yüzde 
on ise şöyle böyle devam et· 
mektedir.,, 

Kongrede kadınların erkeklere 
nispetle zaif oldukları kabul 
olunmakla beraber kadınların 
asabi yorgunluklara uğradıkları 

hem evlerini idare eden, hem 
iş hayatına atılmaya mecbur 
olan kadınların mes'ut olamaya
rak boşanmıya mecbur kaldık
ları söylenmiıtir. 

ladrktan sonra kendisini başka biı:şe:-8uaHere alıştırdı. 
kilde ~likkiye başla~!· Mukadderat Jş 0 dereceye varmıştı ki Sabalay 
onu bir iş yapmıya gondermiş, bu işi tilmizlerine: (üzerime nurlar yağı -
bqarmak için bütün şeraiti hazırla.. yor), yahut (kulağmna dalgalardan 
mştı. Çünkü bütün Yahudilik alemi sesler geliyor!) Dediği zaman onlar 
sesinin bUtiilt kuvetile kurtancıyı ~a- da onu tasdik ve "teyide başladılar. 
irnyordu. Bu düşünceler, Sabatayı Sabatay, tilmizlerine Avrupadan 
bilttin bütün tecerrüt Ye inzivaya çek- gelen son haberleri naklederken E~·
ti. Onun ku•laklannda ~ınhyan ye· iya peygamberin şu sözlerini ilave e~ 
gine ses, kurtuluş dave-tiydi. Kendisi meyi de unutmazdı: 
bu davet karşısında düşünüyor ve ni- (intikam günü benim kalbimin i~in 
hayet (Acaba beklenen adam ben mi· dedir ve kurtnncınrn zuhur edeceği 
ybn7) dJyordu. yıl huliil etmiştir) Müritler bütün bun 

(Sabatay) kendisine bu suali sor - Jara inanıyorlardı. 
duktan sonra tilrniılerini Yoklamıya Sabatay tilmizlerini ve müritleri· 
ve onlann kendi hak)Dnda ne düşün- ni bu iddialara ahştırdrktan ve inan• 
dtlklerhıi anlamıya çalıştı. Onun ti1 • dırdıkta.n sonra buolar onun bütün 
mizlerinden her biri ona: söylediklerini kafi birer hakikat ola-

- Sen mm, irfan, kutsiyet itibarile rak kabul ediyor n Sabatay (l\lesih) 
en ytlıbek dereceye nrdın ! sıfatile ilan olunmak için hazırlıkla -

Diyor, fakat hiç bir kimse ona: r:ını ikmale çahşryordu. 
- Beklenen mesih sensin! demiyor• Nihayet bir gün Sabatay, tilmizle-

du. ıin.i ve müritlerini toplamış ve onlara 
Tilmizlerin bu basiretsizliği Saba· beklenen (Mesih) in kendisi olduğunu 

tayı dtişüttdürmüş \'e onu başka !>ir söylemişti. 

plan takibine mecbur etmişti. Bunlann hepsi bu iddialara alışık 
Sabatay, bir müddet daha inzi\'ayn olduklarmdan Uiraz etmemişler, bila

~kildikten sonra telmizleıinin yanı· kis ona inanmışlar ve mesihliğini ka-ı 
na gitmiş, bir bulutun sırtmdan ini - bul ederek onun bu şekilde tesis etti· 
yormuş gibi hareket ederek oıılara ğj gizli cemiyetin ilk azası olmuşlardı.! 
sormuştu: - 5 -

- Siz benim, Eş'iya peygamber 1648 seMsi mesihin zuhur edecelri 
tarafmdan te .. r olunan mesih gibi seneydi. Dünyanın her tarafında bu 
bir bulutun sırtından indiğimi görme-. hadise beklendiği halde hiç bir taraf. 
diniz mi? ta ses seda çıkmıyordu. Hiç bir Jdm· 

Fakat tilmizlerin hepsi: se, lzmirde bir Sabata),n, en yak1n 
- Hayır, görmedik! dediler. arkadaşlarma beklenen mesfh oldu -
Sabatay, zerre kadar meyus olma- ğunu haber nrdiğfınden malümattar 

dı ve, ilclde birde bu sualleri tekrar değildi. Senenin bitmesine bir kaf 
etmekte devam ederek onlan bu gıbi hafta kalmıştı. Madeınb; hiç bir ta • 

On beş sene evvel, boıanmak 
ayıp telikki olunduğu halde 
umumi harp bu telfıkkiyi değiş· 
tir:i, bulunuyor. 

Alman kadınları, telikkilerin 
değişmesine rağmen izdivaç 
kanunlarının değişmemiş olması· 
na itiraz ediyorlar. 

MUesslf bir ziya 
l sr.ınbulun maruf halı tüccarlarından 

Kayseri e~rafında-ı lmamzade Raşit bey 
üç aydanbcri müpteh\ olduğu haslalıktın 
şifayap olamıyarak dunkü cumartesi günü 
öğleden onra irtihali dan baka bupır· 
muşlardır. Cenazeleri bugün Kadıköyün
de Moda caddesindeki köşklerinden kal
dınlarak Karııcaahmet mezarlığında ihzar 
edilen makbere defnedilecektir. lstınbulda 
Ye Kayscride haprperverliğiyle her ke5c 
kendisini scydirmlş ve iştihar etmiş olan 
mumailc-)hin vefatı cidden büyük bir 
Ziyadır. (2218) 

rafta bir adam beklenen mesih oldu• 
tunu söylemiyor, .. abab} ın beklenen 
adam olduğundan ,üphe edilmemek 
icap ederdi. O halde Sabatayın kendi· 
ni tanıtması icap etmez mi)·di? 

Vakit geçtişindt>n isi sür'atle ba
şarmak: lazımdı. 

Sabatay, bir gece karar verdi ,.e 
sinagoga koştu. Burası, ibadete gelen· 
Jerle doluydu. Sabafay bunlan'n hep
siıne baktı. Kendisi heyecanından tit• 
riyordu. Fakat tereddüt etmeden 
ilerledi ,.e kitabı mukaddesin okundu· 
ğu yere ) ükselerek Yahudilerin dün• 
ya yüzüne dağıld ktan sonra telaffuz 
etmedikleri (ismi azam) ı en yüksek 
avaz ile ha)kırdı. Herkes susmuş ve 
ortalığı mevtai bir sükiıt kaplamıştı. 
Bu neydi? 

- Şem ha'm :foraş! 
Yani A11ahın tam adı. Allahın lnı 

ismini ancak baş kahin Kudüste ma
bedin içinde söyliyebilirdi. Onu baş 
kfLhinden başka söyliyenler. Allah yo
lunda ~hit düşmek i:-tiyenlerdi. Genç 
Kaşam yani Sabatay bunları bilmiyen 
bir deH değildi. Bilfıkis kendisi dev
rfo en mütteki, en za:ıit, en alim ad:ı
mrydı. Belki de Yahudilik alemi fe
na günler ge~irdiği için bu genç ne 
yaptığını bilmiyerek Allahın ismi'1i 
söylemişti. Kahinler bu iısmi söyliye-
bilirlerdi. Çünkü rnzifeleri bunu ik· 
tıza ettiriyordu. Sonra şehitler, bayat 
fan kat"ı alaka etmek üzere oldukla
:nndan onlar da bu ismi tekmr ede
bilirlerdi. Bunu söy li} ecel.. bir batı
kası daha \'ardı. O da yeıime l\lesih
ti ! Halbuki bu genç bunları;ın biri de 
değildi. -Bitmedi-



Kadınların ilham verdik
lerini inkar ediyorum! 

Vücudunuzu 
Güzel 
Tutunuz! 

Kocanızı seviniz, fak 
ona işık olmayınız 1 

Kansının lsrahndan şlkAyet~l olan bir lnglllz 
muharriri firaklı bir makale neşretti 

lngilterenin meı • 

Nasıl nefes almalı? ee bl k ki hl k 
Meşhur güzellik mutahassıslarından Miifrit hislerle sevişen r er e e r 

madam (LoriAlvin) kadm vü~utlan- nıD fzdiVaÇ bayatı yanardağ Üzerinde g 
hor muharrirlerin 
den Gilbert Frankan 
geçenlerde ka!'IBlnt 
israfJan yüzünden 
mahkemeye düşmüş -
tü. Muharrir kansı-.. 

para da madama ki• 
fayet etmez ve ma •ı 
dam bir kaç yaz *l'-l 
Jin borca da girer. 

Alacaklılar mu-
1 hariri de, kansrm da 

dan ederler. Muhar
rir, mahkemede der
dini anlatır. Dikim 
oı-a hak verir ve kar .. 
8IDlll ~ok miisrif ol· 
dutunu, kendWnlıı 
l!lellede beş altı bin 
llferlin kar.andıima • 

gÖre kanama 200 sterlin.in lifayeıt ~ 

decelinl söyler Ye muharrir hakkında 
Mnet bran 'ffrir. 

Gilbert Frankan ha hadiseden bir 
bç gün sonra laadıınlann aleyhıincle 

söriinen, ka.dmlal'lll erkeklere ilham 
Termedik1erinl, erketderia hayatında 
lıtr mvraftakıyet Amlli olm~annı 
aö1Hyen bir yazı yazdı. Fakat İngi
liz muharriri de böttin bu hiddetıillt 

rağmen kadmın kal'§ISmda diz ~ök ·ı 
mekle makalesine nihayet veriyor. ln-
&ilterede dedikodularla karşılanan 

bu zarif yazıyı naklediyoruz. 

"Kadm g\deJHğine heyecansız ha • 

hın her erkek, erkek sayılmıya layık 
değildir. Sonra şunu da hemen itiraf 
edelim ki, kad:nlar, aleyhlerinde söy .. 
lene.n bütün sözlere rağmen, hala en 

mükemmel anaılardtr. Fakat kadımn 
erkek için bir ilham membaı oklufu • 
•u reddediyorum. Bu iddia, Kunuıu 
vustada tenbel, fakat gösterişi seven 
erkeklerin uydurduktan bir masaıldL 

O zamandan bu zamana kadar hi~ bir 
kimse, bu masalm yalan olduğunu 
söyJiyemedi. 

Bugüıı bile, kadınları meleklik pa
yesinden indirttek olanlar, müthiş bir 
taarruz kart1SU1dadırlar. Çünkü hila 
h2rkes kadınlan ilfıhileşürmekle meş

Jtıl. Es!ddcn yalnız şairler bunu ya· 

parlardı; fakat bugün herkes... Mat
tu&t, kadının huzurunda eğiliyor. Si~ 
:,-:Lilcr onlara adaklar adıyorlar. K•:

dınrn haklan, kraHçenin haklan gibi, 
kanunlar.n fevkinde ve ilerisindc
Halbuki kadın dediğiniz nedir? 

Onun yaratılmasından maksat ne? 
Onun yüksek bir put sayılması neden 
i!e i E~li.ror? 

I\:n elma, erkekten daha sevimli, da
h~ ahlaklı olduğu için t!lpıJmakta 
,.:? kadının kendisi erkekten daha 7.c• 
ki olduğuna kani olduğu için erkek 
tc .. nfından tapılmıya layık görülmek
tedir. 

Kadın böyle midir? 

Benim kanaatimce kadını bir piyc
d<' tale oturtan erkek her şeyden ev~ 
vel kendini felakete mahkOm eder. 

S!>nra ben, kadınm, erkeğin hayatın· 
d:ı bir muvafakıyet amili olduğuna d:ı 
inanmıyorum. 

Eı-kekler kadınlanın yardımından 

fazla lwbnlann gadrine airarlar. 

nm güzelliği hakkım-
da yazdığı bir ma.kn• 
lede diyor ki: 

" Bu makalede zil~
redtteğim bazı nok -
talar bir çoklan tara 
fmdan hayretle oku
nacaktır. Fakat ken
dilerini tfmin ederim 
ki bu fikirler es~lr 

tecrübe ve tetkikle -
rin mahsulüdür. 

Evvela şunu sö,>• 
liyeyim ki kadın Ye 

erkek bütün yaşıyan 
fnsanlann kısmı aza
mı lazım geldiği de -
recede büyümüş de -
ğillerdir. Sıhhatleri 

de hiç bir veçhile if • 
J tUaar edilebilecek gi-
~ bi değildir ve ömür• 

leri de lfmm geldiği 
kadar uzun sürmü -
yor. 

Halbuki pek Ala 
Sl'hhatimizi ve terave 
timizi muhafaza ede-
bilmek için muayyen 

Muvaffak erkeiler, Dha.mlannr, kn.- usuJJer vardır. Bu u .. 
dından değil fakat kendi içlerinden sullere riayet etmek 

' şarfıiJe kendimizi ko-
abrlar ve ancak muvaffak olduMan b"J" . M 

1
. 

ruya ı ırız. • ese a 
sonra onlann muvaffakıyeti etraf ma ben kendimi misal o-
da bir kadın hurafesi uydurulur. Jarak gösterebilirim. BakrnJZ, ben c-

Acaba neden bu hakrkati görmiiyo- pey ya.,landığım halde hala genç bir 
nrı? kız gibi görünüyorum. On yedi ya • 

Neden Kurunu vustaıun hurafesi şmda bir kr:zrm var ki kendi UBUlle • 
ezeli bir hakikat telakki olunuyor da rim dairesinde yeti!=itirdi•. Şirndıi ken
biz kadını olduğu gibi zekaca, seci)e- disini ve vücudünü gören güzellik mü 

ce, hatta beden ve yüz itibarile geri .. 
mi7Ale göremiyoruz? 

Bunan sebebi şudur: Kadmm biz
den çok zalim olduğunu, sonra onun 
tek bir maksat takip ettiğini ve onun 

tahassısları onu gayet mütkemmel bir 
genç kı,z btrlmaktadr.r. 

Ben altı saatten fazla uyku uyu • 
mam ve hatta hazan dört sa:ıtlik bil' 
istirahat bile bana kafi gelir. Her yer 
de uyuyabilirim ve en yorgun zaman• 

için erkekten daha az insan olduğunu Jarrmda beş daıkikahk istirahat bana 
biliriz ve ondan korkanz. kafi gelir, kendime gelirim. Hatta ha .. 

zan çok meşgul olduğum zamanlar 
gözlerimi bile kapatmadan şöyle bir 
uzanrverrnek ve usulü dairesinde bir 
tenefüs hareketi yapmak suretile ken
dime gelebilirim. 

Birçok insanların çektikleri teuef üs 
yüzündendir. Çünkü ekseriyetin bil

yatta muvaffak olmak isti.} en erkek mediği, manasını anlamadığı şey tc • 

Yoksa, bizim bir çok insan · 
lan rüyalann bahçelerine gö • 

türen ideal kadmı aradığımız .. 
dan dolayı mıı kadına bu kadar kıy -
met veriyoruz:' 

Fakat ideal kadın rüyadır ve ha• 

için rüyalann en tehlikelisi<Hr. 
Şair Kipling der ki: Ynln·z başına 

seyahat eden insan, daha çok sür'at
le seyahat eder! 

ndüstür. 
Nefes almak meselesi çok mühim• 

dir. Zira bunun tarzı yalmz sıhhati
mize değil, seciyelerimize bile tesir ic. 
ra eder. 

Fakat yalınız seyahatta.n korktu - Uzun tecrübelerle anlaşılmııtır ki 
ğumuzdan ve tenbel olduğumuzdan bayağı bir adamla bir ilimin nefes a
dolayı mahmuzlanmı) a, \·c bilhassa 
kadın ta.rnrından mahmuzlanmı} a 
muhtacız. Garbın da karanlığı bur.t • 
dan başl.yor. 

Fakat Şarkta böyle de. ildir .• ~arı,, 
henüz kadının m ,;lübu el arr. r. 

HindiQtan kızları, Çin kız~arı, Ja
pon kızları, hala erkekli?rin madunu -
durlar ,.e hala kadının en haklı mev-
kiini işgal ediyorlar. Kadm, eş olahi
Jir. Iiadın, ana olmalıdır. İşte o kada ... 

Aklımın dedikleri budur. 1''akat 
be..'t akl mın bu buluşlarına rağmen 
bir Şa~ olamıyor ve (Venüs) e iba~ 
detten, Venüs rüyalannrlan vaz geçe-
miyorum. 

Çün'<ü insan yaşlandıkça. maddi 
mu\'affakıyet yolum.:n, sonsuz bir ç:;. 
le çıkan bir yol olduğunu, \'e insanın 
bu yola yalnız başına atıldığını, daha 
açık görüyor. 

Cnun için, katlanacağım maddi re .. 
dakarhk ne mahiyette olurs:ı ol.,,un, 

lı ı aras.nda büyük farklar mevcut • 
tur. 

ci • eı-lrrc giden üç nefes .} olu var .. 
dır. Ilunl:ırdan birisi en üstte. biri oı· 
tada, bir· i de en alttadır. 

'C'st yol z"hni .} oldur, ortadaki his
:, alt.aki de bede:ıi yoldur. 

r ~r üc sahada da tekemmiil edtbiI· 
me iç"n bu üç yolun her üçü ile birden 
nefes almak icap eder. 

S rt i tü } :ı.tarak ,·e burundan kı
sa kısa nefes alarak bu üç yolun her 
üçünü de istimal etmiye imk:ln olur. 

Bu şekilde nefes almayı bir hafta 
müddetle her sabah ve her gece tec
rübe ediniz. Sıhhatinizde bir fark ol
du 'uilu hem~n h" eders"ni.:. 

ş· m:ınlıku n cı"kfı)ct eden talebe
me ade yem..l.ler tavsiye ederim \"C 

bunların mak aclır.n anlam::ıları üze· 
rine kendilerine nefes alma tarzlan • 
nı tavsiye ederim. 

Benim tavsiye etiğim bir çok idman 
Jar sırt ü tü yatılarak yapılır. Yem~k 
yememek suretile zayıflryanların de-

lngiliz kadın romancılanndan (Ur .. , 
Bul Blum) yazıyor: 

Kocamla bi-r aşk hayatı sürmekten 
nefret ederim, zira iyice bilirim ki 
aşk denilen şey kısa bir müddet için· 
de biter, zeval bulur. Vakıa, romancı• 
Jar onu tasvire, tahkiyeye çahşır, 

şairler onu terennüm ederler, ressam-

lar ondan mevzu a 1 '> tablolar mey • 
dana getirmiye sava~ırlar, fakat bu 
pek kısa ve süreksiz his, izdivaç ba-
ğile birbirine bağlanmış olan insan • 
laııı saadete ulaştırmaktan pek uzak
tır. 

A~ hayatı kısadırr. Yalnız şu var 
ki ömrü pek kısa olan bu ilmin uzun 

yaşamak hususunda kuvvetli bir ihti· 
rast vardır. 

Aşk kusurlan, kabahatleri örter. 
faziletleri göze göriinmez hale koyar. 
Bu itibarla, bir nevi h~eyandan baş
ka bir şey değildir. 

Kimin aşkı uzoo müddet payidar 
olmuştur? Bu bir ateştir ki birdenbire 
ıikıi kalbi de yakar ve bu ya.ngmdan 

sonra ortada tek bir mes'ut görmiye 
ihtimal yoktur. 

Seviştikleri erkeklerle ev 
dınlar çoktur ve bu hataya & 
nin en parlak senelerini ve 

ikinci defa evlendiğıim za"""" 
ha sakin ve mutedil düşünerek 
dim. Varacağım adama çok d 
tim, işi ince eleyip srk dokudalllt 
ut olmak için buna Jüzmn varb 
di herkes ne derse desin, ben 1" 
rübelerden sonra kemali cesarcf. 
yorum ki: 

"Kocamla bir aşk hayatı 
nefret ederim!,, 

Bizim aşkımız öteki manad 
tan daha başka ve daha ~ 
şeydir. Bizim saadetimiz, oc 
karşısında huzur ve süıkOn ıiçill 
şamlarmuzı geçirmek, birbi · 
çok az taleplerde bulunmak, 
herhangi basit hayatın verd:iği 
ve neş'eyi aramızda bölüşmekiif• 

Müfrit hisler, galeyanlı do 
beslemiyoruz. Fakat i~imizde 
muhabbet hissi seneler geçtikçe 
ziyade kuvvetleniyor ve semere 
yor. 

Sev.iştJen adamla evlenmek 
Bazı defa sevişenler, bu ilk aşk a- nar dağın üzerinde oturmak d 

teşi yavaş yavaş iti.dal keebettiktm ki hiç bir zaman rahat ifade 
sonra evlenirler, o takdirde belki de Kocamı sevmek isterim, fak 
mes'ut olurlar; lakin bu ihtimal az- Aşdc olmayı asla. Bu iki şey 
drr; zira ilk his ikinci hissi de hazır· fark vardır. Bu fark bahn 
~ . bi ._Jrada.r. a~. ku.tuttl•r kadar 

Ben, bir tanestnekal"ŞT talcdll" ";"C de uzaktır. Vakıa Hk nazar 
mll'habbet beslediğim, bir tanesini de n 

şiddetle sevdiğim ~ki erkekten birisini 
tercih edip evlenmek vaziyetinde bu· 
lunsam, muhakkak surette birincisini 

tercih ederim. 

fark herkesin göziine çarpmaz; 

üzerinde uzun boylu düşünmtyf 
ğer. 

O halde bu mesele üzerinde 
nünüz! 

Asla, aşkı:ııu kalbimde t&Şldığım er- ==========='11111"': 
kekle evlenmem. Zira kendimi bil~ 
bile tehlikeye atmak elimden gelmez. 

Bir defa bapmdan bir a§lk macera
sı geçti. Şimdi, onu da tecrübe et· 
miş olduğum için memnunum; fakat 
bu tecrübe asla bana saadet getirmiş 
değildıir. 

Sevdiğim erkeğe o kadar bağlan • 
mıştnn ki onı.uz hayat benim için im• 
kansızdı, daima onunla beraber kal· 
mak istiyordum; dünyada on.dan baş
ka her şey benim için manasızdı. O 

olmadıkça yemek, içmek, uyumak gibi 
şeyleri bile camm istemlyo:-du. Vakıa 
genç bir duldum, fakat henüz yuıi ye
tişen bir genç kız kadar sevdaya ken· 
dimi kaptıl'IDIŞtım. 

Likin onunla evlenıtKdim. Bu me-. 
sele, benim hayatımda geçirdiğmı mü
cadalelerin en müşkülü olmuştur. 

Gençti, güzeldi, zengindi, cazip o· 
labilmek için ne gıibi şerait liz:ıms:ı 

hepsine malikti. Fakat ben kendi8ile 
evlenmedim; Çünkü kendisini sevi • 
yordum. 

Aşkm geçici olacağı zihnimdeydi, 
istikbalden korkuyordum. İçimden 
gelen bir his bana aşkm geçici btr şey 
olacağını ihtar etti. 

Filhakika aradan altı ay geçtikten 
sonra artık .içimde hiç bir şey kalma· 
mışb. Bu hal hayrete şayandı, fakat 
hakikatti ve bu işin yegan~ haki'{at 
olan tarafı zannederim kl, budur. O 
zaman onun kusurlarını görmiye baş

ladım ve ne kadar fena bir koca ola .. 
bileceğini farkettim. O zaman düşün .. 
düm. Ya evlenseydik ... Hakikaten iz 

Güzel bir elbisl. 
modeli 

yumuşak bir elin be:ıi bir bahçe yo • 
Juna sürüklem~ini kabul ediyor ve b:.ı 

divacım1Z ne büyük bir hata olurdu! 
rileri pörsür ciltlerinin teravett bozu- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••• 
lur. Yemek ;emeli ye ckzersiı yapma~ rin:.Ze dediğim şekilde nefs alınız. 

bahçedeki güllerin dikenlerini unut ·ı 
turduklaıau hissecliyorum.., 

Jrıclır. Bu usulle kısa bir zamanda sıhha -
Sade yemekler l'eııisU vı ciierle-. tinizde birçok salah görülebilecektir. 



----Kız büyüyünce ... 
.__~baaı ıekiz yaıındaki kız 
..vqalf\lna sordu: · 
'e - Yavrum, dedi, bilyUyünce 
~~ak niyetindeıin? 

..._ Ya artist, yahut dansöz 
"-eağım ! cevabına •erdi. 

- Neden çocuğum ? 
~-. Çünkü annemin haline ba
h.ı0rumda anneliğin zor oldu

Q anlıyorum. 

Semavi manzara 
a"'darrnn birisi gazetede ilanını 

: rdiiğü kiralık bir odayı gezi:du. Bu esnada yanında bulu
il ev sahibine dedi ki : 

~ - Siz gazeteye verdiğiniz i-
da burasının semavi bir man

~ası olduğunu söylemiştiniz. 
~i? 

a...?da, büyük bir binanın en 
"'t katındaydı. Ev sahibi pence
~~ll perdesini açarak bulutları 
•vsterdi; 

-. lfte! 

lyileşmiyen sarzllk! 
Dokturun canı fena halde 

:ılıyordu. Kendisine tesadüf 
en bir doıtu: 

.. .._ Ne o ne var, nedir bu 
bıı? diy~ sordu. 

Doktor: 

eli. - Bırak allahını seversen! de-
Bir hastamı bir senedir sa

~ia tutulmuş diye tedaviye 
1"•tıyorum. Adam bir türlü iyi 
~ llıadı. Şimdi keşfediyorum ki 
endisi bir çinlidir. 

Amiral! 
Jlemlhin · birinde ikinci kaktan 

eaTci tayfalardan birisini çağırdı: 
._ Bak Mustafa, dedi, bunun 

tasında ne zamandanberi ar
"ı deşız. Ben, gel zaman, git za
d •11 ikinci kaptan oldum. Senin 

~e fU gör o!ası içki iptilln ol
~asaydı, sen de tayfa kalmaz, 

Plan olurdun. 

ıc_ l!u ıöz esnasında zaten biraz 
• f•yı çekmiş olan tayfa cevap 
trdi: 

, ...... Söylediğin şeye de bak 1 
~~ bu kafayı tütsülediğin za
~miral oluyorum be 1 

~•tk korucusu - Kur,un 
"'lnlzl IQtfeder misiniz ? 

'Bururun. 
....... 

~S.,Şlrndl IQtfen adresinizi 
-,;;:ınız, demin sizi çiçek 

•rken aördUm 1 

intizar odaları 
Genç bir doktor, ilk defa 

olarak bir muayenehane açmıştı . 
Bu muvaffakiyetinden dolayı 
kendisini tebrik eden bir arka
daşı sordu: 

- intizar odası da yaptın mı? 
Genç doktor cevap verdi: 

- Zaten muayenehanemin iki 
adası var, ikisi de intizar odası. 
Birisinde ben hastalan bekliyo
rum, ötekinde, olursa hastalar 
beni bekliyor. 

Cihan coğrafyası 
Genç zevce - Kocacığım, de

mek bu akşam gene beni yalnız 
bırakıp gidiyorsun ha ? Halbuki 
bundan iki sene evvel, ilk ev
lendiğimiz zaman bana "sen be
nim bütün Alemim, bütün ciha-

t d d' ş· d .. nımsm.,, er m. ım ı ıse .... 
Zevç - Oh karıcığım, insan 

iki sene içinde coğrafya malu
matını o kadar arttırıyor ki ... 

Tababetin tarakkisi 
Doktor, kendiıinden içki iç

mek hususunda müsaade istiyen 
bir hastasma : 

-Kat'iyyen olmaz, diye cevap 
verdi, bir damla bile içseniz doğ
ru olmaz: 

Hem kuzum, ben size bundan 
bir ay evvel de söylemedim mi, 
ne diye tekrar soruyorsunuz ? 

Hasta hafifçe gülümsiyerek 
ceYap verdi : 

- Affedersiniz, bu ay içinde 
tababet bir baylı terakki etmiş 
dediler de onun için bir defa 
sorayım dedim. 

Alacakh - O§lum, babam 
evd6 yok diyorsun ama şura
da kapı arah§ında asıh şap
kasını görUrorum. 

Çocuk - Şapkasını giydili 
zaman elbise dolabına sına· 
mıyor da ondan ... 

Trende gözliik 
çıkarmanın tehlikesi 

Birgün Istanbul Belediye reis 
muavini Hamit Bey Haydarpaşa
dan trene bindi. Fenerde ki 
köşküne gidiyordu. Fakat kom
partimanda gözlüğünü çıkarmış, 
yanına koymuş, gazete okumı

ya başlamıştı. Hamit Bey okur
ken pek dalmıştı. Tren Fen ere 
geldikten sonra kondoktörün 
sesile kendine geldi, kalktı, 
fak at gözlüğünü bulamadı telaş 
etti, faideli olmadı. Ancak tren 
Göztepeye hareket ettikten son
ra yere düımUş olan gözlüırtinU 

bulabildi, ondan sonra da Göz
tepeden zor bela bulabildiği bir 
otomobil ile evine dönebildi! 

Niçin döğüyor? 
Remzi beye bir arkadaşı sordu: 

- Kuzum sen karını döğü 
yormuşsun, sahi mi ? 

- Sahih ... 
- O halde, niye döğüyorsun? 
- Birader bUtün gün bana 

betbaht bir zevce olduğundan 
bahsedip duruyor da ondan ... --.... 

Kulak a(}rzsı 
Birisi sordu : 
- Senin oğlun kulaklan ağ

rıdığı için artık musiki ile işti
gali bırakmış, öyle mi? 

Oteki cevap verdi: 
- Evet, bıraktı fakat kendi 

kulakları ağrıdığı için değil, be
nim kulaklarım ağndığı için .• 

- Oğlum, mekteblnizde en 
akıllı çocuk kimdir ? 

- Necdet •• Atlasını yUzUne 
tutup elma yiyor da hoca far
kına bile varmıror. 

Yakında 
Yeni evli bir erkekle tecrübe 

görmüş bir evli kunuşuyorlardı. 

Genç: 

- Gariptir, dedi, ben çayı 
hiç ağzıma koymam karımsa 
çay sever, hiç kahve içmez .. 

Yaşh zat, arkadaşının sözünü 
kesti: 

- Yakındır azizim, dedi, pek 
yakında sen de kahveyi ağzına 
koymamağa başlarsın 1 

Çamaşırcı kadının 
Cevabı 
Beyoğlunun yüksek ve şık ta

bakasından bir hanım ellerinin 
ve yüzünün tuvaletini yaparken 
çok dikkat eder. Her gün saat
larc.1 ayna karşısmda vakit geçi
rir: Bu hanımefendi geçen gün 
çamaşırlarını yıkatmak ve ötület
mek için bir kadın çağırmış, fa
kat iş bittikten sonra kadına çı
kışmııtır: 

- Aman, yarabbi, bu ne re
zalet! Böyle çamaşır yıkamak, 

ütü fitülemek mi olur? Bak şu yı
kanmış dediğin çamaşırlardaki 

lekelere ! Bak şu ütilledim dedi
ğin şeylerin berbat haline ! 

Bunun üzerine çamaşırcı ka
dın derki: 

- Fakat hanımefendi, nede
mek istediğinizi anlıyamıyorum. 

Sizld gününüzün yarısını ayna 
karşısında tuvalet yapmakla ge
çiriyorsunuz. Okadar çalışıyor

sunuz yüzler"nizdel<i buruşuk

ları kaldıra biliyormusuouz? 

oıuı - Baba, ne zamandan beri evllsln ? 
Baba -On be, seneden beri .. 
Olul - Daha ne kadar evll kalacaksın ? 

Komşuları tanımıyor 
Muallim, talebesine sordu: 
- Gorilla hangi aileye men

suptur. 
• Çocuk ıu cevapı •erdi: 

- Vallahi efendim biz mahal
leye yeni taşındık. Komşuları 

tanımıyorum. 

Aman şu gazeteler 
- Bırak şu gazeteleri sen de .. 
- Neden? 
- Büyük bir adam öidüğil 

zaman sütunlar dolusu yazı ya
zarlar da, büyük bir adam doğ
duğu zaman hiç ağızlannı aç-
mazlar. 

Müsabakamıza Gelen Cevaplar 1 
Kemik karmak için 

Hizmetçi - Bir türlü etin kemikle· 
rini kıramıyorum. 

l lanım - Aman kızım, bundan ko
lay ne var ? Aklına bir tabak getir, bzık 

nasıl kıra sın . 

G8rUyorsunuz ki ... 
Fizik dersinde: 
Profesör - Görliyorsunuz ki efen

diler, hiç bir şey görmeyorsunuz. Niçin 
hiç bir şey görmedığinizi şimdi görecek 
siniz ... 

Doldurmakmı iyi. 
Boşaltmak mı ? 
On dörduncil Luinin nazırlanndan 

biri çok dalgındı. Bir gün meclisi vükel:\ 
toplandığı zaman o da hazır bulunuyor
du. Kiralın yanında dalgınlıkla enfiye ku
tusunu çıkararak masanın üzerine koydu. 
Her kes hayrette kalmışn. Kral öfkelen
di. fakat sesini çıkarmadı. Bir müddet 
sonra, nazır efendi mendilini de çıkanp 

masa üzerine koyuncn, kral dayanamadı 
ve nazıra hitaben : 

- Zannedersem ceplerinizi boşalt
mak istiyorsunuz .. 

dedL 
Nazır. kendini topladı \'e hala şu 

güzel cevabı verdi : 
- Haşmeımeap. bir nazır için cep· 

]erini boşaltmak, her halde onlan dol· 
durmaktan hayırlıdır._ 

Ralbet kazanan roman 
iki muharrir arısında : 
- Yahu, senin romanın müthiş rağ

bet kazıınmış .. J 50 000 nüsha basılmış_ 

- Nasıl olur? Daha matbaadan çık· 
madı .. 

- Ben de san:ı türkçcslni deği~ 
Fransızcasını söylüyorum .. 

Lep deyince ... 
Ahmet bey kapıdan içeri girerken 

kansı karşıladı . 

- Senin oğlun .. 

- Bırak hanım, şimdi böyle lAf dın· 
liyecek \·aktim }Ok. 

- Ne söyliyeceğimi bilmeden lılfımı 

ne kesiyorsun ? 

- N:ısıl bilmem? "Senin oğlun,, di
ye Wa başlarsan, behemehal çapkın bir 
münasebetsizlik yapmıştır. iyi bir şey yap· 
mış olsaydı, ·•senin oğlun., değil "benim 
yavrucu~um, derdin . . 

V. N. R. 
* • • 

Ne okumuş? 
Baba oğ una: 
- Oğlum kimy:ıj:ın ne okudun 
Qıı ul bab:ıy:ı . 
- Hava ile clva L 

Ihsan 

Repetenln manası 1 
Bir kelime Fransızca bilmiyen bir 

adam Parise gitmiş Ôğle vakti bir lo
knntaya glrerek yemek listesini c\'irmi~, 

çevirmiş tablatile bir şey anlıyamamış. 

Aç kalacak değil ya; kAğıdın bir tarafını 

elini götürmüş JAaletıayin bir yemek işa· 

ret etmiş. Bir az sonra garson peynir 
getirmiş. Adamcağız çaresiz peyniri ye-

miyc başlamış. Fnknt diğer carafta tu·uk 
yiyen bir adamı görilncc da}anamamış, 

ne etsemde bundan getirtsem derken ta· 

vuk yiyen :ıdam garsonu çağırmış ve 
.. Repetez,, demiş. • Repetez Fransızca 

tekrar ediniz demektir. - Bir az sonra 
gene tavuk gclmis. Adamcağız .. artık şu 

mübareğe ne denildiğini öğrendim,. di
yerek garsona işaret etmiş ve diğeri gibi 

"Repetez,, demiş. Bir kaç dakika sonra 

ıekrar peynir geldiğini görünce küplere 

binmiş, avazı çtktığt kadar bağırmiya 

ba~lamış: 

- Behey ııhmak onun Repetesi ni

çin tavuk ta benimki peynir. 

Adalet ismet 

Fıkra 
Müsabakamız 
Birinciye 15, ikinciye 10, 

UçUncUye 5 lira 
Diğer bir çok karie muhtelif 

kıymette hediyeler 

(VAKiT) bir eftlencell fık• 
ralar mUsobakası açmı,tar. 

Karilerim iz tarafından 
gönderilecek fıkraların neşri 
mUddetl bittikten sonra 
hangi fıkraları be§endiklerl 
gene karllerlmlzden soru• 
lacaktar. En çok hangi fık• 
ralar rey kazanmı,sa bun• 
lardan derecelerine göre 
yirmisine yukarda işaret 
ettlfiimlz hediyeler verile• 
cek\ir • Bunlardan başka 
hangi fıkranın birinci çıka• 
canını evvelden tahmin edip 
bize bildiren ve bu keşfinde 
isabet ettlAI anlaşılan kari
lere de ayraca hedlreler 
verilecektlr. 

MUsabakaya iştirak ede
cek olanlar gönderecekleri 
fıkranın zarfı Uzerlne(VAKIT 
e§lencell fıkra müsabakası) 
ibaresini yazmahdar. 

""' 
!L 



Ja onla gene Çinliler 
üzer·ne i erliyecekler mi? 
Japon kıtaatına Lfao nehrinin garp cihe
tine ilerlememeleri hakkında verilen 

emir geri alındı 
1 

Tokyo, 19 (A.A.) - Salahiyettar 
lbf:r membadan bildirildiğine göre Z1 
T. sanı muharebelerinden sonra Ja
pon krtaatına Liao nehrinin garp ci
hetinde ilerlememeleri !için veı-ilmiş 

olan talimat gerj alınmıştır. Mama· 
fih Tchang - Sue -L iang'm liintche 
eudaki askerlerlni büyük seddin dahi 

!lfne çekeceği ve haydutlarla teşriki 
mesaiden vazgeçeceği ümit olunmakta 
(lı:r. Bu suretle Japonlarla Çinliler 
arasında bir rnüsademn rukuunun ö-
116ne geçilecektir. 

Eşkıyalarla mUcadele 

nın l\lançuıideki siyasetine müteamk 
olan protestolarının ne kadar lafzi 
olduğunu göstermektedir. 

Çln'de kabine buhranı 
Şanghay, 19 (A.A) - lndopasifi • 

que ajansı, maliye nazın l\.L Soong'un 
yarın veya pazartesi günü istifa ede
ceğini haber vermektedir. 

Nankin hükumetin.in, hariciye na
zırlığı[ için M. Hou'u teklif edeceği 
yeni Kanton hükiimetinin de M. Cheni 
ileri süreceği söylenmektedir. 

Diğer taraftan M. Hou'un eyalet 
meclisi reisliği vazifesini muhafazayı 
tercih edeceği rivayet olunuyor. 

Fransız hariciye nezaretinin 
· bir tekzibi 

Mukd~ 19 (A.A.) - Japon a.s
terlerinln cenubi l\Iançuri demiryolu
nuın ga.rbmda ve Mukdenin şimalinde 
faaliyette bulunan eşkiyalara hiicum Paris, 19 (A.A.) - Hariciye neza, 
ettikleri söylenmektedir. reti Hindiçin·inin Çin hududuna yakın 

Bu yakınlarda eşkiyanın Japon or- olan yerlerinde askeri tahşidat yapil• 
d:ığına ve Franeayla Japonya ara5ın

ldusunun geri hattı iz'aç etmek ıcın 
Mukden - Antoung demiryolu bo~n da gizli bir mukavele mevcut olduğu .. 

na. dair ecnebi gazeteleıı.i.nden bazıla• 
ca bazı noktalara sarkıntılık ettıikleri 
l'Öriilm~tür. nnda görülen şayiaların tamamile a. 

sılsız ve uydurma olduğunu beyan ct
Mançurlde Rus ·Japon teşriki miştir. 

mesaisi A "k a ı· 1 b 
L ........ 19 (AA ) D ·ı T 1 mera a ayan mec ıs nln tale ı 

OD.uı"'1 • • - aı y e e .. 'r . t 19 A . 
pil t si M . 1 . d aşıng ,on, ( .A.) - M. Stım • f:1,,,,. gazeMesk, anh~?k~ mest) e ~n e son, Mançuı•i ihtilafına dair olan ve-

~v .... ,.o ve o ova m ume erı ara• ., . - ı· . . 
..ıı- bi 1 h 1 1 11 

saı.<1 ayan mec ı.sıne ıbraza hazır bu .. 
sm~ r an aşma ası o muş o c u- 1 d ğ ·h 1 · un u un uu sas ey enuş ,.e "Bu ve • 
luınu yazmaktadır. 'kt b' ı · saı · en 1r caçmr umuma bildii."Ill<'k 

Bu gazete, bu itilafın tamamen 
lmnnt ve fa.kat müspet Ye kafi oldu
fmuı yazmalrtadır. Rusya, bir iş . 
galden ibaret telakki etmekte olduğu 
hususu müml~ün olduğu kadar iyi bir 
ımrette iİstismar ctrniye ça lışrnak ta O• 

lup bu işgal, Çinle şimali ::'\lançurid(•· 
ki Çin nUfuz mıntakası arasında bir 
tampon vazifesini görecektir. 

Rusya, şimali Mançuri demiryolu
nun istismarına kuvvet verecektir. Hii 
lAsa, Sovyet Uusyn, Japonyamn ce
nubi Mançuriyi işgal etmesi tarzında 
prki Çin demir) olları mıntakasını iş
gal etmek tasavvurunda bulunmaktu• 
dır. 

Bu hal, Sovyet Ru~yanın Japonya-

isteri·m, fakat bazıları ayan meclisi ta 
lep ettiği takdirde "mahrem olarak 
gösterHmeSi mecburidir,, demiştir. 

Amerikanın endlşelerl 
Yaşigton, 19 (A.A.) - Hükumet, 

Japonyaya dostane fakat kat't şekilde 
olarak l\fançuriye ait endişeleri ndiz
har eylemiştir. 

Amerikanın Tokyodaki sefiri, d°" 
kur. büyük devlet mu,·acehesindc mu
ahedclerle ve Kellog - Bi 1 m:isa
kile almmış olan taahhüda.:t Japon .. 
ya tarafından riayet edilmemesi hu
susunda endi,enak bulunduğu hakkm
da Japonya hariciye nezareti neıdin• 
de nazan dikkati celbeylemck için M. 
Stimsondan emir tcl~kki etmiştir. 

Yer ali arımız • • 
ıçın 

lale em·z ta afından yapılacak 
pro aganda proğramı 

~~-------~-·~~------~~~ 

Dün talebe ceınıiyetleri murahhasları 
tarafından tesbit edildi 

Darülfünun ve yüksek tahsil 
gençliğinin yerli mallar haftası 
münasebetile bir merasim yapa
cağmı yazmısbk. Talebe cemi
yeı'.lerinin mürahhaslanndan mü
teşekkil propaganda komitesi dün 
toplnnnrak merasimin esaslarını 
tesbit etmiştir. 

Mercısim bu ayın 31 inci per
şembe günü yapılacaktır. Bundan 

bir gece evvel komite radyo va· 
sıt sile bütün gençliği ve balkı 
merasime davet edecektir Merasim 
D.nülfiinun konferans salonunda 
başiıyacaktır. l?urcıda komite a· 
zasından birisi celseyi açarak 
sözü Darülfünun namına bir mü
clerr!se bırakacaktır. Bundan 
sonra lrnmite azasından muhtelif 
gençler muhtelif hitabeler 
söyliyeceklerdir. ayni zamanda 

konferans salonunun münasip bir 
köşesinde 'yerli mallan teşhir e

d.ftn bir sergi \'Ücuda getirilecek
tir. Hava müsait olduğu taktirde 
Beyazıttan Taksime k2dar gidile
cek ve burada güzergaha tesadüf 
eden yerli mah satan müessese
ler önünde takdikir nümayişler 
yapılacaktır. Ayni zamanda Şehir 
bandosunun merasim~ iştiraki 
temin edilecektir. Merasime bütün 

lise ve orta mektep talebelerile 
muallim mekteplerinin iştiraki 

takarrür etm:~t'r. Yürü
yüş esnasmda yerli mallarına 

rağbeti arttırmak maksadile mat
bu kc\ğıtlar dağıtılacaktır. Mera· 
rasimde Darülfünun merasim bay
rağı ve yüksek tahsil gençliğine 
ait bir bayrak bulundurulacakhr. 
Bütün yerli malı satan müessese 
lerin merasime iştirakları ve 
tenzilatı. satış yapmaları ve di. 
ğer müesseselerin ~e mümkün 
mertebe yerh malı teşhir etme-
leri temin olunacakhr. Ayrıca 
merasim hakkmda mufassal ma
lumab, nutukları ve fotoğrafları 
havi bir risale neşredilerek bü
tün Türkiyey~ dağıhlacakbr. Bu 
arada nakil vasıtalarına asılacak 
Javhalarla, tayyarelerden atılacak 
beyannamelerle ve sinemalarla da 
propaganda yapılacaktır. 

Merasimin filme abnması da 
kara rlaştml ttıı -:tır. 

Nişan merasim• 
Baytar ~fchmet Ali Beyefendinin ke

rimeleri ve Doktor Osman Şerafettin 

Beyin hemşireleri Michi~an d:ırülfunu
nundıın mezu!l Fabrünnl$a lJanımefen· 

eliyle Ankara Elektrik ~irketi mtidür 
muavini mühendis Süleyman fikri Beyin 
niş:ınlanm:ı merasimi geçen cuma günü 
tes'it edilmiştir. Genç rıisanlilara payan
sız ı:ıadetler temenni ederi~ 

Herkese 
Veda ederek 
intihar etti 

''Toko,, d:ın bildiriliyor : 

Bir müJizimim ka.rısı olan M. 
Kincibi louye, harpte bulunan 
kocası kendisini düşünüp Yazife
sinden geri kalmasın ve vatana 
daha iyi hizmet edebilsin diye, 
Tokio' da intihar etmiıtir. 

Madam inuye 26 yaşındaydı. 
İntihar edece.R"ini her kes bili
yordu. fakat Japon adetleri mu
cibince kimıe buna mümanat 
etmiyordu. Bunun için genç Ja
pon kadını, intihar merasimle
rinde giyilen an'anevi kostümll 
giymiş, blitün ailesi efradına 
veda ettikten sonra kol damarını 
keserek hayatına nihayet vermiş
tir. 

lstanbul lllalıkemei Asliye ikinci 
Hukuk Dairesinden: 

Müekkili İbrahim Fevzi beyle Ba
haettin ve Selahettin beyler meya.n~
lermde m.ümakit bir k~t'a noterden mu 
saddnk mukavelename mucibince mü
ekkili.nin malik oldu~u üç adet oto • 
mobili 1 - 10 - 337 tarihinden i·tiba• 
ren bir sene müddet ve mahiye 135 M
ra ücret mukabilincle Bahaettin ve Se 
Jtıhattin beylere kra ve teslıiım ederek 
muakvelenamenin icraya müstecirle .. 
riıı müteselsil kefaletile beraber müı1-
deaaleyh:ı Bedia. hanr.m da kefil ol • 
muş ve müekldli bu ana kadar bedeli 
icardan habbei "ahide tahsil etmediği 
gibi mecur otomobillcrde istihlak c • 
dilmiş olduğundan 1 - 10 337 den 1~ 
- 9 - 33S tarih.ine kadar bir ~enelık 
bedeli icarı olan 1620 ve müstehfo.k o
tomobnterln kıymeti olan 3:;00 ve müs 
tecirlere teslim edilen al;ltu edevat 
bedeli olan aOO \'C teşrinisani 1 - 338 
tarihinden l - 8 - 928 tarihine l<a. 
dar 2100 giinlük karei muzaafa tuta .. 
rı olan 2100 lira ki cem'an 26520 lira· 
nın temini istifası Jçin miicldeaaleyh
lerden Bahaettin beJin 928--1010 No. 
Ju dosyada muhauer olduğ·u gibi uh· 
dei tasarrufunda bulunan emvaH gay. 
n menlrnledeki hissei şayialan ihtiya
~ tahtı hacze aldn·mı·ş bulunduğun. 
dan meblağı mezburun maa faiz ve 
masarifi muhakeıne ve üc~ti vekalet 
mütt>selsilen tah~fli talebile beraber 
İbrahim Fevzi B. vekili avukat Dimit· 
ri l\foskoptino ef. nin Beşiktaş ta se. 
rence bey yokuşunda Ebülhüda tek
kesi akaretlerlnde muki.man Ilahaet
tin B. ile refikası Bedia hanım aleyh
lerine ikame olunan davadan dolayı 

usulen müddeaaleyhlere gönderilen 
arzuhal suretleri Bahattin B. ve Be
dia hanımın mezkur ikamet.gam terke 
d üp gittiği ve ikametgahı hazınnm 

meçhul bulunduğu meşnıhatile bilfL 
tebliğ iade edilmiş n sepkcden talep 
üzerf;te H. U • .M. kanununun 151 inci 
maddesi mudbince mezkur arzuhal 
suretlerinin bir ay müddetle ilanen 
tebliğine tahkikat hakirnliğim:e karar 
verilmiş ve anifülheyan arzuhal nm>· 
hai saniyeleri mahkeme divanhanesi
ı:e ta1i.k edilmiş olmakla miiddeti mez• 
kure zarfmda tniiddcaale)hlerin ce
vap vermedilderi takdirde gıyaben İc· 
rayr muhakeme edileceği malfırn ol• 
mak üzere keyfiyet gazete ile ıilıln O· 

lunur. (2212) 
-Fatih- S~İh_i_c-ra_s_ın_d.,...a_n_: __ _ 

Emine Lutfiyc. f;da, Muzaffer, Belkis 
,.c ~3hide 1:-l:ınımların ş:ı)ıan mutasarrıf 

ol<luklıırı Car:ıhpaşada Hobyarda Avret 
pazarı semtinde Çıkmaz tulumba sokn
ğınd:ı 8. 12 numrolu dört oda "'e bir 
kuyu ~·e bir taşlık \e bir mutfak ve 
yüz arşın kadar bağçcyi h:ıvl eskice ah
şap hane şuyuun izalesi için açık arttır
ma sureti le Fatih ıcr:ı dairesinde satıla· 

caktır. Tapuca müseccel ve gayri mü
seccel hak s:ıbip~erinin yirmi gün z1r
fınd:ı müracaatla haklarını tesbit ettirme· 
lidirler. Aksi takdirde gayri müseccel 
h:ık sahibi paylaşmadan haıiç kalacaklar
dır. Satış iJ - J • 932 perşembe ğünü 
saat 15 de icra edilecektir. 

~lüşteri bedeli ıı;üz:ıyedeyi beş gün 
1...arfınd:ı icra veznesine rermek mecbu
riyctinded1r. Aksi takdirde farkı fiyat ve 
zarar hila hü1'üm kendisinden :ılınacak

tır. Arttırmayı iştirak Adecekler gayri 
menkulün bedel, muh:ımmeni olan bin 
liranın ) üzde on nisbecin<le pey akcas1 
vereceklerdir. Ta1!p olan 931 - 4312 
numro ıle Fatih sulh icrasına ruuracaatlan 
illn olunur. (2217j 

-40- Moris LöblandS111 fa-

Nelliraz'u gÖ r Ü nCe Je1ar sapsarı 
kesildi ve ayağa kalkarak .. · 

Bunu söyliyerek ayağa kalkmıştı. 
Jerar gayet sakin bir sesle: 

- Beni korkutamazsmız, dedi. 
Nantas, Viktora: 
- Sen rahat dur, dedikten sonra, 

Mösyö Jerar, dedi, size son defa ola~ 
rak tavsiye ediyorum ... Hakikati in· 
kAr etmek akıllıca bir hareket değil .. 
Baratofu niç.in öldürdüğünü2lü söyle• 
yiniz? İntikam için mi? Paralarım 
sirkat kastile öld·ürülmüş hissini ver
mek için mi aıldmtz?. Hakikat bu, d~ 
ğU mi? O halde elmasları ve evra!{'l 
nereye sakladığmızı söyleyinıiz? ... 

Nanta.s vaziyeti değiştirmişti. Sesi, 
hakikati söyliyen bir sesti. Esasen 
hakikat de bu değil miydi? Fakat Je
rarın karan kafiydi. 

- Fazla ısrar etmeyin.iz, dedi, g().. 

rüyorum ki pek malürsiniz fakat bu 
meharetiniz, anca!c hakfüaten suçlu 
bir adamın karşısında geçer. 

Nanta.s insanları tanırdı. Jerann 
ne kurnazlıııkla, ne de zorla biı· 

şey söylemiyeceği.ni anlamıştr. "Eh 
görüşürüz,. manasma gelir bir sesle: 

N as~I isterseniz, dedi. 
Aradan bir müddet geçti. Nihayet 

müstantik geldi. Nantasa bakarak: 
- Ey, dcd;, ne varı 
Pofü hafiyesi, "Bir ~ey yok, söyle· 

medi,, manasına gelir bir hareketle 
omuzlarım silkti: 

- Dernek Mösyö Jerar bir şey söy, 
lemiyorsunuı. Ve saat 12 den ikiye 
kadar ne yaptığımzı bildirmek iste • 
miyorsunuz? .. 

- E>et, söylemek istemiyorum. 
- Avukatınız huzurunda da söy-

Iemiyecek misiniz? 
- Hayır. 
- Peki o halde sükutünuzun neti~ 

cesinden si-z: ınes'ulsüDü.z. 
- E.et. 

- O halde hakkınızda bir tevkif~ 
müzekkeresi kesmekten başka yapa • 
cak bir §ey yok. 

Jerar sükiinetle duruyordu. Mfü:· 
tantik bu sükuttan sinirleniyordu. l\la 
sasrna eğildi ve tevkif müzekkeresini 
imzaladı. 

Tam bu esnada kapt vuruldu -çe 
içeri bir polis memuru girerek mii"'
tantiğe bir kağıt uzattı. Mösyö Lis
nay kağıdı aldı, açtı ve hayretle oku
du. Patis: 

- Dışar da bekliyor, dedi 
Nantas müstantiğe: 
- Biz çek:ile(,im mi, diye sordu. 
- Hayır durunuz. 

· - Vi.ktor Mösyö Jeran götürsün 
mü? 

Jerar birdenbire bir rahatstzhk 
hl~estmişti. Ne oluyordu? Bu dışarda 
bekliyen kimdi! Korkuyordu. Müs -
tan tik ona bakarak: 

- Hayır, dedi, o da kalsın. 
Ve polise dönerek: 
- Buraya geti'r~. dedi. 
V:ikt.orla polis çııktdar, kapıyı k:ı ... 

padılar. Sonra kapı tekrar açıldı. 

Jcrar oturduğu yerden s;çradı ve 
haykırarak, sankıi içeri gİı'ene mani 
olmak ister gibi ellerini uzattı. 

I~eri giren Nellirozd u. 
MOVACEHE 

Nelliroz, divan üstünde uzun müd
det hıçkırarak ağladıktan sonra dal
mıştı. Fakat bu uyku, öyle rahat bir 
uyku değildi. Zaman zaman genç kız 
haykırarak uyanıyordu. 

Bir kaç defa kapısma vuruldu. Fa• 
kat açmamıştı. Kimseyi görmek iste
miyordu. Yemek yemek istemiyorcb. 
Sadece dlişünccleriyle baş başa J.;al • 
mak istiyordu. 

Yavaş yavaş kendine geldi, düşün
mek, düşünccleı'inıi iıntizama lrnyarak 
,·aziyeti tahlil etmek istedi. ~iındı. 

bütün hadiseler kendisine apaç !\ g;i
rüniiyordu. Her şeyi tamamile hatır
lıyordu. 

Öğleclen biraz e\'Vel, uzandığı d i· 
vandan kalktı. Bu odada, o yabancı 
adamı kabul ettiği bu odada yalmz 
kalamıyacaktı. Bir şey yapmadan <la 
duramıyordu. Dışarıya, s()kağa ~ı!i· 
mak ihtiyaCJ vardt. Bilh~sa, bir ~ey
ler öğrenmek, bilmek istiyordu. Ne-. 

, ~redeyse akşam gazeteleri çıkacak, şüp 

hesiz ci.'layetten b:ıhsedecek~e~d~ 
üstündeki akşam elbisesın11 bil 

sine bir sürü şeyler ha1nrlata11 ııİ' 
biseyi . nefretle çıkardı, koru :ol 
bir tayyör giydi ve saat üçe 
hususi kapısından dışarı çıktı. ı b 

Hava güzeldi. Fakat NeJlfro ~ 
nu görecek gibi değildi. Caddede 
ledi ve bir gazeteci görür görın"G• 
ğırdı. Bir akşam ga?.etesi aldf· ~ 
zetenin ilk sayfasında iki sütUlld. 

1 .... 1. 
ri•ne iri harflerle şunlar yazı 1.r 

Laboratuvar müessesesine b~il~ 
yon veren Mösyö Baratof katl ~ 

NeUiroz titriye titriye maks.l;ı' 
kumıya başladı ve şu satr.:rJara 
ce titrcd i : ~ 

"Mösyö Baratofun dostla ,J 
Jerar isminde genç birisi tevlı.-il 
miştir. Mösyö Jerar yeni oteltl/ 
rülmüş ve orada müstantik 
Lisnay tarafından isticvap edU ~ 
Aleyhindeki dclailin çokluğunO 
men, Mösyö Jcrar cinayetini 

etmektedir.,, ~ 
Ga?.ete ancak bu kadarını . C 

m•işti. İkinci nüshasında tafsıl~ 
receğini söyliyerek bu kadar 
matla iktifa ediyordu. Nelli~ef 
an durdu, düşündü. Sonra bırd 
re karar vererek bir otomobil P 
ve yeni otelin adresini verdi. 

Nelliroz ne yapac:ığını bilnı1Y0 ' 
Fakat hareket etrniye, mücadete1 
miye büyük bir ihtiyacı vardı. fi 
otele gelince, istintakın, Baı'3to 
apartmanında devam ettiğini öğ 
Yukarı ~ıktır bir kağıt yazarak 
tantiğe gönderdi ve içeri girdi. 

N 11
. • :/-. ~ kilo .. ndelt 

e ıroz ıçe111 gırer en muc ... 
hazırlanmış fakat sakin bir ta\'\lr 
kınmı~h. Jerar, önünde sapsB-~ff 
silerek duruyor, titriyordu. Boğll 
sesle müstantiğe: ~ 

- Hayır, dedi, hayırt matııışJ 
burada bulunması içi·n hiç bir ~t 
yoktur. Bu meseleyle onun biç ~~t 
lakası olamaz. Söyliyeceği s0 

şimiliden protesto ederim. 
Müstantik ciddi bir tavurla.: 
- Susmanızı ve sa.kin oım:ıııı1' 

ca edelim, 
Dedi ve Nelliroza dönerek: 
- Oturunuz matma7A!l? 
Fakat Jerar ısrar ediyordu. 

1 
ı 

- Protesto eder.iım. Adlf Y~; 
leyhhnde kuı·duğu bu tuzağı şıd 
protesto ederim. ·ıill 

- Ne tuzağu? Matmazel kendi 
den geldi. Bakınız gönderdiği ~i1'~ 
ta neyazıyor. İşte, okuyorunt ·ı,-o! 
yiniz. ''M&yö Baratof un beş J.1l1 _, 

luk çeki verdiği Nelliroz nestol 1a
him şeyler söylemek üzı:ıre kabil 
rica eder. ,, 

- Olsun, bunun birim meselt ,J 
le al:ikası yok, ben matmazeli t~· 
yorum. 

Müstantik Nelliroza döndii~d 
- Matmazel, dedi, siz el 

tanıyor musunuz? 
- Evet ef cndirn .. 
- O da sizi tanıyor mu 1 
- Evet tanıyor.. .. Jttl 

.. - ?~rÜ):or musunuz Mö~Y" İe f 
Sozlerın ız bır kere daha haliıh'~t t· 
şılaşınca tekzip edilmiş buJuıtU~~ı 

Ve Nelliroza dönerek teJ<ra.~ ,:;/ 
- Oturunuz matma7-el, söYl1

' 

terinizi söyleyiniz. ~ 
Artık Jerar itirazm beyhude .11'1 

ğunu anlamıştı. Kollarına ~:ı3,ıı~ 
rup ,.e Nellirozun söyliyeceğı / 011 
!erden c!aha ~imdiden mütees!i r 
rak din le-mi ye başladı. ,1,.rı/. 

Nelliro:o; da sararmtştı. V t _, 
dan, bo~·:ızı sıkışıyordu. fi'ol\:l 

rari kat'iydi: . da.rı ~ 
- Müstantik efendi. ded•· Jeti~ 

. ·ııe ce saat 12 den rP.bahın yedısı 
efendiyle beraberdim. . djJJI 1; 

Nelliroz gözlerini kaldtnll:ı :J1• 
·ııe'' ı~ rnrı işaret ediyol·du. Bu ı;:o tıııfll .; 

nun ortacsmda bir top gj.bi ~ıı µi~e1, 
tr. Nantas şn~ rmıştr. MösY" \'ıi~ r 

- Rica ederim mntmnzeJ, ::.• tı'
dmiz. :Mösyöyü nered-e n ıt } 

dınız. ·111i' 
fD' 



Milletten 
• 
istenilen 

[ Ankara Mektupları 

• 
ismet Paşa Kız Enstitüsünde 

Buçok• nlükemmel ve modern müessesede 
kızlarımıza bilhassa yaş~mak için 

lazım bilgiler öğretiliyor 

"1Ues· 
de ha· 

" •dedi 
'l S ta-
• ÇUnkU 

"' kız· 

f • 
farımız 

gelen 
bizzat 

IAzım 

iş le ri 
kendi· 

leri mUkemme· 
livetle görmek· 
tedirler. 

tnstitüden ve faaliyetinden muhtelif intibalar : Tasarruf haftası münasebetile miisamere veren 
lebeden bir gıup, ortada müsamerede muvaffak olanlardan Ticaret mektebinden Nezihe Hanım, 
ktep binası, çocuklara bakım kısmı ve diğer çalışma daireleri. 

Grıe kadar geri Asya diye 
arı toprakların üstünde Türk 
ibının yarattığı yep yeni 
arada, millet meclisinden Çan· 
~Ya giden bulvar üstünde yep 
1 b• . ır bina var; ismet Paşa kız 
lus·· u. 
~·bina, yapı .~tibarile kusur
ır eserdir. Oyle ki, bu bi
ilpıldıktan sonra, hemen her 
b!enj Ankarada bütün bina-
0.Yle olmalıydı, demiştir. 

• * * 
?et Pş. kız enstitüsünün iç 
Fı da, muhakkak ki, bu dış 

1tlın yeniliğini, güzelliğini, 
llrıluğunu ihtiva ediyor. Jçi 
tunıhuriyet Türkiyesinin yep· 
\'c rnodern bir eseri. Doğ· 
bu, göğüs kabartacak bir 

Enstitii hakkında işittik· 
bence doğurC:u~ u inti
beni burasını görmeye 

~lli: Ev\•elki gün · gittim. 
.ebın idaresini eline alan 
•fçilık alemile san'atkarlar 
'lld b. h . e tanınmış ır şa sıyet 

k k1Yrnctli müdür büyük bir 
~lle cınkmak ıstediğim her 

~d ata izah etmek liitfünde 
ll. 

t. Şeyden evvel şunu söyle
~ıımdır. inkılap maarifi, bu 

1lc çok iftihar edebilir. 
&~neye kadar bir ecnebi 

~ .. İdare olunan müesseseyi 
litk müdür, şimdi enel· 

: çok daha vüksek hale 
il!t~lede biz, hepimiz iftihar 
"ttız. 

'titüdc bir Ortamektep 
l bir san'at kısmı, bir de 
el k"rlar kısmı var. San'at 
a 158 talebe, Orta kıs· 
251 talebe, serbest kur· 
296 yetişkin ev hanımı 

var. Şu da kaydedilmelidir: Ge
çen sene san'at kısmında 84, 
Orta kısmında 145, serbest kur
larında l 20 talebe vardı. 

Müessesede, ecnebi lisanları· 

na çok ehemmiyet Yerilmekte
dir. Kıymetli !isan muallimleri 
bu işi görmektedirler. Ayrıca gra· 
mofon ve projeks;yonla lisan 
dersleri de verilmektedir. 

Bütün maksat, kızlanmm tam 
bir ev kadını olarak yetiştirmek 
ve hayatta kendilerine lazım 

olan şeyleri öğretmektir Azami 
deracede ameli bir terbiye. Bun· 
dan başka mektepten çıkanlar 
muhakkak bir ecnebi lisam öğ· 
renmiş olacaklardır. Eunlardan 
başka, musiki, taganni ve jimnas
tik de öğretilmektedir. Dikiş, 

nakış, şapkacı!ık ve dekoratif 
işler, baş'ıca san'at derslerini teş-
kil ediyor. öyle ki bu müessese· 
den çıkan kızlarımız, icabında 
çat.şıp hayatlarım pek ali kaza
na bileceklerdir. 

Enistıtüde kadın elbise!erinden 
yemek pişirmiye, çamaşır yıka
maya kadar her şey öğretilmek
tedir. Bu makntla, dikiş atöl· 
yesi, moda ve dekoratif resim-
ler için resim atölyesi, en son 
sistem çamaşır, ütü, kola, yama, 
tamir, leke çıkarktma, atölyeleri 
vardır. Ayrıca e&ki usul çamaşır 
yıkatmada öğretilme~tedir. Ta
lebe buralarda tamamile ameli 
ders görüyor. 

Mel<tep yemekhanesi ve lo-
kantası bilhassa kayde değer 
Her işini talebenin idare ettiği 
bu lokantada tabilcfot haftada 
60 kuruştur. Kalorisi tam üç 
türlü bir öğle yemeği 12 kuruşa 
malolmakta, ayaıca haftada iki 
defa yemiş ve tatla da verılmel<
tedir. Yemek eınasıoda bizzat 

şahidi olduğum talebeden mü
rekkep bir orkestrada çalmakta, 
yemeğe hakikaten cazip bir zi
yafet hali vermektedir. 

Enstitünün biri anfiteatr, di-
ğeri talebenin yalnız ç<:lışrnalarına 
mahsus iki liboratuarı vardır. 

Bu laboratuvarlarda, yerli mallar 
ve kumaşların tahlilleri yapıldığı 
gibi, bir ev kadınına lazım olan 
eşyanın bütün ham maddeleri, 
tetkik edilmektedir. 

Memleketimizde yapılan ev ve 
kadın eşyalarına ait bir müzenin 
vücuda getirilmesine başlanmış
tır. Ayrıca el işleri ve yerli men
sucat müze.si ile bir moda müze
si yapılayor. Moda müzesinde, 
türk moda tarihi tesbit edilecek
tir. 

Bu sene yeni yapılan mektep 
kütüphanesi, çok faydalı ve çok 
rağbet görmüş bir .ıheldedir. 
Oyun odası çok alaka uyandın
cıdır. Talebe, l:oş zamanlarında 
bu odada satranç, domino oy
namaktadır. 

Müze, kütüphane ve oyun odası 
doğrudan c!oğıuya talebenin ida· 
resinde1iı. Bir de hasta odası 
vardır ki, burada, hastalanan ta-
lebeye balu!dıtı gibi, hasta bakı· 
cılık dersleri de verilmektedir. 
Çocuk bakımı odası emsalsiz 
bir köşedir. Dost Bu'gar Eaşve· 
kili M. Muşanof enstıtüyü ziya
retinde, bıi odada uzun müddet 
kalmış ve bu yep yeni eser 
hakkında hayranlığını ve takdir
Jerini izhar etmiştir. Çocuk ba
kımını ameli olarak öğreten bu 
oda için bu günlerde muhtelif 
yaş!arda beş çocuk alınacaktır. 
Bu çocuklara orada bakılacak ve 
mfütakbel Türk analarına sıhhi 

ve fenni çocuk bakımı öğretil
miş olacaktır. 

Mektebin en mühim tarafla· 

Büyük Değildir 

Bize yalnız " menfaatinizi 
biliniz ! ,, diyorlar --Dahiliye vekilimizin radyoda söylediği 
mühim ve kıymetli nutuk -

Ankara. 1 (A.A) - Dahili) e \ e • diişüklüğü mü tahsiller için bir buh • 
kili Şükrü al\) a He) efendi, yerli ma- ran olduihı g-ibi, mahsulfıtın azil)ması 
11, ta arruf hafta ı müna ebetile u ı Hya pahnlıla ması da müstelılikler 
konferansı vermi.,.tiı·: için a,>nı zamanda hem müstah il hem 

.. Aziz vatanda:.; l:ll', ta rruf hflfta. müstehli!\ oldukları "t'in cemiyet için 
sı i~inde ya,ıyoruz. Ta arruf hafh-t! ı 1 her iki cihetteki buhrandan tahiatiJc 
dernei •. ta arruf için ) apılacak işler herke H binaenale) h cemi) e' nnitc• 
hakkında miJletin ga) ret \e ha 4:::.i M e ir 'e mutaznrr.ı· olur. ihracat \e 
yetini münhasıran bu esaslı ve ha) a ~I ithalflt mm azcnesizliği te irini ene -
ti nokta etrafında toplı)arak kendi-

1 
)emirde bilhassa milli parndn gö terir. 

mize } a~a.> ış yolları ciznıek kin el 'e ihracat H ithnltı t ni bet iz ligi cok o -
gönül hirliğile milli tasarruf mii:r.a!.c· luı~a milli para be~ nelmilel miibade
re:si ,·e karar haftası demektir. Je rnsıta ı olmaktaki kı) mt tinin sc\'i .. 

'I'ürklerin, bütün dün) a) ı sarıstık· re :.X.i ka) heder. filli pn runın kıy • 
tan sonra kendilerini de tehdit edeıı metten dü nıe i, lıütlin milletin para• 
buhrana karşı koyabilmeleri ,.e hatta ıflın dolnyı:sile senetinfo o ni bette 
si.ra~i milli jstiklallerini koruyabilm"- zayi olması <lemektir. Buglin be.,.ai-
leri için senede yalnız bir haft:ı dei:il, 1 ) eli sarsmal,ta olan buhran bu iki mu 
bütün hayatlarında ta arruf \e ikt"u vazenenin bozulma ından ha ka bir 
sat kaidelerine ria} et etmeleri 1.aru. şe~ değildir. 

rldir. Tasarruf ve iktisat kaidelerine Cihan harbinden evvel 
:ria)ct ederek tutumlu ya~anıak yal - ('ihan harbinden eHel bu mU\aze-
nız buhranın ıstıraplarını Ye izlerini ne fru ılalı müddetlerle gelen mahalli 
kaldıracak muvakkat bir tedbiı değil . ve kı mi buhranlar i tisnn edılirse, a• 
bilhassa buhranın gelme~ne dt• bii) i[- deta teessüs etmiş gibiydi. Her mem .. 
nıesine de mani olacak daimi bir esas-

1 
leket bilhassa o zamanın bü) ük dcv-

tır. !etleri ya keneli hudutları dnhilinde ve 
Korkunç çökUntU yahut ana mcmleketlerilc mü temle-

Mugün buhran die) korkunç biı· ifıit keleri ara .nda i tihsal \'e i ... tihhUdn 
gibi aile ocaklaıının n~'esini. mille~ bil) ük bir kısmını tevzin 'c temin et
lerin huzur \'e emniyetini, beşeı;yetin mişler 'e hariçle olan miinasebetle. 
huzurunu, devletlerin selametini teh • rini de ticaret muahede \C nnıkıl\cJe. 

dit eden haile. iktisadi ve mali mm"a~ lerile ikmal etmislerdir. 
zenelerin Huarure bozulmasından Sermaye ile emek arasındaki 
müteHllit bir çöküntüdür. lktısadi tezat 
huhran istihsalle istihlftk, mali buh. 
ran ithal:Hla ihracat arasındaki mu -
Yazenenin bozulmasıdır. 1 tihsal ~o -
ğalır istihlak azalırsa mah ulat \'e ma 
mulfttın çokluğu \'e pazar fiat!arının 

rınaan biri de, kooperatifidir. 
Talebe, lcendi kooperatiflerini 
kendileri idare etmektedirler. Bir 
hissesi • dört senede ödenebilir
bir liradan ibarettir. Şimdi 400 
hissedarı vardır. Kooperatif, ta
lebe tabJdotunu, ders alat ve 
edevatını ve levazımını temin 
etmektedir. Asıl gayesi, blüz 
eteklik, manto gibi elbiseliklerin 
kumaşını alarak tedarik etmek
tir. Bu kumaş::ır mektepte tale· 
be tarafından dikilmekte, satışın· 
dan hasıl olan karın yüzde onu 
kooperatife irat kaydedilerek 
üst tarafı elbiseyi diken talebe 
hesabına geç."rilmektedir. 

Bu ~ooperatif, üç ayda, bire 
beş nisbetinde kar temin etmiş
tir. Bütün bu teşkilat bu senenin 
mahsulüdür. 

Bundan başka, mektebin asli 
talebesi, hariçten vaki siparişler 

üzerine pasta ve şekerleme yap
maktadır. 

Enstitünün kaç talebesi oldu
ğunu yukarıda yazmıştım. Ecne
bi mütehassıslar da dahil olmak 
üzere muallim adedi 60 dır. Fa
kat tertemiz ve modern bir tarz· 
da yapılmış olan enstitünün kaç 
hademesi var bilir misiniz ? Biri 
kapıcı olmak üzere yalnız beş 
tane ..... 

Mektebin bütün iş'ni, onu ken· 
di evleri ve yuvaları Sa) an se
v"mli talebesi görmektedir. 

Bütün bu güzel şeyler arasın· 
da bir eksiklik var. Mektebin 
ley ıi olması, bu da temin edilse, 
enstitü vatanın başka şehirlerin
den talebe kabul edebilecektir, 
ki bu, cidden f aydah oJacak, bu 
suretle bu çok güzel Türk ko· 
leji çocuk velilerini ecnebi mek
teplere rağbetten daha ziyade 
koruyabilecektır. ilhan 

O zamanlaı, en bü) ük ı tııap .er. 
maye ile emek nra ndakj te1.attan ile
ri gelirdi. Cihan harbi a.'<ırların ve mli 
) onların ihtıyacına k:'ıfi gelecek m"· 
\'addı i tiap \C h€1:ık etti. Yapılan 

muahedeler bazı devletlerin iktisadi 
rnhdetleı İni parcaladı. baz laıına sc • 
nelik istfös.al kabiliyetlerinin çok fe,·
kinde borçlar } ükletti. Bazılanna da 
hesap ız i trh al kn bili} eti temin ede· 
cek va ıtalar ve i tihlftk sahalarını 

arttıracak kıt'alar verdi. Cihan har. 
hindeki i rafat, milletlerin rnktile 
bir de,Jet hududu içeri inde olduğu 

için istih al \C mübadelesi bü} ük hu· 
dut içeri "nde ted~n ül H te\aJi eden 
memleketleı· mii t.akil olunca istikı:·l· 
li iktrsadi ini dahi koı U)abilmck için 
i tihsal tedbirlerini aldı \C e\'nke 
bağlı bulunduğu camiadan iktısaden 
de aynldı. Hu suretle bazı yerlerde 
zaruri muvazen izlikler oldu. Harbin 
netire inden maddeten istifade eden· 
Jeı· milli 'asıt.alannı tak' iye ederek 
istihsali arrtırdılar. Fakat umumi 
harbin cok yıprandırdığı j tihlak ka
biliyel"izliği mallarının kolay kolay 
satllarnsına mani oldu. Sermaye \e 
emek tezadı halledilmedi. Ru )R gibi 
JjO mil) onluk kütle herke in hildiği 

üzere e ki nizamdan ayrıldı 'e nıamu 
lfttın satılmama mdnn bi rtakırn fal>
rikalar kapandı. Serma) eler hattr, i~-
izler ç-0ğaldı, eski iktı at nizamı bo

zuldu, serbe~t rekabet 'e mübadele)e 
aYdete imi.tın 'e mahal kalmadı. Yeni 
iktı at nb:amı kurulmadı. Sınıfların 

karl>'ıhklı menfaatleri telif edilemedi. 
Her cle\'let ) er ) er kendine göre 'e 
kendi ihti)acına en murnfık sandığı 
tedbirleri al mı) a basladı. 

BugUn takip edilen usul 
~imdi takip edilen usul ·mamulat 

,.e mahsulfıtın htma)csi \e harici ti• 
carcı mu,azcncsini tem'ndir. Netice. 
nin ne olacağı rnalüm dcğil .. ede buh
ranın daha ha) lı dernm edeceği mu .. 
hakkak1tr. 

Bizim vaziyetimiz 
Bu ikt· adi badire içeıisinde Tür

h;) enin 'aziyeti lıü) ük bir deği;,;iklik 
göstermemek icnp ederdi. öyle de oldu. 

Fih aki 'l'ürk) enin de bir kısım top • 
rakları elinden alınını~ \e e."ki vilfl • 
yetlerinde krnllıklnr te kil edilrni~ti. 

Bu Türkiye için aynı 1.amanda siya~i. 
iktısadi büyük bir zarardı. 

Fakat Türkiye O manlı imparator· 
luğu 1.amanında zaten Avrupa \C A 
merika de,·Jetlerinin mü terekcn kal· 

( Liitf en sayfayı çeviriniz) 
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Darülfünun 1\f eseleai \ ----·--- Gtınttn MubtJ.1'881 

Ben ne yaptım 9 • 

1Hcr de\.·letİn elindeki iktısadi, mali 
kapitiilfıs) onlar o mtistemlekenin bi
rer tapu senediydi. Cehren kabul et. 
tirilen gümrük sistemi memlekete her 
ecnebi malının kolaylıkla gelm~ini 
ve memlekette ) eri; ,.c miJJi olaraJ, 1 
h;~ bir sanayiin doğ-mamasını t<'mır 

l'tmi~ti. Cehri, iktısadi liheralizm uı. 
t~n imparatorluğu pan:afamıya. bu 
meyanda bizi de fakrii efaletf' ve cu 
.;;;aı·ete g·ötiirü~ ordu. 

ı•-m Her eczanede bulunur.••• ı;eçen günleri: 342 kalan günler. 1~ 
2 satma biraz daha ehemmiyet Yerilnıi~ GUnett - Doğuşu: 7,18 Batı~ 5

1 
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darülfünunun henü1. pek yeni olan ha• ~efe dersleri müteaddit kün.;ülerd<' ola· Bir deyinden dolayı macuz ve pıt• Yatsı: 18.20 imsak: 5,30 
1 

Osmanh imperatorluAu 1 

yatında yalnız keneli ihtiı-·as şubem o-ı rak ayrı ayn tedris edilmiye ,·e her raya çevrilmesine karar Yerilen bir Hava - Dün a7.am1 harar~: 4,..;i 
1 r ı f t 1 · t t ·ı · · ·· k b ı · · · ht · k't ı Komml bfr Garderop bir Karyola hes ' n ı• an ese e ec rısa ı :ın \Ç('Slıtl g·o.1. · ısmrn me a u.sını mu en ·ı apar o olarak kaydedilmiştir. Bugu e 
1 · ı·• t f k t· t ·· d'l · b l t · Sanctalya şehri halin 24 - 12 - 9:ll ha\'I 

ı.için yıktldı ? J 
c en geçırr lı{ en sonra - sır ·enl 1111-

1 
ereume e ı mıye aş anmış ır. pop·azdan mlitenssıt esecek, 

1 den hahs"dcceğim icin - benim hu 1 Nihayet programa ilave olunan tarihine musadrf Per~mbe güni.i M • riyetle bulutlu ,.e öğleden en·e 
tedrisatın hangi tekamul merhalesın- (l~tir.ıai:rat) dersinin Ziya hök \ip at on ikiden bire kadar Galatada Şi~· çisenti olacaktır. Ha\'ını öğleden lmparatorluğu dahili ve harici 

mubareb::-lerden ziyade iktıı-adi h•tih·ı 
·&lsizlik yıktı. Ve bu cn!~az altınd•. 
ea çok ezilen 'J'iirkler oldu. I<'akal, 

de işe ha~aldrğımr Ye kendimin o te·, m<?rhuma Yerilmesile felsefe t<'drisa,. hane Karakolu İtfaiye karşıf'lnda Ro- açması muhtemeldir. 
J.ümi.il silsil~siııj tnkip ederek hangi 1 tında ) eni bir inki~af haşlamıştır. mano hanrnda furuht edileceii ilan o· 11 

Türk lliiyiik Gazi rehberinin emsalsiz 
kudret n dehası sayesinde bu enkazrn 
altından dipdiri kurtuldu ve yepyeni 
bir deYlet kurdu. Ru deYlet milli ve 

iktı1'adi Oirliğ i haizdir. lmpa ra tor -
1 uktan kiiçiH~, fakat daha kmTetli ••e ı 
daha canlı ve haysi)ctlidir. Türki}e 
miiF.takil bir cle"let halinde kurtuldu, 
mü.cı,takil kalabilmesi ve Türklerin hür 

nol~tnya kadar mevzuu ilerlettiğimi işte bizde felsefe tedri~atını:n 11;e • lunur. (2213) 1 tlh 1 1. h .1 e 
======~======= n ap ar - a mı ,. d 

~ö.sterccqjim. çfrdi~i tekfınıiil sahnelerine lıakılınra içtinrniyatın da i7.ah farzr olmuştur. cemiyetinin irlare hezetinin müdde _, 
Dariilı'linuııc!a felsefe t2drisatı mer khisil< dene cliyehileceğimiz Emnıı -

1 
( l) mi' olduğundan bugün öğleden· 

hum Emrullah efendi ile başlar. Me~· lah efendiden itibaren Ziya Gök Alpa M. . f 1 • • . .. • 1 c·mı·,·et merkezı'nde )'enl idare 
( iı<ö.hetçılik) e sefesının orıJtna " J 

rutiyetin il:inından binız e\ ,·el "e o karlar olan dene)e; hidncj devre, khl- .. . ı· d (R~ .~eçı"Jecekn·... 1 me,·zuu uç eı:;asa ıs ınat e er: ~a- - " 
sıralarda dari.ilfünun edebiyat ı;:ube - sik devren a~nuya doğru olnn ham-

lite sociale), (Representation collec- 1 
sinde fel5;efe dersi EmnıMalı efendi - leye nazaran Ziya Gök Alpten ~onrald Radyo 

t.he), (.Jugements de valeur) hu ür -·----------~ ~ deydi. Ders programında (Mantık), devreye ikinci dene diyebiliı•1_ ~ ~ 
mantık mevzuu modern felsefeyi vü-

(.\h hik), (U;.;ulü tedris) gibi der;.:ler Ziya herin felsefe tedrisatn.dıı ~ös-
cude ~etirmiş yeni mevzular olduğun· letanbul r•dyosu 

'.ınlı. Bu clHslt'r yalmz merhum fnra terdiii"i yenilik ı;öyle olmuştuı. O v,lk
dan dolayı (l\IüshetçiJi.k) sisteminin 6 dan 7 ve kadar ~ramafoıı. 

\.'e müstakil ya:.ıyahilme.--i için iktıs,1-

den de rniistakil olmasını temin etmek 
lizımdı. Uunun da manası Tiirkiye}; 
kendj kendine ya;;ıyahilecek i"1ısadi 
bi.r hırnma getirmek, memlekette ye
tişen \'e ytişmsi kabil mah~tıl:itr hol, 
ucuz ve iyi } ctiştirmel, \e memle!,et· 

fınrlan tedris edilir ve ta lehe yalnr7. te kadar felsefe tecl risatr adeta (sta~ mevlıidü olmakla beraber bir tekamül 
"eneli taf,rirlcrini not ederek ılcrse tiJ,) hir halde iken Ziya be) in ;lariif .. 

• ııııO 
dan 8 30 a kadar ~lakbule hanı 
rakile saz, 8.30 dan 9 a kadar grı~ 
ile opera parçaları 9 dan 1 O a 

0 
Belhis hanımın iştirakile saz. 1 

merhalesi geçirmeden (vaz1h) bir 
ondan ı.:nlışırlardr. Merhumun lm hu fünun tedrisatının böyle henüz daha 

mefhum halini alamamışlardır. Bu 
"'U=-taki derin \'tıkuf ,.e ihatıısına rai· (dinamik) hir hal alamamış olmaı:;ııı. 

üç mevzuu C'ante (sezmiş), Durk • 
nıeıı fcls('fcye clair ne hir kitap, ne dan mütevellit bir heyecanla ıır(aya 

heim (görmüş), Levy-Zruhl (meyda J 0,30 a kadar Tango orke~trası. 
hi r esttr. ne de hi r ):°17.1.:'T olrnad ı~ı gibi 1 attığı clarül fünuni me.ı;.eleler clarül fii· 

na koymuş) tur. 
hitfahi frlsdeye mahsus olan (lis:ın) nun muhitinde yeni bir hayat uyan -
d:ı hcniiz doii:mryn başlam·-: hile de - rlrrmış, ve etrafına topladığı genç ho- l\lüsbetçilik mezhebini benimsey.İ'J) te milJetin zaruri ihtiyacına teJ,abiil 

edecek sana) ii teşvik ve takviye vr 
himaye etmek n devletlerle olan ik

ğilcli. ralara aşılarlrğı (Ateşli hamle) ile o felsefeyi takip etmek istiyen bir ho• ._ __________ _,..
7

, 

1\feşnıti~ etten sonra felsefe tcdı·i.. dariilfiinuu tedrisatı klasik usulden canın üzerinde yürüyeceği tekamül 19 K.evvel 931 Açıldı 
tısa.di ve ticari müna~cbctleri 1..aruri ================ 

Çünkii cnclfı nüfu,;umu7. memleketi
mikta.r ve maddelere hası-ederek ma· 
)• · h il d a 1 · k mize nispetle heıüiı noksandır. fii,· 
ı muvazeyenı a e en m. sun >ır ·m 

vette bulundurmak Türkiyeyi ve Tiil'f< ki:;foin yapabileceği i~i gördürerek 
nüfus noksanını arttırmak kap eder. 

Jeri zengin ve miireffeh yapmaktır. 

1 

Rir kişinin yapabileceği i~i iki ve cla-
Bugün milli cümhuriyetin. milli hü . ha ziyade kimseleı· giMir:-,e o iş de 
ki}metin tuttuğu ye üzuinde yürüdü-
tü sistem budur. Hu istem a rr1ar• pahalı.} a mal olur. Ucuz mallara. re-

kahet ecleme7~ htihlfıkte tasarruf 
danheri her de,·letin tuttuğu esastır. lfızrmdır. (ünkü tam \'e temiı bir ~1 .. 
iz de pek yeni olduğu içindir l,j halfı danın gü7,el ve tcmi7. ve zarif bir el • 
bazı yerlerde bazı itirazlara tesadüf oİi>enin boş \'t' diirüst cğlecinin bir <."C

edilmekteclir. Garfüi ::;urasıdır ki miyet. hayatının feYkinde sırf gösttı. 
bize en rok ~:: riz '.·apaıılar en ziy·ade · · · ı ı ı l"l'kl ··ı ::ı; ,.... nş ı~ın yapı an au 1a ı ı er. mu >a-
bu sistemi faJdı> eden de\ Jetlerin Iftgıtlar Ye yahut fena itiyatlar, sıh r 

propagandan matl>uatı YC yairnt mii·· hatte. hayatta, ahlakta ve irat.ta 
ellifleridir. Ilımların maJ,sadı gayet hüyiik rahneler birakan fsrnflardır. 
~ktrr. Ru israflann ahlaki ,.e manevi cihet" 

Bizi gene e- ·kisi gibi gaflete seY -
k'ederek iktısaclen C'.sir yapmak, menı
ldeti yarı müstemleke haline koyduk-
tan sonra memleketin le milletin ha-

leri!1i hir tarafa hrrakarak yalnı mad• 
eli kısmı almsa dahi fert ii~ nYe milkt 
için tehlike gt>ne büyiiktür. 

Yalnız dişten değil •• 
yıat usarelerini emerek can.:-.ız ve kaı,. 1 Fazla ye fuzuli sarfiyat, yalnız 
sız bir halde memleketi mfü;temleke J{elire. kazanca dokunmakla kalmaz. 
ve Türkleri de esirler haline koymak.! sermay€'yi, kredi}·i de ınaln·eder n 

Tahmin etmeyorum, fakat içimizde insanı iflasa ve sefalete götürür. Ta· 
hala böyle pnıpagandalara kaı>rlan h ~aı-rufun miispet h:\millcrinden biri 
lar varsa onlara hakikaten acımak ve ele herkesin işini arttırması. yani müm 
hem de çok acımak h1zımdrr. kün olduğu kadar fazla çalr~arak 

iktisadi sıkıntımızın sebebi fazla istihsalde bulunmasıdır. Bu • 

fluhran dünyayı sarsanken, biz 
l!im inkişaf halinde bulunuyorduk. 
Buhran en·elemirde sanayi memle -
ketlerlni sardı \'e oralaı-r sar tı. 'fiir· 
kiye mevkii, kendi il'tihlfık ihtiyacına 

'-lspetle hiç elenecek mertehede oldu
ğu İ!;in bundan müteessir olmadı. 
Bundan başka mevcut sanayii de la
zım geldiği kadar himayeye mazhar 
du. 

Zaten sanayii ken{lisine :reti~en 
memleketler ve zirai memleketlc-r buh 
randan en az müteessir olan yerlerdir. 
Türlciyenin iktısadi sıkıntısı 928 ye 
929 senelerinin kuraklığı \"e içinde hu
hmduğumuz ı,;ene cihandaki nhire 

gün iktrsadi tasarrufun yalnız dişten 
arttırmakla kahil olahileceğine kani 

değildir, aynı zamancla i~in de art· 
tınlmasmı emreder. nu sayclıklarnm, 
hasılatı cemiyetin senetini arttıran 

ferdi ta:;;arnıflardır. Bu ta. ... arruflar 
fertleri. milletleri 7.('ngin eder ,.e re• 
fah·ı götüriil'. Bunların ha~ın<la da 
vatanın öz malını kullanma!• gelir. 

Yt>rli malı kullanmak. yalnız mil
li tesaniidiin ve yahut içtimni müte -
kahil nwnfnat n rabıtanın icnp cttiı· 
eliği 'atani ve insani hir fe -
dakfırhk. alicenaplrl, değil mi'! Şah
siyeUerin :zati ve ferdi menfaatlerini 
de temin eden ve himaye eden bir c• 
sastll". Yerli malı ı,ullaııınak demek. bolluğundan hasıl olan fiat düşliklii

Jlüdür. Avrupa ve Amerika memle _ "atandasa iş hulmnl\, \ai.andaşa ı>a" 
ketlerinde alınan tedlıirler de mı.hsu-. nı kazandırmk surctile kendi istihsa· 
Ja.tıınu,ı;ın ucuz ve giiç satılmasına ~('· limiıdc on lan kola.} lıhla ı-;atabilme~ i 
beiJiyet vermiştir. Jfü· taı-aft.an istif,. temin ~t~el\t~_ı: nu~unl:\. mukayyet 
safi ucuza mal etmek, diğer taraftan olmı,pı ak he, kes hcgendıAı malı, hf• 

b 1 
"th ı·• ·ı .. 1 d 

1 
. i.i;cndi<Y,· vl'rclen alın;n dftci:tin m·ıh-su-

u11 a11n ı a a~ e.-;~a ı c mu >a e c .... ı· . " · ... · · . 
... · t ı . ' t k t lah :ıl·ıkta san;wıcının m:ımnlatı acık-nt ,lemın e mel\, me,·cu sı ·ın ı vı cı- • • • • • . . . • •. 

lt k b
. 

1 
h 

1
• . . ta. ı~cı acıkt::ı, ırat sahıhının ~elın 

za ac{l ve ıze Hl r:ın ı-cne <"nnı 1 · · . . . 

dnı. k 1 · · d d açıkta, devletın memuru da zabıtı de ..,.a ·o ar gccırmemıze yar ım (' e- .. 
ek

. t' il • d 1 ,1 ... k. . :ıç:hta kalır. Onların verlermı haı;;. c ır. er şe> en en·e ur ıye.} ı . . · . . ~ 

T .. ki · h h ı · · 'kt 1 kalan tutar. l\ctıce'k hır kevıf, h;ı· ve ur· erı u r:ın< a n•ası ,·e ı · ı - · 
· zevk ug-nıııa ko koca bir mem1ekel 

sadi yıkıJıştan J,oruyacak yegfütc e::;ac: mahrnlur. 
hP-r Türkün en ) iıksek dikkatini Ye 
en bü-yiik gay reıiııi saı fedcr('k devlc-ı 

tiat kurduğu YC kuracağı mil ti i!d· ··ıl 
n~amını muntazam 'c mii. temir bir 
surette kendi ş;ı Jı3ilc C\ .i11 de, işinılc 

t.;\J.bi!. H' tal, ip etmektedir. Bu niırı• 

mm oir faslı taımrruftur. Zamand.ı 

t.a~rru f, n iifıısta 1asn rrnf, i tih .. 
Jfıkte tasarruf lazımdır. Enela bi.1.i. 
geçenıere yetiştirm('k için. :sonra kay· 

bcttiğ"imiz boş zamanlan kazanmak 
için. nihayet de ııüfusumut.Un kol 
eksikliğini kapıyarak istihsali arttır
tttak için nüfusta tas.ırruf lflzrmdır. 

istenilen fedakarlık bUyUk ı 
değildir 

Aziz rnt.aııda:i, diiıı) ::\) ı sarsan bu 
hiiyük huhra ııda hiıdcn ,.atan ic;in 
Ye rnt:rndaşln icin istenilen fed,tkiır
lık hiiJ U!\ cleğildir. lfüe yalım men· 
faatinizi bilhiz eliyorlar. rntarı ·.-r 1 

\emilletin yüksek menfaatl2rj c-mn·t
tiği zaman 'I'iirklcıfo fcdak[trlıklarını 
nerelere kadar götürdüklerine yakın 
taı-lh şahittir. Duna da biiyii!. l'ürk. 
milletinin "c~·c"eği ce\ap. emin ola · 
lım ,.e emin olsunlar nı•jspet oJacalt· 
tır. 

kurtulmıya başlamrşt.Tr. Bununla he- merhaleleri ele tabiatile bu sıı,rayr ta- Kam blyo 1 

raher Ziya heyin darülfünun hal-atın- kip t-cler. işte Ziya beyin (dün) Dürk- Fransız Frangı ı2'oo 
da bu ilerleme hamlesiUmi safhadan heim'dan almak istediği hu mevzu la~ I Jngiliı lira~ı Kr. 71 J 50 
ziyade harı:.i safhada kendini g-fo.ter• rı hen (bugün) Levy-Zruhl'den ala· "T.L. mukabl11 ooıar' 
miştir. (l) rak vuzuhla (meydana koymıya) ça • r.ıret 

Z. ('"k Al . ··k k h . t' lıştım. Bu suretle mesai tarzım üçe Ael~a 
,ıya .. o · pın yu ~e · ~a sıye ı - . . 

. .k h . d B' .. 1 • d' a) nldr. 1 - Felsefede en son (Ana ıırahml 
nın ı i cep esı var ır: ırı ı mı. ı - h )(") l .. bet ·ı·k . . , ı .. Frank 
v • h • z· be 1 k t' · . mez ep ·> o an mus çı ı sı!'ltem1nın 
gerı arsı . .,ıya ~· mem e ·e ın ~eçır- .. . . leva 

kt ld v • k 1 • h t el h hugun en son otorıtesı bulunan JAvy-me e o ugu ın -, ap a)·a m a u • . •.. . . Florin 
d . d .. t••V.. k . ld ;;. .. h. Zıuhl u ılım sahamıza nakletmek. • ••oron esme uş ugune anı o u,.,u mu ım . • . . _ . " 

1 .. 'f t k . · ·ı · fh d . (lptıdaı zıhnıyet), (aşagı cemıyetler· • • Şllln .. ro u ı a e me ıçın ı mı ı:;a a an zı - . . . ~ 

d 1 • fh h · t de zıhın fonksıyonlan) ından sonra Pezetı ya e Hll"sı sa aya e emmı:rc ver - .. . • 
· . . h t d ha doaru ] d' t uzerınde çalrşnıaıkta oldugum Angusttı l\tarlc 

mı~. 'e :> a u a ,., su la ısa . • . • • • 7.lotl 

k 
'd. · · h k t · ·ı • h (Conte'un felsefe~;ı) eserlerının naklı en ısım una se,· e mış. ı ,mı sa :ı- . . .. .. 

d k
. h ,_ ti · d · d h • hu meı;aımın mahsuludur. (6) 2 -

Pengö 
a ı are11.e erın en zıya e arsı sa- " " Lev 

hada faaliyetini sarfetmi~tir. Run. Her ilim milli liFıana intıbak etmedik .. 
elan dolayı ilmi ~ahada daha ziyade çe keneli ilmimiz sayılamaz. Felsefr
(Telkinat) ta. bolun muş, harsi saha. Yi milli lisana intıbak ettirmek içiıt 
da ise daha ziyade (Neşdyat) Yücu - enela tutaraiım metodu mttydana ko
de getirmiştir. yaı-ak o usul dairesinde 1strlahlan tet• 

1 Türk llmı Oıo",ır 
(ervoneç "urus 

Nukut 

20 Frank [Fransız 1 16 ·o 
ı hmıtn (lngıtı~ı 710 
1 Dolar (Amerika) 210 

20 T.lret [ ltalya ,I 215 50 

Ziya beyin ilham aldığı filozof Dur• kike haşladım. Fakülte mecmuasrn -
kheim'dir. Bütün yazılarında ondan da snasile intişar etmiş ve edecek o· 
bahseder, ,.e daima onu istişhat eder. lan (Felsefe r~tılahlım) makale silsi· 
şu halde kcllclisinin intihap ettiği mez lesi bu mesaimin mahsulildür. 3 - BORSA HARiCi ~ 
hep Durkheim'in mensup olduğu J\:end~ orijinal tetkiklerimi meydana Altın j 94~ l g!i 
(müsbetçilik) muhebidir. (2) koymak. Bu hususta sarfedilme!lli la· Mecidiye 5 ô4 

Rankonot 24 ~ 
Şimdi bizim daı·ülfünunun bu ikin- zım gelen mesai evvela müsbetçiliğin 

ci devreye girdikten sonra bulunduğu istinat ettiği üç mevzuu vuzuhla mey- •----~------~{9 
d k f 1 k · -..1· ğil bilakis (Müsbctri) dir. on1' 1 teka• mu"l safha!=mdal<i ihtiyacını .... ..,iiı ana oymıya masru o ma ıcap oc:ul• ~ fi 

cı) zannedrnler kendisini Jriç " ()nüne getirirsek şu üç türlü mesai~i yordu. Bu ihtiyaca göre bunlarJ 
istilzam ettiği görülür: Otoritelerin (izah) için neşrettiğim (Maddi şe'ni • mış olanlardır. rt4 
nakli, (:3) (ilme lisan vermek), oriji- ret. içtimai şe'niyet) (7) (Maşeri ta - (3) Bir lisar.dan diğer /is<l p 
nal mesti vücucle getirmek. )ledeni- ~an-urlar), (~) (Keyfiyet hükümleri hangi bir müterdm tarafında"# 

kıymet h U •• k .. len") (9) 1 1 t~rcu"me 0 tmek baı;ıka, bı"r ofof 1 yet aleminde ilim cereyanfarınm sey• Ye . ·um • yazı arım :t " "' v 'c 

ri tetkik edilirse im yoldan yüründü- (Akıl mantığı, vicdan mant1ğt), (10) mesleğini t<rmamile J:avrayıp RI~~ 
ğ-ü. tabii tekamül seyrinin hu olduğu (Cemiyetcilik mezhebi) (11) gibi tetM ni benimsedikten, liJ;anına i?t:fı( 
mı?.rıra carpar. · kiklerim hu mesaimin mahsulüdür. tikten sonra o otoriteyi mili~./ 

1, , kt . az"ı·clan bak I z· ·a Yak:ında (Felsefe ve içtimaiyat), (Ke- nakletmek başka •cydir. Bll ı.~ 
>ll no aı n. .... ı ınca 1) . • • • • • v 

b .. 1 d'~ı·m gı"b'ı hn , ha mıvetler alc:~mı, kevfıyetler alemı, kry- salahiyetli müderrislerin işfdıf· ey - soy <' ıg , - , rc::ı sa ~ · • . · , . 
Ya fazla ehemmi~·et nrdiğind<'n dola· ~etler ~lem•?· <Ş.e n~ye~ Ye hakıka.t) (4) Gene bundan dolayı ~1 
~, hu iic tiirlii mesaide usuli bir suret gıbj yenı tetkıklenm ıntişar edece-ktir. mantıkla içtimaiyat arasında sifi 
· • Harı;i l"ahaya gelince: 1 rtimai ha· ·· b t bi · l diit te <:alışmıya vakit bulamamış. edineli- ~ munase e ve rı o mazsa 

yatımızın her türlü safhalanna, inkı- 'k k ı t b' h ttz ğ"i Durkhcim'i nakle ömrü vefa etmt'• sı ·a ır arzında ır ra t 
1 lii.brmızm yeni yeni tecellilerine roütc- Binaenaleyh bııgün mantık o 

diği g-ibi, ilim lisanını yaratmadaki allik yazılarım mohit·in~izin hu husus~ 
k d ti v mu··tefer~iı. verler zın içtimaiyat yapılamaz. 
·u rt> ne ra~men · • - ta darülfünundan beklediği hizmetle· 

de cok isnbetJ.i bazı ıstılahları Yücude rin kendime taal1uk eden krsı-mlarım (5) (Ana mezhep) felsefede J 
geti.rmekle kalmı~. ahlak mevzuu hak- ifa} a çalı~maktır. (lnktlahrn felsefe- ve ilçüncii. derecede sistem/et 

kmdaki gibi bazı makalelerinden ma- si), (Halk~ılık n cümhuriyet ve Türk bilni nazariysinde değişiklik ~ 
ada orijinal tetkiklerini. kitaplarını. halkçılığı ye cümhuriyet.i), (Bugiinkii büy;ik filozofların felsefe tar 
yazıla rrnı hep har5'ii !'ahacla meydaırn bir derir l.'Ücude .fletirdiklrri 
koymuştur. 

Hh'N NE l"Al'TIM 

Zi) a be) deıı sonra (:Mant.rk) der~,i
ni almış hulunuyorum. İçtimaiyatın 
zuhurundan enel fel~efenin diğ"er kı
sımları gibi mantık da sırf fel~efi o• 
lan klasik mahiyetini muhafaza edi • 

)ordu. Halbuki (Mü~hl'tçilfk) uı;u -
!ile tetkik edilinre mantıi('ın :;;imdiye 
kadar böyle klasik zannohınan nıe,· .. 
ZUllıtUn tamamile (dinamik) bir mah1-
)et alclığ.;ıı gördüm. n• dersimin r.ıe. 

sai kadrosunu ona göre ~izerek işe 

başladım. 

Felsefede (ferdi bir rnrlık) telak· 
ki olunan nefsin zihniyet me-kanimıa
sının o te1akkiye göre tetkiki başka 

hir ~aha, istimaiyatın zuhurunrlan 
sonl'a (içtimai bir ,·arlık) telakki olu
nan nefsin zihniyet mekanizma •• 111m 

tetkiki ise ba~ka bir saha arzeder. Bun 
elan dolayı (manhk) şimdiye kadar 
felsefenin sikle! merkezi olduğu gibi 

dfümiz) eserlerimle (Cümhuriyet 1·e 
fazilet). (12) (Ladiniılik nedir?), (ı:l) sidemlerdir. -1. 
(Milliyet 1·e insaniyet). (14) (Kitap (6) Bundan bctfka Berl1~; 
ve hayat). (15) (Talim n terbiye) (Şuurun bil<i ı•aıuta mu'ta/~r?.~ /~ 

• (16), (Tiirkçülük vazifeleri). (17) lettiğim nihi Thomas'nzn hufl"ı1' 
(l\1efüürc birliği) (18) gibi yaztlat'lm fe maniielini de lwzırtamıf} btl 

hu mesaimin mahsulüdür. Hatta en rum. 
5':0ll zuhur eden Menemen menfur ha• (7) Milli mecmıLa: 96. ,,./ 
disesini tel'in münasebeti·le yazdr~m (8) Edebiyat fokültelii rtıeC 
yazıda bugün (Şeriat) mefhumunun Cilt 6, sayı 2 

nasıl anlaşrlması lazım geldiğini gös- (9) Milli mermua: 98. el 
ternıiş olduıu. (10) f:debiyat fakültesi ,,ıe 

İstanbul darülfünununun aciz bir cilt 6 - sayı 1 I 
uznı oaln l>en hu yolda çal·ştrm \'e (11) "l'lli J06 .~ ı. mecmua: ·~""ıJ 
çahı;HlOrtım. (12) J'akıt gazetesi 21 k<t'"' 

Halil Nimctullalı .ı. 928. 91" 
Dariilfünun müderrislerinden ( [.1) J'akıt gazetesi 28 rı.ud' .f 

(14) Müli meC'mua: 110 . ilfl'f 
( 15) Vakıt gazetesi 8 teırifl fJ//" 1 

( 1) Gayet tabii olarak Ziyn beyden 
balısetmekle hem onun ilim hayatı • 
m:;;cJcki unutulmaz lıiznıetlcıini say -
ımf, /ıenı de k<mdi me8aimi rıö,.t.Jrnıek 
için bir mukayese yapmış olu11orun1. 

(2) Ziya beyi bazıları (Mistik) zan· 
nedcrler. Halbu"lıi Ziya bey (Sırcı) dcw 

(16) " ,, 20 ,,~ 
( 17) Milliyet gazetesi d t~t<JI' 11_~ 
( 18) ,, ,, 21 /ıa:~). J 
(19) (Kara vak'a karşısı 

gazetesi :JO kanunuevvel 930 



ELEKTRiK BUY OTU 
işte f aidell ve ucuz bir hediye 
Parasını 6 ayda ödersiniz. 

SAT 11' nın 

Beyol'l', Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar ve Büyükada 
Mağazalarında Satılır. 

AK Ş A M Çinkografi şubesi 
Mlldilrll: Ktna11 

Türkiye'nin klişecilik sanatında en mütekamil 
bir atelyesidir. 

Çelik, Pirinç, Bakır, Çinko 
üzerine renkli, renksiz bilumum klişe imalatı 

Siparişler sizi hayrette bırakacak bir sür'at 
ve mükemmeliyette ihzar edilir 

izahat almak için telefon edlnlı, derhal bir memur gönderilir. 
m- AKŞAM matbaası fevkinde, telefon: 20113 

Jandar ı a ~a uı Ainıa Komis
Yonu R yasetinden: 

Jandarma Umum Kumandanhğmca kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulan 169 kalem ecza ve malzemei tıbbiyeye talip çık
llladığından 4· 1-932 pazartesi günU pazarlıkla mübayaa edilecek
tir. Mezkur günde taliplerin Ahkarada Jandarma umum kuman· 
<lanlığı levazım cıüdiriyetine müracaatlan. (4493) 

............. 

Tütün inhısan umumi müdür
lüğünden: 

Istanbul Depo ve İmalathanelerinde mevcut ve (Triyol) maki
llesinden geçirilmiş (235,000) kilo kadar kırıntı ile imallt 
neticesinde çıkan toz ve istimale gayrı salih mahsul aksamından da 
lakriben(l 10,000 ki cem'an (345,000) kilo toz tütün ve mahsul par
çalan memleketten ihraç edilmek üzere kapalı zarfla satalacakhr. 
Taliplerin yüzde (7,S) hasabile teminat ve teklif mektublarmı 
hamilen (28-12-931 ı pazartesi günü saat 11 de Istanbul Başmü
diriyetinde Mübayaat Komisyonuna müracaatları 4313 

Tayyare YILBAŞI 
Piyangosu 

Büyük ikramiye 

1.000.000 Liradır. 
Keşide Yılbaşı Gecesi 
En iyi Yılbaşı 
Bir Tayyare Yılbaşı 

Yapılacaktır. 

hediyesi 

Piyango Biletidir. 
Biletler azalmaktadır. 

, ........................ ... 
1stanbul mıntakası ticaret mildirlyetinden: 
llİltıllali tasfiyede bulunan Milli Bakır ve Madeni eşya Fabrikası Türk Ano
~ ~irketi heyeti umumiyesinin atide-ki ruznameyi müzakere zımnında 
~th k<tnunusani 932 talihine müsadif Çarşamba saat 10 da Galatada Merk~z 
llııı ttnı Hanım-da tasfiye memuru avukat Ramiz Beyin yazrhan€:Sinde istimaı 
~, karrer olup hissedaranın içtimaa iştiraklerini teminm ve yevıınü içtiınaı 
~ on gün evel hamil bulunduklan hisse seneda.tıru mumaileyh Ramiz 

e ınakhuz mukabili teslim ile istimaa icabetleri ilan olunur. 
t,h~ Tasfiye memurunun ita ettiği raporun tetkiki ve mumaileyhin istifa. 

-..q ınüzakeresi 

~) Muımaileyhi istihlafen yeni bir tasfiye memuru intihabı, 
~') Tasfiye memuru ücretlerinin kararlaştırılması ve şekli tasfiye hakkın-

"\lka.r.rerat. -

=!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l 1 - V AKIT 20 KAnunu evvell 931 ~ 

ı 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan 1 
K. O. ve Birinci fırka iiıtiyacr için 

merctimek aleni münakasaya konmuş 
tur. !halesi 9 - 1 - 932 cumartesi gü
nü saat 15 te komisyona muzda yapı -
lacaktır. Taliplerin şartnamesini gür• 
mek üzere her giin Ye pazarlığa işti· 
rak edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatl:ın. (6i>6} 

(4498) 

.. "' * 
K. O. ve Birinci fırka kıtaatı ihti· 

yacı için pazarlıkla mercümek alına· 
caıktrr. İhalesi 23 -12-931 tarih çar
şamba günü saat 16 da komisyonu • 
muzda yap~lacaktır. Taliplerin ~art• 
namesini almak üzere her gün ye pa • 
zarl1ğa iştirak edeceklerin de Yakti 
muayyende komisyonumuza müraca • 
atlarL (655) (4497) 

* "' * 
K. O. ve 1 inci Fırka kıtaatı 

için taahhüdünü ifa edeminye 
müteahhit nam hesabına nohut 
pazarlıkla sabn alınacaktır. Iha· 
lesi 21-12-931 pazartesi günü 
ıaat 15 te komisyonumuzda ya· 
pılacaktır. Taliplerin tartname• 
ıini almak üzere her gün ve pa• 
zarbğına iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu
muza mOracaatları. (646) (4438) 

* * • 
Çatalca müstahkem mevkiinin ih

tiyacı olan un kapalı zarfla münaka
saya. konmuştur. ihalesi 2 - 1 -932 
cumartesi günü saat 15 te komisyonu
muzda yapılacaktır. Taliplerin şart• 
namesini almak il.zere her gün Ye mü
nakasaya iştirak edeceklerin de temi
nat ve teklifanmelerile vakti muayyen 
de komisyonumuza müracaatları. 

(638) (4386) . "' . 
Dolmababçe hayvan hastanesinde 

müteşekkil hayvan satın alm:ı komis
yonu tarafından pazar - sah - per. 
şembe günleri saat 9 dan itiharen 
müsait fiatla yer]i binek ve nakliye 

Satılık Nısıf Ev 
Adalar Malmüdürlüğünden: 
No.43 İsmet Paşa caddesi Heybeliada. Zemin 

katı : 1 Methal, 1 oda, 1 taşlık, 1 mutbak, 1 
kömürlük. Birinci kat : 1 sofa, 3 oda, 1 hala 
1 mutbak. İkinci kat : 1 sofa, 4 oda, 1 kiler. 
ı hala . 

Bahçesinde ayrıca : 1 çamaşırlık, 1 oda, l 
hala, büyük sarnıç,kuyu bahçesi taş döşelidir. 
Cephesi şimale nazır ve ahşap olarak inıa 
edilmiş olup mükemmel bir vaziyettedir. Tah
min edilen kıymeti iki sene ve iki taksitte ve
rilmek şartile 2562 lira 50 kuruştur. Birinci 
taksidi ihalei müteakip alınacaktır. Satış mu• 
melesi 14/1/932 perşembe günü saat 12,30 da 
Adalar Malmüdürlüğünde pazarlık suretile 
müzayedesi icra olunacaktır. (4490) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Sahipsiz olup daire ambarında 

mevcut bulunan terazi, dirhem ve saire gibi eşya 21-Kanunuev· 

vel-931 pazartesi günü saat 13 te açık müzayede ile satılacağın
d~n talip olanlano o gün ve saatte hazır bulunmaları. (4212] 

Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu, Emrazı zühreviye hastanelerile 

K.imyahane için lüzumu olan eczayı tıbbiye ve kimyeviye pazar• 

hlda alınacağından pazarlığa iştirak için 3502 liralık teminat 14· 
zımdır. Bu teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsa· 

liye alınarak bankaya yatırıhp alınacak makbuz ve yahut hüku· 

metçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektu· 

bu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile 
24 - 12 • 931 perşembe günü saat on beıe kadar Daimi Encü• 

mene müracaat edilmelidir. Ezca listelerini ve şartnameyi görmek 

için her gün Levazım mildürlüğüne müracaat edilebilir. (4481) 

koşum hayvanı ntübayaasma başlan -------------------
1
-------

mrştır. Satın alınacak bineklerin 5 1 K R A M 1 Y E L 1 
ile 8 yaşında ve asgari 1,43 irtifamda 
ve nakliye koşumıann keza 5 ita 8 
yaşında ve asgari 1,37 irtifaında ol • 
maları ve hayvanJarm bilcümle has 
talıklardan ve kusurlardan art bulun· 
maları lazımdır. Diğer fazla malıl . 
mat komisyona müracaatla öğrenile . 
bilir. 

Bu şeraitte satılrk hayvanı olan 
lann mezkur günlerde hayrnnlarile 
birlikte Dolmabnhçe hayvan hastane· 
sine müracaatalır. (616) (4179; 

As. Mk. SA. Al. komlsynu t 
iUinları l 

Askeri mektepler ihUya~: icin dört 
şartnamede 20,000 kilo beyaz· peynir 
pazarlıkla saıtTn alınacaktır. Pazarlr· 
ğı 21 - Kanunuevel - 9Jl pazartesi 
günü saat 16 d:ı Harbiye mektebinde· 
ki mahalli mahsusunda icra edilecek· 
tir. TaHplerin şartnamesini görmek 
için komisyona müracaatıan ve 1-:ti. 

" rak için de vakti muayen.inde komis .. 
yonda hazır butunmalan. (1.39)(4499) 

"' "' * 
Askeri mektepler hayvanatı ihtiya .. 

cı için 133,700 kilo ot pazarlıkla satrn 
alınacaktır. Pazarlığı 22 - K<1nu.1u. 
evel - 931 salı gün·Ü saat 16 ya kadar 
Harbiye mekt.ebindeki mahalli malı • 
susunda icra edilcccktır. Talipleıin 
şartnamesin.i görmek için komisyona 
mü.racaa.tlan ve iştirak için de Yakti 
muayyeninde hazır bulunmaları. 

(l:>S) (4'!74) 

lstanbul a8liye birinci ticaret malı· 
kemesinden: 

Selanik bankasının bir rehoin mu • 
kavelenamesi, beş adet rehinname ve 
ü~ kıt'a hesa.i>ı caı'i kabul mektubu 
mucibince Karaköy palasta mukim M. 
Mayer Kompani Limitet şirketi zim• 
metinde matlubu bulunan mebalrğın 
temini ıistifası zımnında 931 - 161 dos 
ya numarasile rchnin satilmasi bak .. 
kmdaikıi talep ilanen tebliğ edildıiği 

halde rahin itiraz etmediğinden tica
ret kanununun 766 nci maddesi muci
bince emvali merhunenin alelusul ve 
açık artırma ile satılmasına ve mah. 
keme azasından Faiz beyin naip tayi
nine ve işbu karara bir giina itirazı 
varsa üç gün zarfında dain huzuru 
mahkemeye davet edilmek su:retilt.• 
itiraz edilmediği takdirde kesbi kati· 
yet ederek emvali merhunenin 31 
- 12 - 931 tarihine müsn.dif perşenbe 
günü saat 10,30 da Orta.köyde Fatma 
hanım deposunda sa.tilacağı ilan olu• 
nul'. 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

Kiralık KAgir hane ve Dükkan 
Betiktaş Akarab vakfiye idaresinden 

Beşiktaşta Akaretlerde 30, 50 numaralı haneler birer sene 
1, 3, 7, 11, 20, 35, 44 numaralı dükkanlar birer ve 12 numaralı 
dükkan iki sene milddetle bilmüzayede icar edileceğinden şehri 
halin dördüncü gününden itibaren yirmi gün müddetle müzaye-
deye vazedilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade malumat almak 
isteyenlerin Kinunuevvelin yirmi altıncı cumartesi günü saat on 
üçe kadar mahalli mezkôrda 54 numarada müteYelli kaymakam
lığına ve y~vmi mezkurun saat on üçünden on beşine kadar 
lstanbul Evkaf müdiriyetinde idare encümenine müracaat et
meleri. (4L57) 

Türkiye Ziraat bankası Istanbul 
şubesinden: 

Karyesi Sokağı N o. Cinsi 
Maltepe Dörtyol 8 Hane 

" " 8· 1 " 
Pendik Bağdat C. 491 ,, 
Kemer B. Ayazma 36 dükkan 

Balada yazılı emlak kiraya verilmek üzere müzayedeye çı· 
karılmıttır. Taliplerin yüzde yedi bnçuk pey akçelerile beraber 

yevmi müzayede ve ihale olan 21-12-931 pazartesi günii saat 

ikiye kadar bankamıza müracaatları. (4079) 

Gedikpaşada Jandarma Satın Alma 
komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için bin dokuzyüz takım mamul tavla elbi· 

sesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. ihalesi 4-1-932 tari· 

hine müsadif pazartesi günü saat onbeşten on altıya kadar ya• 

pılacaktır. Taliplerin şartnameyi ve nümuneyi görmek üzere her 

gün ve münakasaya iştirak için muayyen gün ve saatte teminat· 

larile berabe rkomisyonumuza müracaatlan. (4410) 

Kütahya Viliyeti en: 
Vilayet Sıhhiye daireıi için Beş yüz liralık Neusalversan müba

yaası 13 Kinunusani 932 çarşamba günü saat 15 te ihale edil
mek üzere alenen münakasaya konulmuştur. 

Neusalversanın muhammen bedeli beher santigramı 1,75 bir 
kuruf otuz paradır. Talip olanların mezkfir gün ve saatte 37,5 
lira depozito akçelerile Vilayet Daimi encümenine müracaatlara 
ilin olunur. \ 4489) 
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' SEYRı'SEF AiN 
Merkez accntuı: Galata köprii başı B. 2362 
Şabı .A. Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 

(CUMHURlYET) vapuru 21 

Kinunevvel pazartesi 17de Sir
keci rıhtımından hareketle Zon

guldak, lnebolu, Ayancık,Sam
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize, Mapavriye 
gidecektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Of, Sürmene, Görele

yc de uğrıyacaktır. 4503 

Pire • lskendAriye Postası 

( IRMIR ) 22 Kanunucvnl 
Salı 10 da Galata rıhtımından 

, kalkar. 

1::!:!!!!!!! --........... • 
v-----.... ·······················-·-······· 
Sadık Zade Bira- f~ 
derler vapurları ~~ 

Karadeniz ~~ 
:: 

POST ASI ii 

SAKADYA!I 
vapuru 20 Pazar il 
K. evvel :: 
akşam saat 17 de Sirkeci i! 

I' 
rıhtımından hareket!e (Zon- :1.~ • • guldak, lnebo1u, Ayancık, :i 
Samsun, Ordu, Giresun, H 
Trabzon, ve Rize) ye azimet I! 
ve aytlı iskelelerle Görele ve H 
Ünyeye uğrıyarak avdet ede- H 
edecel:tir. g 

Fazla tafsilat için Sirkecide H 
Meymenet Manı altında acen- i~ 
teliğine müracaat. Tel. 22134 !! 

u ......................................................... -······················································· 1 LAN 
Harbiye mektebi matbaasına. (Ilreh

:ner) marka bir kağıt kırma makinesi 
ıhnacağıır.dan taliplerin matbaa he· 

1et idaresine müra<:mıtları. 

bayat· 
TEBŞ 

Bursa Pazarı 
Muhterem müşteri 
rağbet ve teveccühe 
olmak iizere büyük 
Borsadaki Lale ve 
sucat fabrikalarında 

arası 

Mü esse satı 
lerlnden gördüğü 
naçiz bir mukabele 
fedakarlık ve sayile 
çağlayan ipekli men 
esaslı tadilat yaptı--ğını ve Fabrikaları asrın son terakklyatına göre yeni maki-

nelerle techiz ve faaliyete geçirdiğini muhterem müşterile
rine arzeder. Yeni makinelerle istihsal edilen Krepbirman, 
Kırepdemur, Kırepsaten9 bUhassa filafil, emprime, yünlü 
ipekH ve sair elbiselik kumaşlarla yünlü ·pamuklu kumaş 
ve havluların bir kere mağazalarımızı teşrlfle nefaset ve fiat-

larının tetkikini menfaatınız namına rica eyler. 

MERKEZİ ı Istanbul Sultanhamam No. 24 Tel. 20625 · 
Beyoğlu istiklal Caddesi No. 376 Tel. B. 7 

ŞUBELERiı 
lstanbul : Bahçekapı Haseki hamam caddesi 67 Tel. 21320 

lstanbul : Mahmutpaşa başı BUyUk çarşı Tel. 22017 

Aynacılar kapısı No. 9·1t 

. . c ' '. . ...... · .. -.· .. :w~~;.., ..... -·~"'I· ·-· •. ; .• ' • ; : .. '~ • · ... •. ·19i 

Büyük kıymetli bir Hereke halısı Sandal bedesteninde 
teşhir olunuyor 

Sinop Vi aye . n en: 
On~ Ad~ 

Aynalı baskül 4 
Hesap çubuğu 2000 
Mihsap küçük model 67 
Pusula küçük 60 
Tıbbi termometre 67 
Asgari azami termometre 20 
Dinamometre 3 
Toriçelli borusu 4 

lstanbul üçüncü icra memur
luğundan: 

f\1ahcuz ve parayı çevrilmesi mukar· 
rer ve 7 - 4 - 932 tarihine kadar vadeli 
olarak Emniyet sandıgıııda mevcut 2193 
lira 19 K. şehri halin 26 ıncı Cumnrtesi 
günü sant 10 dnn itibaren Bağçckapıda 

dördüncü vakıf hanında esham ve nukut 
bors:ıcında açık arttırma ile satılacakor. 

Taliplerin ye\ mi ve vakti mezkurde orada 
hazır bulumalan ilan olunur. (2216) 

Diş Tabibi 

ZeAi 1lnci · 

~~~.\!i;~ 
Otomobil ve piyano alıt~ 

ruz - Az kullanılmamış olmalı 9· ıll 
arasında fstanbul dördüncü Vakır b 
asmakat 29 numaraya muracaat. 

bili· 
Para kazandırıyoruz-lstan ııt 

dan başka vndYetlerde, kazalarda Meıtl 
h k k 1 • • . . i . . •azifc' 

yıı ut er ·e • şçı ıstıyoruz. şınıze, ' , 
nize halel gelnıiyecektir. Isıanbul posr'S 
nesinde 400 numaraya meytupla soru011 

çine 6 kuruşluk pul koyunuz. 

Para - Dükkancı esnaf haftnlık. ts~ 
side ödeyebilirlerse kefaletle 50 ıırıı dJ 
kadar pııra alabilirler saat 9- 12 arası~, 
Istanbul Bahçekapı dördüncü vak• ) 
asmakat 29 numara~ a müracaat. (~ 

Taşra için - Türkçe bilen h~rı11~ bir Daktilog:af li\zımdır. Beyoğlu lstı~rft 
caddesinde Anadolu 1 lan I 6 mcı daı 
kat 3. l.\lür:ıc:ıat saau 12- I ve 4-S. 

m ıı ı ı ı H ı ıı ır ıı ıı ~ ı ·ıı ~ıı 
-V /A il 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ,.e 
2.38:"2 ıd:ıre 2.4370. 

ostaP kutusu: 46. 

Telgraf: Istanbul Va~ 

Abone şartları: 

ı 

Dalı ilde 150 
lfariçte -

a 6 12 Aylı~ 
400 750 1400 l{urtl~ 
800 I 450 2700 ~ 

ilan sartlarımız: 

Satın 
S:ıntimı 

R"smi 
10 Kş 
20 " 

Husuşi 
12,so l\} 
25 

KüçUk ilan şartlarımız: 

2 3 4 1-10 Defııh' 
30 50 65 75 100 Kuruş 

Vilayet ilkmekteplerine muktazi olup cins ve miktarı yukarda 
yazılı bulunan levazımı dersiye 26-12-931 cumartesi günü ihale 
edilmek üzere :ll gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. Talip 
olanların fiat ve resir.ılerini havi tekliflerinin encümen riyasetine 
göndermeleri ilin olunur. {4434) 

A - Abonelcrimızin her üç ıı)i'~ 
ğı için bir defa mecc.:anen 

1

1, 
H - 4 satın geçen ilıtnlıırın fsı 

Hastalarını her gün saat S,30-1:! saun için 5 kuruş zommolunur ve 13-20 kadar kabul \'e her salı ._ ____________ _ 

saat on üçten itibaren meccanen diş 
~elter ve tedavi eder. 

Muayenehane: Kadıköy Mısırlı 
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