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• 1 nıet Paşa Hz. Bugün ·ıstanbulda 
arp fünlerini yazan tarihe, muzaffer bir 
mandan, sulh günlerini kaydeden tarihe 

dünyanın büyük bir müsalcmet ve dostluk 
havvariıi olarakgirecek olan Başvekilimize 

" Hoş Qeldin 1 • deriz. 

,,AOBPE 
Matbuat cemiyeti tarafmdaa daYet edilen Bulgar gazeteci ukaclqlaruna; 

ba aabala onda phrimize ftl'&caklu, Sirkeci istuyonuncla amiml tezahlrle 
brpl-cakludar. O.tlanmn: Perapalu otelindeki dairelere milafir edilecektir. 

• Mala, Galata nl-- ,. 
11atacllE ..... ftjtUll ....... 

vekil .... ft -'"tlal tm·ta1a .. 
~olaal1v. 

Bu,. .................. •1h 
ftledMe .. bibft bir künman 
•lclat-11 ........ ft iN M1Ü&tia-

"' atradılı memlebtlere Ttlrldy• 
nta muhabbetini dtilnn ismet Paşa 
Baretlerini bu tarihi dlnfiftinde ıs. ._.al halla, bfbrilk bir ttlkraıı ve se
mcJe brtrhnealdaMır. 

... ftPVUda bulunan hqmu
~ diba .. telpafı aldık: 
tmaıı ~ llareketten .sonra fır
ble •9h=~dtk. 61-di Çanak. 
da Ese Gala ,.._ Yana abalı on
tır. ta, nlltı1UU. J'8Upeak-

v- -.. ............... '"'" 
Bı• npara, 17 (A. A.) _ Eae Ya-

pana Yana •alarmda Korente dot
ru yoluna dnam etmektedir. Pazar
tesi llledea enel lstanbula varacak
tır. 

tla:ıvl oim lattuh ft)hlr)ar 

~ nlıtrımnAu ba saba.la t 
u blkaaklar, ZeytlnJnn'llu qık]• 
nada BceJi dUd• pJarak sellmb
)'aCak]ardır. Sonra Epnüı aaneak 
bordumdu iskele bordasma geçe
eekler Ye Ece rotuma muvazi olarak 
ralı: aeyredeceklerdlr. 

Uman prkett, riisamat, ttitln ln
hlsan, uhil sıhhiye idare1eri ile ka-
71kçılar, mavnacılar ve sanda1cı1ar 
eemfyett namma iştirak edecek m~ 
tirler de Zeytinburnu açıklarmda E
genin sancak tarafında me.kf alacak
laMır. 

Bundan bafka Umandakf bütttn 
gemiler bayraklarla donatılacak, E· 
ge Saraybumuna gelince bir dakika 
didik çalacaklardır. Efer hava 
futa lodos o1ul'I& motirler Saray. 
burnunda bekUyffeklerdlr. 

Dc.t Bulgar matbuabna tem.U eden gazeteci ukadqlanmm hararetle 
rAlmlam. 

Kıymetli bir . Fotyos Ef. 
ilim milesıesesı R 

um Patriği Yunan 
Dan nzı~oıoıı ......... ea1nı gazetecilerini ka-

11aar11 ••ldU-'• •fb bul etU 
Dtbı ata 10,30 da Baydarpapcla D•- __ .... _ ._ n-lk k f 

tıp faktl - ..uıau, ~ •• on eransm-
te.inde ffsi10loJb'a euti- daki Yunan heyeti murahha1ası De 

tilstmln ldltat me1'811al ,.apı1mıpır. İstanbul matbuat eemi)"eti1lia mfla
Meruimde Maarif yekilf Esat bey flr1eıı olan Yunan aclZetedlerl, Fe

w bitin tip mUcterrfıllerl lıuır bu- nere sfderek ratritf ziyaret etmft1er 
lunmqlardır. Ye (Mea) de hazır bulunmq1ardır. 

Enell fiztyoJoJl,a mtlderrisl Ke- Paırtk heyeti bllyft salonda ka-
ma! Cenap be1 bir hftabe söylem.iş, bul etmlt Ye Yunan heyeti murahha
mektebin tarUıçeaini yaparak bugilne 81 relaf Papanutuyoya ıu beyana~ 
bıclar pçlrdifl iat11aale]er( izah e~ ta buJunmuıturı 

.. - KilfM, lliyul Jı1erle allkadar 
mft Ye 35 •ne •nel ~lr p•pam oJIDQla)dıa beraber, TUrk - Yanan 
pik fptldal teralt t_..de memıe- mukareneti n ateJGmum btlttln Bal
kete ve vaıana. hlzıatt umile nuı1 kan deYletlert aruındaJd mukanae~ 
tsıı,tli'lll itaıet edeıwk demJftlr ld: lerden tarif kabul ehin bir HTk 

"Bir Wm m..._eeııi kurmanm bir doy.: alı.tadD". Esuea, ha sahada 
_, hlf& etmekten aha güç oleu- fikir dahilindeki te§ebbU.ler, her 
tunu 9Ö1lemet de mlbl1AP olmaz. banal bir mlJld tuafmclan vaki o-

Clhazt nmtaıar da. Mr fakültenin tuna o1ıun hlrlstiyaırnk tellkldalne 
vazlf esı olan deralere w ilmi tetkika- tamamile uygundur. 
ta klfl gelecek kadar temin edilmeli- TUrk ve Yunan mllletlerl harp 
dir. Fakat unut.••lıdır iri ilimde kelimesinin bUtUn manasını pk iyi 
iM bclar .,. ha ,;iüa daha ~ tattılar. Şimdi lle, dostluk ve ıul· 
• lflnı11 leap ed• cihaz (Dlmal •-;ı laydalanaı ...... taa .,. 
ft •• .... laltl oJan fikir) dir. • ~iıı.mıs, n ~- .._ .. :ra-

Baclaa mmara Maarif Yeklll Bat banlyet dafreefnde ~r ara.-
1-q bir hitabe el11eaıif ve demiftir srnda tamim, Ye bu 111retle de TUrk 
ki: _Yunan sfyul phalTetlerinln de 

- Kemaı Cenap beyin lzala bayar· itini kolaytqtırmak iP. elinden ıe
daklan tarih~ INalla bur iUaam1ar leni yapacaktır.,, 

• 
EDISON 
Fen ve meclen~et Aleml• 
nln bu bUrUk çeh....._I 

karbettlk - _ 

' B&ttha medenl,et ft fen ile-
mine acı bir haber vemels 
elemini duyu7orm: Bu ılDldl 
medeniyete ytlkıek ihtiralar he
diye ederek beferiyetİD imar 
.. 1111 •• -. , ......... 
EcU.mı ildi. 

• ba,&k dlhinln , ..... 
dtln fU ima telıraf bildirdi : 

Nevyork. 18 ( A.A.) - Em.. 
bag&n uat 3,24 te (NeYjenef) 
eyaleti dahiliDde V eat Oiaap'• 
daki eYİDCle llmllftlr. Yenli. Vazifem w tahsııa itilııarlle ,." • 

a1lkadar aldut1118 ilimle aczime raf· Yunan heyeti, Fenerden 10nra Ka- Edlsonun hayatına dair yazıl~ bir J111 
men bir mlnuebet muhafazası eme- rtye eamllnl sfJaret etml§tlr. yarınki saynnızın 3 ilncU eayıfasmdadır. 

llndeyfm. Cfimhuriyet rejiminin • -

memlekete temin ettitJ çaJışma .,..... y • T • t ı ld • 
talan tlPheslz ki elld deftrlerdm enı orpı o arımız ge 1 
kat kat J11ksektır. Gazı Hazretıerl 
bir nutkunda: (Memleket evlldma Din saat dlrtte veni muhrlplerlmlze 
maddi hayatta kaldU fsUmat ve küf- J 

]f ietlfade yenlUkler haztrlıyacafD.) hefee&D)J merasimle bayratımız ~kildi 
buyurmuılardır. Siz itte bu taftl. 
Yen yerine ptlnliafz. Bu noktaclu ~mw• 
da faldllte pyanı fefekktlrdllr. J[e. 
mal Cenap beyin tarihçesinden a 
drk ki, bu mtleelele btl)-Uk emekJerle 
meydana gelmtıtlr. Bu kıymet( lılr 
kat daha arttıran budnktl 1'Ulta " 
prtJar içinde uanıl dereee71 elde 
etmlı o1muıdır. 

Maarif Yeldllmls aBztertne nllaa,.t 
Yerdlkten •nra kapıdaki kurclele1i 
kesmek •uretfle mU181eaeyf ktlpt ._ 
'lftlştlr. Bundan 10nra llbora.tm:~ 
•ar gezilerek da'fttllJue izahat nrtl
miftlr. 

Yolda rurelen Yuna.n vapur1an 
Bpyf ,arttnee hararetle eelimJa. 
makta ve hlk •endD •lhlmaktadrr. 
:e.a pee nceldltfmlz Y11aan ban. 
dınlı Aadroe npaf9 biat dUdUkle 
•ll•lı•ktu ısouıa telable de v. 
plll' U.,taDIJUD• ubl&aa Ye efraclı
aıa Jamet paşa hazretlerine hflnae~ 

Eae Sarnyburnundan Sahpazan 
8nflne Jrelerek demfrliyecek, bu 81• 

rada dlhr vapurJardakf istikbal he
yetleri Tophane rıJatımına pkarak 
Bafveklllmlzl bekliyec:ek]erdir. Bat
veklllmlz Egeden Söttitlü yatına ge
çerek Tophane nhtımına çıkacak, bu. 

raila bir askeri müfreze sellm resmi- ==--~ı-.-------~r~f 
ni ifa edecektir. purunu, Halk lırkaaı Seynetalafn 

istikbal heyetlE ı I Kalamıı vapurunu ._ tleareı edalı 
BaşveldUmizi lstikba] için beledi- da (73) numarayı tutmqıarc1ır. J1e.. 

Y• Şirketi Hayrlyenin 74 numaralı va- ledlyenin tuttufu Yapura beleclfye a
za1an, belediye Ye 'rillyet erliDI, :edal llf]cllnnit Yt pap lua:retıert ---:T:-:-kl-::-:-------

ntmdan blJYUifa te1ılzle te,ekk e il ecllyoraz 1 
edJ)mfftlr. ~edeniyetin büyük bir adamı 

1811kbal .... raalml eEdl~n .ö!dü. Şehirlerimizi v~ 
v enmızı aydmlattuı 1 ktrik 

Jbtvekllimizl büyük tezahüratı limbaauu o ihtira ~ ~ 0-
fltlldlal tpn hazırlanan progra bn~ ölümü her medeni ~-na 
dlll üpm IOD teklini almııtır. ır matem verir. 
prcrama gire fıtfkbal meruhnln Onun için elektrik tirketine 
lttfrÜ edecek RY&t ttlt8n lnhl8arm teklif ediyoruz: Medeni latan
Sanad maıuna binecekler Ye ma bulun bu mateme iftirakini göa
Yeş11kl7 9'*lannda Ep~ yanap t~rmek için bu ıece muayyen 
eM, ..,_ llot plcUnb daflecek bır aaatte ıehrin bütün cereya. 
tir. mm hir dakika keaain ! 
~ Balk Ilı•-. .. ~ 

dar81f1lnun heyeti ve rtiesay( memu
rin beyler, maarif ll!ensup1an, ba1'· 
r1, içtimai Ye meeleld fetekldll mtl
messDlerf, fırkanm Ka1am1f yapunl
na lıtanbalda bu1uaan mel>'uslar, 
gazetecfler, fırka menaapJan bin. 
cek1erdlr. Tlearet odaaının ('13) na
ıaaralı vapuruna tfearet oduma mu
kayyet tUccarlar Ye mtieueeat men· 
ınıplan blneeek1erdlr. 

Vapurlar De iftlrak eclemfyeeek 
eıan haJk da Sarayburna, Kadılr:ly 
ft Cüldar Ye Galat anhtunınan .................. ~ 

..,_. lnp. edil• Koeatepe ... · demtıd ._...... Alt hat, Ken. 
Adatepe •111arip1erhals din lflecl• .... hfa1ar1a Yali maa'riıd .... 
.-ra Jfmawıwza m11ft8alat ft ... Jı, poU. mtldflrtl Ali Raa, ·read 
rulml• h•nmanma iltihak etmlf- denir rleeuı, deniz ft kara _.... 
Ienllr. tanı Bamldiyeye ge1mlılercllr. 

iki mulıribimJs din sahalı aut Saat ikide Müdafaaı Milliye veldJI 
dokuscla Yetflldiy açıldanna aelmif. ZekAI, bahriye mU.Steşan Mehmet 
ler Ye burada ,.pefldteYket torpltosu Ali beyler de ıemiye munsaıat et. 
tarafmdan karpJaıaqlardır. 0f 1e- mlşlenUr. Biraz 10nra önde Peyki. 
7e kadar Yetllklr açıklannda demir- şevket o1datu halde dumanlar APl
lb"en pmilerlmls ..at bin dotru li- rak yeni gemilerimiz Sarayburnu • 
mam mUtnecefhea hareket etmiş- çıklannda görünmüş, muayyen f .. 
lerdlr. adalarla llerllyerek Hamidb"enin .. 

Saat ,.amadan itibaren davetıner nünden geçmişler Ye Bofua dGlq 
ınotlrler1e Dolmabala~ önlnde de- aftmişlerdlr. Gemilerimizi rupldllr,. 
mirli buJanan Hamldfye zrrh1wna leri vapurlar, sahilde biriken Jaalt 
alttlrtllmlfler ve remllerla ıe1mesi- tarafından ba)'l'Bklarla, menctmerı. 
ae latlmr et.Jtlerdlr. Saat bir bu- Hlbıl&llllllflar .,.. Ç11huk1111& ~ 
..... il'rl &ot.~ (41t. .......... ~ 
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ikinci Balkan· konferansı DUn fırka merkezinde 

Yunanlı gazeteciler 

izaz edildiler 

Yarın Dolmabahçede yapacat! ilk içtimaı 
Başvekil ismet Pş. açacak 

Misafir Yunanlı gazetecileri 
dün C. H. fırkası merkezine 
gelmişler ve kltibi umumi Re-

!kinci Balkan birliği konferansı 
yarın Dolmabalıçe sarayında Başve

kilimiz tarafmdan bir nutukla ~çıla
caktır. Murahhasların hemeu hepsi 
şelui.mize gelmi§lerdir, _ Dün. de Ro-

uıs;ur murahhaslan şehrimizde 

men, ;· .lgar ve Yugoslavya ınu 

has1u r .: Yunan heyetinden geri ka
lan Liç zat n maruf Yun:ın rneb'usu 
M. Makas gelmişlerdir. Konferasta 
müşahit aza olarak bulunacak bey
nelmilel sulh bürosu murahhaslarile 
Karneci müessesesi mümessili de bu
gün geleceklerdir. Bir1ik mecJisi her 
murahhas heyetten üçer zatın iştira. 

kile bugün · dörtte Yıldız sarayında 
bir hazırlık içtimaı yapacaktır. 

Bulgar ve Yugoslav 
murahhasları 

Bulgar ve Yugoslav muıahhasJarı 
dün sabah şehrimize gelmişler bu 
münasebetle Sirkeci istasyonu Türk, 
Sırp, Bulgar \'e Balkan birliği bay
raklarile donatılmıştır. Murahhas· 
Jar istasyonda birlik rei~i Hasan, 
umumi katip Ruşen Eşref beylerle 
darülfünun, belediye, şehir meclisi, 
Kolordu mümessilleri ve Bulgar se
firi M. Pavlof tarafından kar~ıl:ın
mışlardır. nulgar heyeti on mmah
has1a 'beş mlitc.hnS! ıstan mürekkep 
ve osyal de'mokrat fırkası lideri 
rneb'us M. Yanko Sakazofun riyaseti 
altındadır. 

M. Sakazofun beyanata 
1\1. Sakazof bir multarririmize şu 

beyanatta bulunmuştur: 
-İkinci Balkan konferan~ınn çok 

fyi bir ümitle geliyoruz. Gösterilen 
hü nü kabulden mütehassis olduk. 
Balkan birliği gayesinin tahakkuku 
i~in maziye değil, istikbale hakmak 
lazımdır. Türkiye nasıl kısa bir za
man içinde bütün memleketi de~iştir
dise birlik fikri de Balkan milletleri-
11in haleti ruhiyelerini öylecr deği ti-

1 
r~cektir. Konferansta bizi alakadar!• 
eden nokta ekalliyetler meseles:dir. 

Bu mesele halledilirse diğer miişkü· cep B. tarafından kabul edil-
ıatr kar§ılamak mümkün olacaktır. mişlerdir. Gazeteciler fırkada 
Her şeyden evvel bir Balkan misakı bir aaat kadar kalarak basbuhal 
yapılması fikrine ben iştirak etmiyo- etmişler ve hazırlanan büfede 
rum. Ekalliyetlerle misak meseleleri izaz olunmuşlardır. 
bir kUl teşkil eder. Esasen TUrldye ~ 
ile Bulgaristan arasında bir dostluk 
misakı vardır. Diğer devletlerle de 
ayni şartlar altında misaklar yapıla,. 
bilir.,, 

Madam lvanova dlyorkl: 
Bulgar heyetile birlikte gelen Bul

pr kadın birliği reisi Madam lvano
va bir muharririmize demiştir ki: 

- Bulgaristanın istiklalinden ev
vel teşekkül eden Bulgar kadın bir· · 
Jiği otuz seneden beri faaliyettedir. 
Birliğimize seksen kadar kadın cemi
yeti dahildir. Faaliyetimiz içtimai, 
iktısadi ve harsf sahalardadır. Ka· 
dm meslek mekteplerini de birliğiraiz 
idare etmektedir. Bunlardan üçü hü- Yunanlı gazetec:ner H.f1rkasında 
kumetin, diğerleri birliğimizin idaresi 
altındadır. Bulgar kadınları intihap 
etmek ,·e edilmek haklarına henüz 
malik değildir. Fakat avukatlık ve 
hakimlikten başka her mesl!ğe inti
sap edebilirler. Bulgar kadınlan bu 
noktadan henüz elde edemedikleri 
bir çok haklara malik olan Tiirk hem
şirelerine gıpta ile bakıyorlar. Birli
ğimiz ~ulh için geniş bir faaliyette 
bulunuyor. Sulh muahedeler.' ndt.n 
doğan haksızlıkların Balkan , ~irliği 
sayesinde tamirini timit ediyoruz. 

Romen mUrahhaslars 
Romen murahhasları dün öğleden 

sonra Daçya vapurile gelmişler, 
rıhtımda Romen sefiri ve diğer zeyat 
tarafından karşılanmışlardır. Heyet 
kırk kişidir. Bugün trenlt. on beş ki
şi daha gele«?ktir. Romen heyetine 
M. Stefan Çiçopof riyaset etmekte
dir. M. Çiçopof muharririmize şun· , 

ları !'Ölemiştir: 

- lstanbula en samimi uzlaşma 
fikirlcrllc geliyoruz. Konferansın 

mu,·affak olacağından eminim. Çlin· 
kü Balkanların saadeti için muvaf ~ 
fak olmak lazımdır. 

Romanya kadınlar blrllAI 
reisi nedlyor? 

Dün heyetle birlikte gelen Roman
ya kadın birliği rei~i prenses l\:anta
göze de şunları söylemiştir: 

- Romen kadınları namına Türk 
kadınlarını selamlamakla lıah~iya. 
rım. Kıymetli Türk kadınlığı tak· 
dir ettiğimiz faaliyeti sayesinde bir
kaç sene içinde birçok Avrııpa memle
ketlerine mensup kadınların gıpta et
tikleri haklan kazanmıştır. Gmit 
ediyoruz ki müşterek mesaimiz a, za. 
manda istenilen neticeleri nrecE'ktir. 

Yunan heyeti nıurahhasası ı·ei. i 
mösyö Papanastasyo cenapları, dün 
refakatlerinde sabık nazrrJardan mös 
yö Milonas ve Bakkalbaş;sı ve katibi 
umumi mösyö Papadopulos bulundu 
ğu halde Yıldrza giderek Balkan 
konferansı reisi Hasan ve kati
bi umumi Ruşen Eşrel beylere ls
tanbulun mülki \'e askeri makamntr
na, polis müdüriyetine, ticaret oda
sı reL-,ine Ye İstanbul matbuat cemi
yeti reisine iadei ziyaret eylemişler 
Ye bu münasebetle Yunan heyeti rnu
nıhhasasına 1 tanbula mul·asa
latında gösterilen samımı hüs
nü kabulden dolayı hararetle teşek· 
kürde bulunmu lardır. 

isme Pş. Uz. bugün 
Istanbulda 

f Usr tarafı I inci sayıfada ] 
Ileşi~, taşa kadın- ohn sahillerden ls
tıkba lc iştirak ecl"bileceklerdir. 
Ba.veklllmi.z Ç•nakkale halkı· 

nın f'icalerını lütfen kabul 
buyurdular 

Ege vapurunda, 18 (A.A.) -
Ege vapuru, Çanakkale balkının 
telsizle vaki olan ricaları üzeri· 
ne saat 21 e çeyrek kaJa Ça-
nakkale limanında durdu. Halk 
ellerinde fenerler tutarak san
dnl!ar ve motörlerle geminin 
etrafım almış ve .. yaşasın Büyük 
Gazi! Y aşasm isnıct Paş~,, diye 
bağırmak suretile coşkun teza
hüratta bulunmuştur. 

TİCARET 
VE.İKTİSAT HAYATI 

ismet Pş., halkın bu ıamimt, 
muhabbetli tezahüratına karşı 
vapurun güvertesinden teşekkür 
etmişler, •arkadaşlar zahmet et
meyiniz,, diye mukabelede bu
lunmuşlardır. 

Ege, programa tevfikan yarın 
saat onda Yeşilköyde buluna
caktır. 

Ofisin neşrettiği tebliğ 
ihracat tacirlerimizin alaka ve 

memnuniyetini celbetti 
ihracat ofisinin; ihracat işle

rinde müteyakkız bulunulması ve 
son İngiliz mali buhramnın hu· 
ıule getirdiği tesirler Ye iaterli
nin sukutu karşısında her mem· 
lekette ihracat ve ithalat noktai 

- na.zanndan ittihaz edilmiş yahut 
edilmekte olan kararlar hakkın· 
da maltımat hasıl etmeden ihra
catt,ll bulunulmasına dair neşret
tiii tebliğ, ihracat tacirlerimiz 
tarafından büyük bir alika ile 
karıılanmıştır. Bu a1ika ihracat 
tacirlerimizin sistematik bir su
rette ihıacat işlerini tanzim et
mek istediklerini göstermekte
dirki bu bal cidden mucibi mem
nuniyettir. 

izmirden Kadıoğlu Ahmet ti
carethanesi, ofise müracaat ede
rek A1manya, Belçika, lngiltere, 
f olanda ve Amerikaya üzüm ve 

incir ıe•k etmekte olduklarını 
beyan etmekte, bu memleketler
de son mali buhran baıebile 
ittihaz olunan karar ve tedbirler 
hakkmda malümat istemektedir
ler. Diğer taraftan AtaoğJu Nu
rettin ticarethanesi de bu husuıta 
ofise müracaatta bulunmuştur. 
Ofis, iıtenilen mulümab sürat ve 
memnuniyetle alAkadarlara gön· 
dermiştir. 

Yugoslavya ihracat ofisi 
mUdUrU 

Yugoslavya ihracat ofisi mü
dUrü bugün lstanbula gelecek
tir. Müdür, iki memleketin tüc
carı münasebatı hakkmda Türk 
ofisile temaslarda bulunacaktır. 

Bulgar tutunu ve Fransa 
Alınan malümata göre Bulga

ristan hükQmeti Fransaya. tütün 
füracabnı arttırmak Ye Fransız 
rejisi tarafından yapılan müba-

yaah tezyit etmek ıçin, liulga
ristana Fransadan ithal edilecek 
bazı maddelerin gümrük resmi
nin indirileceğini bildirmittir. 

Fransa zeytin mahsulU 
Ofisin aldığı malumata göre 

Fraosanın 931 senesi zeytin mah· 
sulü geçen seneye nisbetJe azal
dığı tahmin edilmektedir •. Mahsul 
az oJmakla beraber taneler iri 
ve yağlı olduğundan Fransaoın 
zeytin yağ istibsalatının gerek 
cinı ve gerek miktar itibarile 
geçen senekine faik olacağı zan
nediliyor. 
Bir Fransız meb'u&unun tekllfl 

Bir Fransız meb'usu, harıçten 
Fransaya idhal edilen yünlerden 
alınan gümrük resminin tezyidini 
talep etmiştir. Fakat bu talep 
neticelenmemiştir. MarsiJya tica· 
ret odası, talebin doğru olmadığı 
hakkında Fransa maliye ve tica-
ret nezaretlerine birer muhtara 
göndermiştir. 
Makedonyadan Vunanhlar ne• 

kadar tUtün alacaklar? 
Yunan ikhsat nazırı ile Yu· 

nan milli bankası müdürü bu
ıene Makedonyadan satın alına
.cak tütün miktarını tespit et
mişlerdir. 

Telgral Haberleri 
932 devlet bütçesi 

Bütçenin hazırlanmasına yarın başlana· 
cak ve geçen senekinden 10 milyon 
lira noksan olması temin edilecektir 
Ankara, 18, (Vakıt) - M.aliye TekAletinde yapbğım tahki

kata göre 932 bütçesinin ihzarına ayın yirmisinde başlanacakbr. 
Şimdi bütçenin ihzari malümatile meıgul olunmaktadır. Evvelce 
bildirdiğim gibi 932 bütçesinde 1 O milyon lira kadar bir azlık 
olacakbr. 931 bütçesine ait bütçe encümeni esbabı mucibe
sindeki temennileri tetkik edilmiştir. 932 bütçesinde temenniler 
hakkmda izahat bulunacağı tahmin ediliyor. Maliye mnsteıan 
bu ayın ıonunda Avrupadan R"elec~ktir. 

Aralarında uzlaşamıyacaklarl 
Japonya, Mançurl ihtilMmın halli için 
Rusyanın da davet edilmesini lstlyor 

Cenevre, 17 - (A.A) - Günün or-
1asına doğru meclis tarafından akte
dilmiş olan gizli celseden hiç bir şey 
teraşşuh etmemiştir. Fakat mecliste 
mümesmlleri bulunan on Uç devlet -
Çin n Japon mümessilleri bulunma
mışlardır. - Çinin müracaatı iizeri
ne mevzuu bahsolan meseieyi esasın
dan tetkike başlamıştır. 

Çinin vermiş olduğu metalip liste
si şudur: 

1- Japon askerleri tamamile çe
kilmeden evvel doğrudan doğruya l.i~ 
bir müzakerede bulunmamak; 

1 
2 - Bir kontrol komisyonu tayini,, 
3 - Sebebiyet verilen hasarlardan 

dolayı Japonlann tazminat vermesi, 
Japonyaya gelince: Japon asker

leri çekilmeden enel Çinin, doğru

dan doğruya yapılacak müzakereler
le mahdut noktalar hakkında Cemi
yeti akvamın müdahalesi olmaksızın 
teminat vermesini istemektedır. 

Fakat, zannolunduğu gibi, Ja,. 
ponya Komintagın Nankin hükumeti 
tarafından • tal'ımma$ınr .. "'t!""Jhenafii 
tehlikeye maruı kaldığı anlarda 
Mançuride müdahalede buıunmali. 

mezuniyetini talep edecek olursa Çi· 
nin üçüncü bir devlet mevcut olmak
sızın müzakereye girişmekte tereddüt 
edeceği kolayca anlaşılır. 

Binaenaleyh zahiem yek<!iğerile 

telif edilemiyecek gibi görüncıı tara· 
feyn noktai nazarlarının uılaştırıl

maı:;ı müşküldür. 
Gerek meclis ve gerek Cemiyeti 

akvam, bir hal formülü bulmaktan 
ve meı:ıela Çin karargahlarında bu· 
lundurulacak mü~hitlerin ııezareti 
altında tedrici surette ve kısrm kısım 
tahliye ameliyesi yapıldığı sırada a· 
Jiikadar iki taraf ara mda doğrudan 
doğ~uya müzakereler icra"ı gibi bir 
hal şekli bulmaktan ümitfarini kes
memişlerdir. 

Japonya niçin çekilecek ? 
Londra, 17 (A. A.) - Uoyterin 

Tokyodan istihbanna göre tesir al
tında bulunan bazı mahafil Japonya. 
nın, kendisi i~in hayati olan bir me
selede takip edeceği hatt: hareketin 
kendisine imla edilmesint' muvafakat 
etmekten ise cemiyeti akvamdan ~e • 
kilmeye karar vermesini iltizam et· 
mektedir. 

Ordu, yüksek meclisin başlıca a
zaları, siyasi fırkalar ve gazeteler, 
cemiyeti akvamın kararını müttefi
kan tenkit etmekte ve hükümeti 
şimdiye kadar kabul n takip etmiş 

olduğu hattı harekete tamamen sa· 
dık kalmaya davet eylemektedir. 
Japonya bir Sovyet mUmes• 

sJll istiyor 
Londra, 17 (A.A) - Tokyodan bil· 

dirildiğine göre hükumet mehafilinde 
Cemiyeti akvam meclisi müzakeratı
na bir Sovyet mümessili de kabul et
mek muvafık olup olmıyacağı me ·e
lesinin ortaya atılmış olduğu söy!en
mektedir. 

Maşa?lah çahpyorlar! 
Darülfünun emini, kanun çıktıktan 50 
gün sonra, darülfünunu tek!mül ettir· 

mek için hir rroje yapacaklannı 
~öylemişti 

Tam 33 gUn geçti 
HAIA bir ses, bir hareket yok! acaba 
buistikbal siJ?;asının hududu nerede ? 

,1, Yishizavaya gönderilmiııı o1&JI 
yeni talimat, Bir Amerikan ;.upııf. 
dinin ancak Kellog misakına mtiteal' 
lik olan münakaşa ve müzakereJerf 
iştirak edebileceği hususunda ıara' 
etmesini amir bulunmaktadır. Hal· 
bu ki bu misak ti mdki halde men•• 
bahis değildir. Fakat vaziyetin :l,e1' 
log misakına müracaatın zarurf kJl
makta olduğu farzediJecek olursa fd 
halde meıkdr misaka fmzalannı kof' 
muş (\)an bütün dc,·letJerin mu-r 
rata iştirak etmeleri mantık tcabl' 
dır. 

Tokyo hükQmetinin bilhassa ]tal' 

yayı ka!'ltet~kte olduğu sarih 11urt• 
te zikredilmemekle beraber bu taJr 
mat, muahedeyi kabul niyetinde "!; 
lunduğunu bildirmiş olan ve IM?lll" 

.l\lançurinin menafiine bağlı bulun" 
So\'yet Ru.OJyanın da Cemiyeti ~ 
mın müıake~lerine davet edilmt1' 
hakkı olacaiını işareı eylemekteclit• 

Alman mecll•lnde 
Berlin, 17 (A. A.) - Rayi~ 

-cJi•I l.oıe~nin t.eklili iiqlP' ... 

ikinci dff~deki takrirelri ta.lif' 
ettikten 8onra i~timaJannı ~ tub9tt 
talik etmiştir. Bu karara yalnıs ~ 
münistler itiraz eylemiştir. Geçen I" 
ceki celse sonunda kabul edilen t.ı 
rirler arasında; karteller tarafıncll' 
cebri bir tarzda kabul ettirilmek 1' 
tenilen kömür, demir, çimento ; 
gübrelere ait yüksek fiatların tert 
ettirilmesi ic;in hükOmeti icraata df 
nt eden bir takrir de menuttur. 

Meclis reisimiz Ankarad• 
Ankara, 18 (Vakıt) - Medi• 

reisimiz Khım paşa Hz. bu ,. .. 
bah geldi, istaıyonda vekiller. 
meh'uslar, vekiletler erklnı ta .. 
rafından karşılandı. 

Vekiller heyeU toplandı 
Ankara, 18 (Vakıt)- Vekille~ 

heyeti bu akşam Sıyhhiye vekili 
Refik beyin riyasetinde toplın
mıı, geç vakte kadar müuke
reb rde bulunmuştur. 

M. Yansenln pllnı 
Ankara, 18 ( Vakıt ) - r.f, 

Yansenin yaptığı pJinlarlD ar•si 
üzerine tatbikinin gUç olm ... 
dolayısile, kadastro müdiirlBI= 
heyeti plan ve bıtbiki ıure 
hakkında bir rapor haıırlamıttıı'• 
Rapor fen imar komisyonunuO 
tetHkine arzedilecektir. KolDİI: 
yon icap ederse pllnın tebdiliol 
M. Yansenden istiyecektir. 

Mahmut Eut bey 
Ankara. 18 (A.A.)- Eski ad .. 

liye vekili Mahmut Eıat bey bd 
akşamki trenle Istanbola ha~ 
ket etti. Jstanbulda birgtin lc~l
dıktan sonra sah gOnü izlDife 
gidecektir. 
Ankara istasyonunda yanı•" 

Ankara, 18 (Vakıt)- istasyoO" 
da bu akşam bir yangın old':" 
içersinde benzin bulunan bit 
vagon tutuştu, vaıon yandı ıir•"' 
yete meydan verilmeden .aodl .. 
rüldn. 

Pehlivan 9Ure,1 
Ankara, 18 (Vakıt) - Hinır 

yeietf alin tertip ettiği pehli•~11 

gftrel mOaabakalan teşrinisanıai' 
11 inde baılıyacaktır. 
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An'ane ve lnkılAp 
Cümhurlyet halk fırkası umumt 

kttibi Recep bey halk fırkaaının ana 
hatlan hakkmda verdlii konfe· 
ranstan sonra samimi bf r hasbühal 
yapr1dr. Bu hasbühal arasında ko. 
nuıulan eiılerden biri ~u idi. Bir va. 
tandq diyordu ki: 

_ Bis inkrUp yaptık. fakat an'a-
Jlelırimlsl neden muhafaza etmedik? 

Vakıa Recep Beyin. halk frrka. 
lllllJJl mllllyet mefhumundan ne ıtnla
dıtmı TIJzuhla anlatan maceralar. 
dan aonra böyle bir sualin hatıra 
selmemesi icap eder. 

Fakat mllliyetçUifi geniş mana-
Aile, yani ta.maıaile tarihi an'ane. 
ler şeklinde anlıyanlar için prensi~ 
]erile, an'anelere sadakat@izlik bir 
tenakuzdur. 

MillJyetJ yalnız nıaziye merbuti· 
.yet manasında anlryanlar isin küJ. 
türde inkıllp diye bir şeyden bah
eetmek acaiptir. HalbukZ teokrasi
den ve teokrasinin bütün vasıfların. 
dan kurtulan bir cemiyet: geriye d~ 
:aerek, geride kalan an'llnelri ne hu
kuk, ne iktısat, ne ahlak formülü 
olarak kendine hayat kaid..si yapa· 
ma:r:. Bunlar geçmiş günlerde bi· 
zim ruhlarımız.da yaşardı. Sevgili 
an'anelerimize hürmet edelim d[ye • 
mu. 

Maz.iyl ihya ederek (romantik) 
"bir milliyet davuını güdeıt cemiyet, 
gözlerini geriye çeviren ~emiyettlr. 
O inkıUtpçı olmaktan uıHktır. Bu 
<cins miJJiyet hissi çok defa fstillya 
uğnyan ve yegane kurtuluş yeılunu 

inaz:ideki örnekte bulan cemiyetler· 
de yaşar. Mö~takil millet için örnek 
:t.ayattır. Hayatın kendisidir. (Mil· 
~fyet) tarih değil yaşıyan, var olan 
cemiyetin, hayatın bir merhalesi
dir. Bu cins millet )~mak. ~la 
k ndi nev'inln fçtim:al 11tekanızma-
:, kullanmak mecburiyetindedir. 

:ynı dn•tıri\ cemiyetlerdir ki müşte· 
:rek bir medeniyet vücude getirebilir· 
ler. Türk inkılabı Türkiyeyi yalnız 
ü~mandan değil , eski kültürden ,de 

~ttardı. Ona yepyeni bir kültür 
Aham açtı. Bu kültür sPhası an'ane· 
den defil, hayattan kuvvet :ılır. 

Bize an'aneden bahsedenler ~aç· 
D'ıak, kurtulmak, öldürmek istediği
lbiz maziyi ideal diye ileri sürenler 
demektir. 

An'aneden alacaiımız bir şey kal· 
manuştır. 

Bir yeni devreye giren cemiyet ye
ni ölsülerle hayatı tanzim edecektir. 
İnkılabın manası budur. Çünkü her 
ink"tlAp bir an'aneyi yıkan, yeni bir 
an'ane viicude getiren bir atlamadır. 
Bir harekettir. SAIJRI ETEJI 

Adal•r elektrlll 
Adalann elektrikle tenviri için 

Japılmakta olan hazırlıklar de
vam etmektedir. Kartal ile Ada
lar ~umdaki lrab!onun dilfen•eaa tamamlanllllfbr. 29 tqrini 
e•vel Ciimhurivet bayramında 
adal~cla ~lektrik yumuı için 
elektrdc tırketi bOyUk faaliyet 
urfetmektedir. 

~ .. 
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Maarif vekili Burhanettin Bey Pongaltıda cinayet 

Yaşlı gemiler 
Refik Ahmedin Yunanistan4aa 

gönderdiği bir mektupta bir fıkra 
okudum. Bundan ev\'elkiler gibi H• 

falt yolları sitayişle - bir defa da
ha - yadetmeyi unutmıyıtn bu mek
tupta: 

DUn de bazı mektepleri gezdi, 
tefti• etti 

Maarif vekili Esat Bey, refa
katinde orta tedrilat müdürü 
Fuat Bey bulunduğu halde, dün 
sabah saat ıekiz buçukta Gala
tasaray liıeaini ziyaret etmiıtir. 

Esat B. , mektep mUd6ril Fethi 
B. tarafından karıılanmıf, bazı 
sınıflara giderek ders esoaaında 
hazır bulunmuıtur. Bu irada 
iktisat müderrisi Etem B. in ders 
verdiği ıınıfa da girmif, den 
bittikten ıonra talebelere ayrı 
ayra sualler sormuftar. Suallerile 
milli ticaret menuuna da temH 
etmit ve talebeden aldiği cevap
lan çok bej'enmiıtir. 

Esat B., öileden sonra Os
klidar ve cı•arındaki ilk mektep
lerle Kadık6y erkek lisesini ve 
kız nan'atlar mektebini gezmiıtir. 
Kadık3y liaeıinde lisan, yazı, 

tarih ve cotrafya derslerinde 
buJunmUf, talebeye ıualler sor· 
mUf, aldığı cavaplardan pek 
memnun kalmııtır. 

Esat B. in bugün de buı mek
tepleri teftiıten sonra akpm 
trenile Ankarava gitmesi muh· 
temeldir. 

A .. ollunun mUderrlalltl 
Hubuk tarihi müderrilliğine 

aeçilen Aiaoilu Ahmet B. in 
mUderrialiği henllz tasdikden geı. 
nıemiıtir. DartUfünunda deralere 
baılanm•t olması itibarile Ağaojlu 
Ahmet 8. tasdikden gelinceye 
kadar bu vaıifesini vekaleten 
görecektir~ 

Hukuk mUderrlalerl 
Don hukuk fakOlteei mUderriı

Ier mecliıi taplanarak bazı fa
k6lte meselelerini neticelendir
miıtir. 

Gazi heykel~ 
lzmlrde k•ldenln rapdmasına 

ba•l•ndı 
izmirde dikilecek Gazi hey

kelini yapan M. Kanonika izmir
deki mOmesailine g6nderdiği bir 
mektupta heykelin izabeıinin 
bitmekte olduğunu ve heykelin 
kaidesinin belediyece sOr'atle 
yapılması liıımgeldiiini bildir· 
miftİr. Bu itibarla kaidenin int• 
asana batla,ılmattır. 

Hallç ,ırketlnln vaziyeti 
Haliç ıirketi idare meclisi 22 

tqrinievnl perıembe günü saat 
15 te Galatıda Uvaginiyan ha
nında toplanarak ıirketin vazi
yeti hakkında son kararını ve
recektir. 

• cevap verıyor 
A tletlerlmlz Ati nada 

niçin mağltl.p ol
muşlardı? 

Atinada Balkan atletizm mü
sabakalaranda ınağhlbiyetimiz ü
zerine yapılan neşriyata kafile 
reisi Burhanettin bey cevap ver
mektedir. Burbanettin bey ce
vabının başında atletlerin çalış
mamış olarak gittikleri iddiasını 
reddetmekte ve bunu ispat için 
de atletlerimizin Atin• müsaba· 
kalarında fU rekorları kırdıkla
nnı a6ylemektedir: 

100X4 Türkiye ve Balkan, 200 
TOrkiye ve Balkan, TOrkiye disk, 
Türkiye gülle, Yunan usulü disk 
TOrkiye, 1000 metre T6rkiye, 
Yüksele atlama Türkiye rekor
lan. 

Burhan B. bundan sonra at· 
leUerimizia girdikleri bütün mü· 
aabakalar hakkında izahat ver
mekte ve aözlerini 1u cümle ile 
bitirmektedir: 

•Bu izahataından soura balkan 
oyunlan hakkında efklrı umu
miyenin hiikmü ne iıe onu ka
bulde bir dakika bile tereddüt 
etmem.,. 

Seyrlsefaln takımı 
şı,11 birinci takımını 4·1 mat· 

IOp etti 
Seyrisefain futbol tukımı dün 

T akıim ıtadyomundo Şiıli Er-
meni kulübü birinci takımile 
yaphğı maçı 4 - 1 kazanmışhr. 

Seyr isefain takımı iki mühim o
yuncuaundaıı. mahrum olduğu 
halde sabaya çıkanf, buna rai· 
men mukabil tarafı her iki dev· 
redede sıkıftararak tek kale va
zıyetinde oynamıştır. 

Seyrisef aine yerilen penaltıdan 
mukabil takım istifade edeme
IDİf ve mağl6p olarak aahayı 
terketmittir. 

Seyrisef ain takımında en zi
yade nazara dikkati celp eden 
Sedat, Eıref, il hami, Necdet ve 
İbrahim beyler olmuştur. 

TUrk • Fransız ticaret mua• 
hede•I 

Fransa ile aktettiğimiz ticaret 
muahedesi mevkii meriyete geç
miftir. Bu muahede mucibince, 
Anupa tarikile Marsilyılya aev· 
kolunan mallardan yüz kilo iti
barile 3,60 frank miktannda ab-
nan antrepo munzam 
kaldırılm11 oluyor. 

resmi 

Karanhk sokakte Necati ve 
Muharrem yaralandı 

Evvelki gece Pangalbda bir 
kitinin ölümU ve bir kitinin 
ağır surette yaralanmasile neti
celenen bir cinayet olmuıtur. 

Nişaotaşında Meşrutiyet ma
hallesinde oturan demirci Necati 
ile arkadatı Muaharremi gece 
tiyatro dönüşiinde ıof ör Hasan 
ile Halil isminde iki kiti takip 
etmiıtir. Nihayet karanlık bir ıo· 
kak içinde d6rt kişi aruında 
mtithif bir kavga olmuıtur. 

Halil ve Hasan taııdıklan bı
çaklarla Necati ve arkadaıı Mu
harremi muhtelif yerlerinden ya
ralamıtlardır. 

Hadiseye yetiıen polisler Ha
san ve Halili yakalamıılar, ya
ralıları hutaneye kaldırmıtlardır. 
Bir müddet ıonra Muharrem 
aldığı yaralann teairile ölmüıtür. 
Hadite hakkında tahkikata bat· 
lanmıfbr. 

Zavalh kadın 
Saadet isminde 60 yaılannda 

bir kadın Sirkecide tramvadan 
atlarken dDımiif Ye •iır ıurelte 
yaralanmııbr. 

"Pire limanında elH yaşını aşmı§ 
gemilerin işlemesi yasaktır~.. deni· 
Jiyordu. 

Bunu okuyan bir denizci: 
- Süphanallah diye hayret etti, 

ellisine ha mamış gemiye nasıl bini· 
lir? 

Ondan enet makine, t«rübcsiz:, 
dümen, toydur. Bu kadar g€nÇ ,.e 
toy • efinelere nasıl can emni) et e
dilebilir? 

Naz;ıl hnyılmazsın bizim canım J1-
tan bula? Şu geınilerdl'n hiçbiri kırk
tan elliden. altmıştan aşağı değildir .. 

llnşl\a bir mecli te gene bu hah!s 
üzerinde konuşulurken meraklı hır 

genç sordu: 
_ Peki, Yunanlılar, ellisini geç-

miş gemileri ne yaparJar? 
'fecrübe görmüş bir ihtiyar cevap 

verdi: 
_ Doğrayıp yıld ız yupacak değilJer 

ya, oğlum, bize satarlar! • 

']MJI.« J.4u 

Belediyede: 
Yeni otobU• seferlerl 

Bir kaç filne kadar Sirkeci 
ile Bakırk&y araamda da otobtıı 
ıeferleri bqlıyacakbr. Bu hat 
için bir tirket tarahndan 10 oto
bliı yaphnlmııtır. Bu otoblialer 

1 Adliyede f Akaaraya kadar 7,S Y edikule 
ve Bakırköye kadar 18,S kurut 

Şişli sırtlarında alacaklardır. Mamafih bu Bcret· 
Otomobll içinde gasp dava- ler be-lediye daimi encümenince 

sından, mUddelumumıllk, tetkik edilmektedir. Ücretler kati 
ceza lstlror surette tesbit edildikten sonra 

latanbul aiuceza mahkeme· otobiisler iılemeye başlayacak· 

sinde, dün bir gaap davaıı rü· )ardır. MUhlm bir tedbir 

yet edilmittir. Belediyenin hududu haricinde ka· 
Vak'a 26-25 haziran gecesi, lan Kartal, Pendikte mezbaha ol

Şi,li haricinde olmuftur. Dart madıgı cihetle keailen etler 30-40 
klfİ, Tak simde ıof6r Recep efen· kuruta sablmaktadır. Bu fiyat 
dinin 245 numarah otomobiline ucuzluğunu gören bazı kimseler 
binmiıler, "'bizi Habcaoğluna ıö- llçUncU meYki trenle buralara 
tür!,, demitler, otomobil "Darül- giderek et almaktadır. Belediye 
aceze,, cinnna relince, tuğla bu halin ününe geçmek için ted
barmanlarana elli metre nıesa· 

bir aramaya bqlamışbr. 
fede, otomobil durmuf ve bu l======:::==:===:=:==:::r=ı:====~-
ıırada içlerinden biri, bıçak çek- tiraki antaıalamadığından, çalua-
miş, ıof6ril tehditle on alta lira- mış olduğunu bildiği on alb li
ıını almıt. radan bir lirasını almaktan ce-

Mabkemede iki kiti maznun zalandırılmasmı iıtemiıtir. 
mevkiinde bulnuyor: Bunlardan Mahkeme, müdafaa Ye kanr 
biri y abya, diğeri Yunus. Meb- için sekiz teşriniaaniye bırakıl
met ismindeki tiçllncüıllnün hli- mııtır. 
viyeti Jiyıkile anlaııJıp, buluna- 200 muba,lrln imtihanı 
mamış. 06rd0nc0ıilnlln de kim Adliye dairesinde bu aabalı 
olduğu meçhul mübafirlik için müracaat eden-

Müddeiumumi Burhan bey, lerin imtihanı yapılacaktır. ikiyll& 
idduını aerdetmif, Yahyanın gc- kiti müracaat etmiflir. 
ce bıçalda tehdit ıuretile gasp- imtihanı kazananlardan bir k11-
tan 497 inci madde mucibince mı da münhal yer açıldıj'ı takdir-
tecziyesini, Yunuıun gaaba İf· de, vazifeye almacaktır. 

- Neden? da değilsin ya? git de kardeşini bul .. Bana adresini Sesil Kolomp ! - Neden olacak, belki siz de, t:ıhkf Süıan başını kaldırmadan mınl· brraktr .• 
' kata rağmen, beni mücrinı zannedi· dandı. - Beni göreceğinizi zannedinr 
yordunuz. - Artık ıitmiyecdim. nııydınız? '9zan: Jacqu- ı.. Guerche Nakleden: ta. 

- Seail, Sesil, nasıl olur da öyle Sesil ısrar etmekten çekindi: _ Geleceğinizi bili) ordum. Ne 
_ 25 _ zannederdim, oh .. çok feci .. çok feci.. - Peki amma kardeşiniz; gördü. kadar se,•indiğim i bilmezsin.. Fakat 

. • b" Ye hüngür hüngür Ağlamaya baız- nüz elbet.. """nı· bu aksam nlıkovnıaya hakkım _ Benim ıçan ır vey söylemedi Sesil, Stizanda bir ~ekingenlik, J "" ~ • J 

adı. Sesit, arkadşını kucaklı\'arak - Karde9im mi? ) ok .. Çabuk koş da kardeşini bul .. u. mi? hem girmek, hem de kaçmak ister ri. t 11· tt' • s·· h ti .:. k 1 
•· ese 1 e ı: uzan ayre e ayallia a knuştr. zakta değil .. Süpren sokağında. Hayır. bi bir hal MZiyordu. Fakat irer1• ai. A~l s·· E t, ka d · ·zı K d · 

- Y ... - g ama. uzan, ağlama!.. Beni - ve r eşını • ar eşhuz bu- Süzan korku ile haykırdı: 
Bir •üktit. rer girmez:, Süzan rahatlaştı: send k ı t rada, haberiniz yok mu? 
- All-"'a ı•marlacbk matmazel ve en Ço ene anı.) an Dütriyöler 

•• - Aman insan burada kendini ne lıile mücrim zannettikten sonra .. Sen - Kardeşim Pariste mi~ Ne za-
cer müsaade edenenlı rene görütü· kadar rahat buluyor, dedi, ki beni onlardan az tanıyordun .• BÖY· mandan beri? 
... u .. z. - Niçin öyleyse hi,. gelmedin, bı'· ı b'I 1 ·· ı D" d be · h d · • ,, Karanhk... Sesilin temiz ıiması ~ e ı e o masa. muesı escdl"n koğu • - un en rı.. em e sızı arı· 

_, d d liyonun ki seni pek Mviyorduk. nıu~ bir memurla görüşmemekte hak- yor. Kapıcınız sizin td.şındığınızı 
'.Andreye tebeM~ e. ~y~r .u: . Süzan, Sesilin elini eline aldı: lı idin .. Hem de bu kadar naz.ik -rait söylem it. o da, mötıyö Dütriy(inün C!~·ı er'·sl gun ışını bıtırıp de e- c~ıı d-.ı· 11 bab , ~ 

""2
1 

• ııc • • kl - oaı ' -•· zava 1 an... altında koğulmuş bir me~nurla.. sözü üzerine sizi aramaya buntya 
•• dönerken, bir kapındı·n· ıçın.e t~a an- - Size haber röndermiştim, alma. Süzan, bofulacak gibi bir halde geldi 

1 Süzanı ken ısıne ın ızar e- dınıı mı? • 
llUf o an hınçkırarak, mütemadiyen ret işare~ - Kardqim möıyö Dütriyöyii de 
eler bir nz.iydte buldu. Süzan baflnı ejli: Jeri yapıyordu. $esil: görmüş mti 1 

Sn--8 - Aldım, dedi, gelmem Jb.ımdı d.._ h g· · _ ,._ d b J 1 - -.. ' ·ı ı~ · .... - Eh •• diyordu, e .. artık yetişir.. - ı:ıın -i eT e u uşmuş ar. 
diyerek arkadaşana doğru 1 

er ı. til mi?- Kendimden utanıyorum, fa. Bundan sonra aramızda hiç bir şüp· Dün fabrikaya &'itmediğiniı ve hiç 

- Hayır, gitmi.) eceğim .• Gidemem .. 
- Peki ama ni~in benim k~ük 

Süzanrm .. Bak .• işlerine karışmak is
tt"mem amma •• eğer bir derdin varsa.. 
bana söyle .• belki sana yardım edebi
lirim •• belki de seni muazup eden 
şey o kadar ehemmiyetli lıir meMle 
değildir. 

Süzan soğukkanlılığ.uı iktisap için 
büyük bir gayret sarfediyorda. Göa 
yaşlarını sildi. Sesil devam ediyor

Sfbaa ela kat &'elemezdim Sesli .. Be11ı affet.. . ., d"-"" · · · - .. 
: · i . .. he kalmadı değil mı .•• Ilak .. Se,·ine- de haber nrme ı.ınır. ıçın mosyo Pi-Bo j c-ı'I dedı. s ıı gorme- - Oh, rica ederim .• l>'unun sı'zı'n 1•• • • • ""'ı'rı'n fab "k 't f una._ - n ur, ~ ' · / ceğine hitli ağlıyorsun... yer merak etmış, sıze agramış. - •" :ı n aya gı m yors ... 

h geliyordant. / ~n güç oldutunu pek cila anlıyorum. Sesil onu bir çocuk gibi teselliye Süz:an ancak işitilebilttek bir ses- mösyö Piyerden mi kaçırorsunaı? 

du: 

- Ne iyi ettin- Amma ben de seni Süzan, Sesile hayretle baktı: uğraşıyordu. Meuuu değiştirmek i· le inledi: - Hayır .. 
hlklfyordam .. Kendi kendime, Süıa· - Anlıyor mıydınız? ~in sordu: - Kardqim Pariste ha! .. Ah niçin - O halde? ah benim k~ St-
nm bent anutJauf olması kahil delil- - Oyle ya .. Fabrikadan kotulduk- - Burlin fabrikaya gittin mi? altı ay evvel gelmedi? zanım, siıi cesur, çalıtkan hayattu 
dfr" diyordum •• gel.. haydi eve rfde- tan 10nra.. b.nl ılrtmezdiniz.. Blzan hafi ile rtt iıanti yapb: - Sizi bulamadıtı ifift o kadar memnun olarak tanıyordum .. 
u. .. Orada dah~ ~t konusur:u:z.~-~S~ilza~n~h~ey~ec~an~J~a~ao~r~d~u :_= ---....!•L..:-=-~HlJ!a~ı :....alıl.L~l5i i!Jin~ .. ~h~aııtL...lll.&DL.ım.ıızta.zi.ıııiL.kL....l:lı......u...sw-. ....... .Q..a.....ıı..L....-~------~--........... u.o----
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Mahmut Esat B. hücuma devam ediyor 

Farmasonlar, dinleyiniz ! .. 
''Ben masonlardan dediklerime cevap 

istiyorum, söğmek değil ! ,, 
[ Mahmut Esat B. masonluğa hücum için yazdığı makaleleri ( Vakıt) a 
göndereceğini bildirdi. Bugün birincisini koydu~umuz bu makalenin bundan 
sonrakilerini de koyacağı7ft Bu meselede bitaraf olduğumuz için kendisine 
verilecek kıymetli cevaplarda sütunlarımızda yer bulacaktır. ] 

-1-

' 

Mali iıler f __ ____. 

Amerika harp 
borçlarını ilga 
edecek mi? 

Harp borçlan ve tamirat be-deli 
Avrupanın ve Amerikanın en mühim 
meseleleri olmak mahiyetini muhafa
za ediyor. Amerikada gilnden güne 
kuvvetlenen bir cereyana göre harp 
borçlarını ilga ve tamirat meselesini 
yepyeni bir şekilde tesviye etmek 

Ben söylemiyorum. lki kta.sik ki- yor da :nıllıyetçi bir teşekküldür de-- lazımdır. 
tap, iskilopcdi ve Ldrus diyor ki: nebiliyor? Amerikanın harp borçları üzerin
Farmasonlar yekdiğerini karde~ ta- Biz, milliyetçiliği her ~yden evvel de ısrar etmesine saik olan en mühim 
nırlar. Hangi millete mensup olur- kendi milletini, \'akit kı.hrsa başka- kuvvet, Amerika maliyesini temsil 
Jarsa olsunlar, nerede bulunurlarsa iarmı aüşünmek diye anlaıız eden "Wall Street,, gazetesidir. Bu 
bulun unlar biribirine mütekabil mu- Samimi, açık konuşalım; ben kendi gazete, cümhur reisi Hoover tara
avenetle mükelleftirler. hesı!bıma, nıt".:;~la bütün bir dwnya fından ilan olunan bir .senelik mora-

Farma onluğa kabul bazı nıerasimelyahudiliği açlıktan ölse, kırılsa toryomun muvakkat bir tedbir oldu-
tabidir. Oraya dahil olanlar bu cemi· sonra bunun yanı başında da bir 
yetin hiç bir sırrını vermcmeğe yemin ı Türk ayni halde bulunsa kanımı ta- ğunu beyan ederek bu sene geçtikten 

d l sonra ne yapılacağının bir an evvel e er er. şıyanın yardımına koşmakta gozumu 
Bazı alimler masonluğun nıcnşeini bile kırpmam. Bir tek Türkü, bütü'n . Jcararlaştırılmasrnı istemektedir. Fa-

.Mısır 'fe eski Yunanistana kadar çıka- diinya yuhudiliğinden hutta dünyadan kat Amerika maliyecilcıinin mümes
rırlar. Bunu Hazreti Süleyman za. bile ihtün tutanm! .. Onde Türk, hatta sili olan bu gazete de harp borçlan 
manında Kudü teki mabedin inş:ısı bir tek Türk, sonra beşeriyet, son· ve tamirat meselesinin de mutlaka 
tarihine kadar götürenler de vardır. ra insaniyet!. Bu türlü d üşiinceyi, yeniden tetkik edilme.si icap ettiğine 
Masonluğun müessisi olamk bu ma. bu türlü hükmü milliyetçilik icabı sa· de kanidir. 
bedin mimarı (Hiram) ı tanırlar. (Jli. yarım. Açlıktan kırılan yalıudilik 
ram) masonluğun ilk bii.} ük tistndı- için de olsa olsa acırım. İşte bu ka
dır. Fakat daha esaslı hır "l!Uhake- dar! .. 
n1e ile, daha büyük bir ekseriyet ma. Halbuki masonlar, bas mason ope
sonluğun başlangıcını sekizine! asır- ratör Kemal Beyin tabi;ini kullana
da Avrupada seyahat edt!n ve Gotik cağım, (farmasonluk camiası) nı her 
kiliseleri yapan mimarlar cemiyetinde şeye, lıerkese hatta mensup olduğu 
bulur. millete de takdim ve tercih Ue vazife· 

Bu cemiyet zamanla ilk mahiyetini dardırlar. 
kaybetti. Oraya mimariy~ bayancı bir Uunu ben söylemiyorum, en bita
çok adamlar alındı. llununla beraber raf kitaplar anlatıyor. Farmasonlar 
inşa san'atının isim ve aletleri !arma- kendilerini ayrı görüyorlar, ayn sa
sonlubrun alftmeti olarak ipka eriildi. yıyorlar. Farmason reisi I\:e.:nal Be
Uzun zaman gizli tutulan farmason- yin (masonluk camiası) demesi de bu
Juğun işaretleri, mernsimi yavaş, y::ı- nu vüzuhla ifade eder. İnsan sami
v&ş ifşa olnndu. ~faziy-e ait hatıralar· miyetle, kanaatle (farmason) olunca, 
dnn olmak iızere maso~·hr eski i~aret böyle düşünmek pek tabiidir. Bazı 
ve alfımetleri muhafaza ediyorlar. farmasonlarımız hayir biz milliyetçi· 
önlük, marangoz göny~i. pergel gi- yiz diyorlar. Bu iddia doğru olabilir. 
bi... O halde mason değildirler. Hem per-

1\lason cemiyetleri ~ırf mütekabil hiz hem turşu olmaz. insan h~m mil· 
muaYenet, insaniyet muhipliği gibi e- liyetçi, hem mason olamaz. Tıpkı hem 
sa!->lara müstenit siyasi bir teşekkül· hiristiyan, hem yahudi, hem mfü•lü· 

Bu cereyana mukabil ikinci hir 
cereyan vardır ki, borçların ilgası ve 
tamiratın bir tesdyeye raptı lehinde
dir. Bunları bu şekilde düşünmeye 

se,·keden şu hakikatlerdir: 
Bu senenin başında Amerika büt

çesinin (903) milyon dolar açık ve
receği tahmin olunuyordu. Halbuki 
temmuz \'e ağustos istatistiklerine 
göre bu açık 1932 sen~i tem;ızunda 
bir buçuk milyar dolara varacaktır. 
Açığın bu dereceye varmaması için 
,·aziyetin cezri bir surette değişmesi 
Uzımdır. 

Bu değişme, ancak iş ve ticaret 
hayatının yeniden · canlanmasile 
mümkün olur. 

Bilhasa Amerikanın iş hayatını 
canlandırmak ve onun Avrupa ile 
ticaretini ihya etmek için harp borç
larının ilgası mübrem bir zaruret o
luyor. 

Amerika kongresinde bu borçların 
d :·r. man olmıyacağı gibi.. Her vakit d " ilgasına ın'Ulmlefet e ecek olanlar 

1772 de (Fra'ns'ln.n biiyük meşri- söylüyorum tekrar edeyim: 'Farma· varsa da bunlar da buhranın veha-
kı) 1 Ol de (lskoçya mason tarikati) sonluk milJiyetçiJiktir d.emek bazı yo- meti kar"ısında kanaatlerini değiş
usis edildi. Bu· iki tarikat Iiransada baz softaların kurandakı (Tuyyur) ke- tirmeve ~ecbur olacaklardır. 
hakimdir. (lngiliz mason tarik.ati) limesinden (Tayyar~)_ ~anasrnı çıkar- On~n için Hooverin, harp borçları 
ile beraber aleme en ziyade bunlar maya çalışmaları gıbı bır safsatadır. için müddetsiz bir moratoryom ilan 

yayılmışlar-dır. (Loca ve atölye) na· .. ~"" etmesi ihtimali günden güne kuvvet 
mı "erilen yerler, masonların içtima Masonla~ reısının geçen se?ek1 ı 1nu1t· kesbediyor. 

ah 11 'd' n-· (l\I ht hazret) kunda bu cıhet kaçamaklı elim e ere "k d" m a erı ır. fl.\:ıse a ere, . . . . Bütün dünyayı sarsan ı tısa ı ve 
denir. Masonluk (33) derece veya teyıt edılmı~tır. Bu nul t~lunl ~l~klasladsı: malt buhran, her gün vehamet pey-
··t d" n 1 kl arkada" Farmasonlugun mey:ne mı e cı ı o u-ru pe ır. un ar çıra ar, ~· . . da ettiğinden Mister (Hoover) in 

il tatl d F asonlan- ğudur. Yalnız bu gayeye erışebılmek 
)ar, s ar ır. ransız m h d f d - buna istinat ederek mescleyı kökün-
nın içtimaına (Konvan) derler .. , için evveıa milletleri.

1
bui ~. \~. o~ru den halletmesi beklenilmektedir. 

· " erdirmenin lüzumu ı er suru uyor u. bo 1 .1 t 
" " Yani her farmason cemiyeti, evvelfı Mister (Hoover) rç arı 1 ga e -

(~a~~aso~~u.~) h0ak~ı.ndaki. düş~n: bulunduğu yeri mason yapacakbr. Bu meye muvaffak olduğu takdirde ~ 
eelcrım~zı, . goruşle~~m11.ı .t~yı~ edıcı beyanat yukarıya kaydettiğimiz pren- rih ilk ıh~fa olarak bir milletin muaz. 
pek çok. kıtaplar gosterebı~ırdık. B~~ siplere muhailf değil, mutabıktır. De- zam bir borçtan feragat ettiğini gö. 
).arın bıtarnflıklanndan şupheye du- mek ki farmasonluk bcyııelmileldir. recektir. 
şülür diye korktuk. Türk milletine bu Bunlara cevap istiyoruz. Söğmek de- ____ M_u_h.itt~in~B~. ----
mezhep etrafında tam ve doğru bir dil! d · · M b"t 
hüküm arzedebilmek için muhtelif ki- Vali ve bele iye relSl u 1 

-

tapları .bir yana bıraktık .. ı.ıaki_k_·at.i, Bı'z, -
11 

- l\fı'l· tin Beyin bu sabah saat onda 
ma~nluk beynelmileldir. • I t 

mesele ıle aHikası olmıran ıkı buyük 1. t . d w.1d. 0 . B' h k" Ankaradan şehrimıze muvasa e 
. . . ıye çı cgı ır. ıyoruz. ır a ı· d"l k d" 

bitaraı eserden ıktıbas ettık. Hele k t .. 1•• l\f 1 k h b' edecegw i tahmin e ı me te ır. 
d

.) • d b'l a soy uyoru7- ason u ep ır 
(Ansiklo~ 1 .yarım resml ene ı e· ağızdan - ama kaçamkh yollardan - ) 

cek mnhıyettedır. ,,,, h· - masonluk .. w~illiyetçidir .. ~iyor. r AT T 11" K 
_: 

1 
_ Ab .. : dolusu soguyor. Bu sogilşler 

. . mukabele görmiyecektir. '-••••••••11!11111!~~'!'111" Şimdi bu iki klfıs~. eserın farma- Çünkü kendiliğinden, sliğenlerin Us- • t 
sonluk hakkrnda ,·erdıgı m~JQmatı t~- tüne dökülecektir. Zaten dökülmekte- Müessif bir ir ihal 
zimizle mukayese ederek gozden geçı- dlr de!. Bunlan ge~elim. Davamıza dö Tacir ve müteahhit Bursalı 
~lim: nelim. Masonluk beynelmileldir, siyasi zade Fazıl Sami bey dün sabah 

Biz, farma onluk beynelmileldir. dir. Türk milleti, Türk memleketi vefat etmiştir. 
l\lilliyetçl değildir, demi~tik. Yu!~a- iç.in zararlı ve tehlikelidir. ÇilnkU bey-
nya naklettiğimiz prensıp]ere gore nelmllelcilik milliyeti tanımaz. Türk Cena:ıesi bugOn pa:ıartesi sa-
farmasonlar hangi milletten olurlarsa milletinin yaşaması yükselmesi milli- at onbir buçukta Fatih nişan
olsunlar, nerede bulunurlarsa bulun· yetçilikle mümkündür. Dünya bu yol- casındaki evinden kaldırılarak 
eunlar biribirine yardımla mükeJlef- da yürüyor, bu yolda hazırlanıyor... Fatih camisinde namazı kılındık
tirler. Demek ki masonlukta milJ!yet Farmasonluk bunu kemiriyor. Pren- tan sonra Edirnekapıdaki aile 
ve yer yoktur. Mi11iyet ve yer fark- sipleri ile millt hi.o;leri, milli duygula- kabristanına defnedilecektir. Al-
ları olmaksızm kardeşlik vardır. n yıpratıyor. 

Bundan açıkça anlaşılan şudur: Mesela mason bir Türk, mason ol- lah rahmet eyleye. 
Dir Türk ve Yunanlı masonla, bun- mıyan Türkten evvel, mason olan . 

ların yanında mason olmıyan bir Türk Fransıza yahut mason olan yalıudiye ı ıı ~l ~lf~ w 
tasavvur edelim, farma.8onluk esasa- muhabbet, muavenet, yardım göste-
tma göre, Türk mason, mason olmı- recektir. Farmasonluğu ı:ıamimiyetle 
)'1lll Türktcn evvel, mason olan Yu- kabul eden bunu yapacaktır. Yap-
nanlıyn muavenete borçludur!.. Her makla mükelleftir. Farmt\Sonlar Tür. =('=r=u=rk=y=a=r=d=ım=d=e=r=n=e=ğ=i):::=:d=e=i=n=le=r=. =D=iı=.n=
nerede bulunursa bulunsun Çinde, l\la- kiyede oöyle değildir, hunun aksidir ya farmasonluğu ile irtibatlarını ta
çfnde, m.uharebede, kavgad1L iHlh gibi!. diyor. O halde açık olsunlar. Fnrma- rnamen kessinler. Italyanr, Fransı-
Yeter ki bunlar tuhaf, tuhaf ma- Ronuz diye kıyametleri koparmasın- R ". h •· ·· A b ç k · tl · ·ı b. 'b'ri • tı, unıu, ı a uaı) ı. rc1. ı, er e-
sonl ışare en dı .~d .. ı_r!. ı n1ı ta1 nımKnlar.: lar. O bir takım garip merasimi zj, In&iliıi, Türkü kardeş diye loca-
şaretl veren u ugu ça ar . endı yalancı kılı,.zan bagwınrfmaları te 1 d t"'l 1 d t 1 kt :ır • ~ • • ar a a o Y1! er e op ama · an v-ızgeç-

milletfnden olmıyanlan, mücerret ma- neke çalmalan, göz bağ<'ılıklannı, sinler. 
eondur dire kendi mi~leli efradına tuhaf tuhaf :işaretleri - bir tarafa Cevap Ui~iyoruz. Söğmek değil! 
:tercih eden farmasonlu~a. ttnsıl olu- bırakd;lnlaı". CemiYel.leriıılıı Adllla ~abmut Esat 

Sinir buhranına tutulan 
müderrislere acırız! 

Biz inkılAba yakışan, hakiki Türk mllder
rislerinin şerefini kurtaran bir Darül· 

fünun istiyoruz! •• 

Gazeteler, son yazılar yüzünden, 
darülfünun hocalannın çok sinirlen
diklerini yazdılar. Belki de sinirle
nenler olmuştur. Darülfünunun bü
yük manasını kavramış müderrislerin 
bütün yürekleri ile sevjndiklerine de 
en küçük bir şüphemiz yoktur. öm
rünü ilme armağan yapmış bir mü
derris, son tenkitlerde, hiç şüphe
siz, idealinin müdafaasından başka 
bir şey görmemiştir. Yüksek ideal
lerin sürükleyici büyüsünü duyan her 
ilim adamı, münakaşadan derin bir 
zevk alır, ilmin daha ziyade geniş 
bir yer tutmasına, daha kuvvetli bir 
alaka uyandırmasına sevinir. Ken
dilerini sinirlerinin karanlık akıntı

lanna kaptıranlar, elbette, ilimle he
vesin arasında acı bir kararsrzlıkla 
dolaşanlardır. Sinir buhranları nor
mal aklın arkadaşı değildir. Onun 
için biz bu sinir buhranı kurbanları
na da, onların taşıdıkları müderri 
adına da acırız. Türk darülfünunu-
nun, Türk müderrisinin bize göre 
yüksek bir manası vardır. Bütün mü· 
nakaşalar bu adm şerefi için yapıl· 
mıştır. Şerefini tam bir kıskançlık
la seven müderrislerin bizim gibi dü
şündüklerinden şüphe etmek bile çok 
büyük bir haksızlıktır. Biz ne istiyo
ruz? Yazı yazanlar içinde darülfü· 
nun kürsüsüne göz dikmiş, öyle zan
nediyorum, tek bir ktşi yoktur. lde
alist bir ilim adamı için darülftlnun 
kürsüsünün de hiç bir ehemmiyeti 
olamaz. Biz Avrupada bunun binler· 
ce misaline şahit olabihriz. l\tuder
ri.slik de her vakit ilmin notnde t:ıs
-Oik edilmiş bir vesikası değildir. Av
rupa darülfünunlarında öyle müder
ris muııdnleri. öyle Uıııe .mun11imlerl, 

öyle hususi ilim adamlan vardır ki 
çok büyük yenilikler yaratmışlardır. 
Yalnız darülfünun içinde kaln, dı • 
şanya çıkamıyan bir ilimden de hiç 
bir hayır beklenemez. Tıp tarihinde 
unutulmaz bir yer tutan Dr. Schleich 

Yazan ı M. Nermi 
eserden çok daha ehemmiyetli bir ınaıı 
kaleyi okumak mecburiyetinde olaJI 
bir müderris, bunun Fransızcaya tel" 
cümesini mi beklemelidir? Yahuf 
bunları zaman darlığında gelişi güzel 
yapılmış gazete tercemelerinden )ili 
öğrenmelidir. Darülfünun kendisiıd 
bu seviyeden kurtarmalıdır. Eski Jllflo 
derrisler Haydar Mollanın takrirle
rinden, notlarından ders verdikleriıd 
büyük bir gururla anlatırlardı. B .. 
verilen dersin derinliği için bir öl~I 
sayılırdı. Ya şimdi? Darülfünun 111flo 
derrisi kendisine herhangi bir taktii 

ve not piri edindiği vakit ilimce mu 
etmiş sayılır. Çünkü müderrJsin j]j 
vazifesi ilim müritliği değil, ilim 8' 
tathğıdır. Eski medrese bile bu ihti' 
yacı duymuştu. Temsil ettiği kültil-
riln dillerine, yani: Arap~a ile Acertr 
ceye ehemmiyet veriyordu. Medrdf 
hocası bu iki dili iyi öğrenmiş olmaİ 
mecburiyetinde idi. Halbuki biz, blı 
yük farklara rağmen, tek bir di11fl 
Fransızca ile büyük ilim işlerini gılt 
rebileceğimizi sanıyoruz. Darülfilı' 
nun, ilkönce, bu çok yanlış yolda• 
ayrılmalıdır. Fransız maarif na:r.ıı1 
de Monzie, Almanca "Nord und Siidıi 
mecmuasında bir yazı neşretmiş 1'f 

bu yazıda Fran ·rı ilminin son derecr 
de Alman tesiri altında kaldığını. 

çok açık bir dille, anlatmıştı. JJİI 
Almanyayı, İngiltereyi, lhlyayı, -.;, 
S., V .S., niçin unutuyoruz ve bütiit 
dttnya ı yalmz Frans121ıktan ibare., 
miş gibi sanıyoTUz. Böyle bir anlarıf 
hiç de millt Türk kültürünün f~i"' 
gelmez. Osmanlı mektplerl Fransıf' 
lığı eski Yunan masallarındaki Olid 
halkı gibi tanıtmıştı. Attık luı. bö!I« 
olamaz. Kendi bc::nllf(imi.%e~6n'll'll1" 
yiz. Bu da yalnrz kendi yolunu b•" 
muş, tercümeciliğe sert arka çevtrnJf 
Almanya, Fransa, İngiltere, ltalft' 
V.S., V.S., tanımıyan, yalnız asrın 11' 
mini düşünen Türk darülfünunu fit 
olabilir. Darülfünun; ne Berlfnl"-

(kl aynı zamanda çok güzel roman- d k"'tti blf ne Parisin, ne de Lon ranın ·o 
lar yazmıştır) darülfünun müderrisi 1 .,,11, taklidi olmamalıdır. ki üç 1''ran ... 
değildi ve tecrübelerini meşhur iktı· yahut Alman, yahut lnglliz kitabırt• 
sa•"ı Franz Oppenheimer'le birlikte l• 
~ d dayanan bir kürsü büyük vazifeler 

yapmıştı. (Bu iktısatçı aynı 1.aman a 1"' 
da hekimdir.) Biz burada bütün vak'- yeri sayılamaz. Darülfünun herhs 
alan sayacak değiliz. Hatta diyebili· gi bir yabancr milletin kültüril f~l-

kurulmaz. Medrese TUrkliiğe yabalt' 
riz ki Auupada darülfünunlar bir- lf 

cı bir -ydi. Temelleri uzak çöller 
çok sahalarda dışarıdaki ilim ha~.a- r- 1-tına göre geride kalmı~lardır. Darul: kumlarında idt Bundan aldığrnt 
fünundaki ilim hayatı ile dışarıdakı neticeleri biliyoruz. Türk daı-ülfiirt1Jı" 
ilim hayatını birbirine daha ziyade nunun temelleri ne Parlste, ne JtO' 
yaklaştırmak devrimizin en ehemmi- mad~ ne de Berlinde olabilir. B._ 
yetli meselelerinden biridir. Birçok ~arülfünunun bir tetkik yurdu olına' 
tetkik yurtlan bunun için kurulmu,. smı bunun için istiyoruz. llmln b~ 
tur. Sık sık toplanan kongrelerin de yiik heyecanını yaşıyan Türk gen 
gayesi budur. Onun için bütün ilim Fransız smrrlarının drşansmdn. dt 
hayatını darülfünunun çatısı altında çok yüksek kültürler yaratmış, Fra1" 
toplanmış sanmak doğru değildir. Fa- sayı çok aşmış milletler olduğıill~ 
kat biz, şimdilik, başka bir vaziyet- bilmelidir. Bu onun iç hızı için çal 
teyiz. Bütün kuVTetlerimizden isti- lazımdır. llim :hiç bir milletin inıd' 
fade etmek mecburiyetindeyiz. Bii- sannda değildir. Onun için Türk d.., 
yük Türk lnktlabını · arsılmaz bir rülfünununda herhangi bir yabaıtd 
nesle istinat ettirmek için bundan kültürün hegemonisi hatıra geleıne• 
başka bir yol da yoktur. Eski darül- Darülfünun müderrisinin bunu ~ 
filnun arap ve acem düuyasına daya- mesi, bilmesi kafi değildir. Dersı.
nan bir tercüme yurdu idi, müsbet rin de hegemoni rengi taşrmanısdl 
ilimlerde de birkaç Avrupa kitabına icap eder. Bu kadar ehemmiyetli blC 
bağlanmıştı. Böyle hocalara müder- mesele münakaşa edilirken, sinirleıt
ris değil tercüman derler. Yeni da melere, elbette, hiç bir kıymet verlı' 
rülfünunumuz, belki, bu korkunç an'- lemez. Biz, onun için, inkılaba 3 akf" 
anede içinden taze bir ışık dökülen şan hakikt Türk müderrisinin şereı' 
birkaç delik açmıştır. Birkaç. kuv- finİ kurtaran bir darülfünun istifO" 
vetli müderrisimiz vardır. Arap ve ruz. Bunu bütün Türklük istiyor· al 
acem dünyası arkamızda kalmıştır. Sinir buhranının değil, nor:Jll 

Fakat bunun yerine mutlaka bir düşüncenin, artık, vakti gelmiştir. 
Fransız dünyası l!zım değildir. Biz :J!. Ncrrnl 
bir Türk darülfünunu istiyoruz. Böy- --····----·--·~-·-· .......... _ ___.-
le bir darülfünun da t~rcüme ile, bir itizar 
iki Fransız kitabı ile kunılamaz. Al- "Hazreti lsa,.. tefrikamız yazıaıızıll 
manca, İngilizce v. s. vazılmış ehem çokluğuna mebni bugün dercedilemernlt
miyetli bir eseri, yahut kocanıan bir tir Okuvııcıılıınmızdan özfir dileriz. 

,... 
Meşhur muganni A L J Ü L S Ü N 
Dün akfamdanberi M A J İ K sinemasında 

ONU ŞARKILE SÖYLE 
filminde fe,•kııHde mımıflııkh·et ka?.:ınl\or. _.,ııııııııl 
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1 
Bir kadın kendi hemcinslerine ateş pttskilrilyor 

1 
Okuyuculanmızın f 

zen~İnefu;:k-;:;:;:u ıa- Bütün kadınlardan nefret ediyorum• 
1 Ev Kadını Diyor ki ı J 

Mutfakta kum 

kir genç, spor dllş- .. . d l .... d.. n 
manı bir nlşanh ! " Kadınların ne sozlerme, ne ost .uguna, ne . uşma -
•IJlr""' k~" ~•WJile ueıcn bir lıg"" ına inanınız• kadınlar züppedır ve tenbellıkten 

Ev kadını bu maddeden pek 
fazla istifade eder 

E\• kadınının mutfağında mutlaka 
kum bulunmalıdır. Bunu muhtelif 
işlerde kullanabilirsiniz. Mutfak
ta tahtadan yapılmış boyasız bir 
takım kaşık kepçe ve saire vardır 
ki, bunlan yıkamadan evvel ince 
kumla uğmak, temizlenmelerini a
damakı llı kolaylaştırır. 

ıneJdupta denüıyor kı: ' h }d h J J 
"Ben hayatımı müş.külatıa kaza- fena a e OŞ anır ar• ,, . 

Dahilen ve biricik oğlumla kıtakıt ge- gelmesi muhtemel olan söz, kendı lngilterede üç dört güzel eser neş- t 
çinebllen, dul bir kadınım. Oğlumun rederek yüksek birmevkiiedebi kazan- fikir ve kanaatlerinden fazla kuvve -
babası senelerce evvel öldü ve mü- rnış olan Mis l\largeri Lavrens bir li görünürdü. 

ffeh b
ir adam olmadıg·ı i"in bizi Vakıa hazan erkeklere karşı sadı-re ::ı: Londra mecmuasında şu ı=dit ve g~ Eğer evde gaz oca~ varsa o z:ı. 

man da yine kum bulundurmak 
faydalıdır. Zira hazan fazla alev· 
leri üzerine ince kum atmak sure
tile söndürebilirsiniz. 

il ü den sonra rahat rahat ge. r kane dostluk gösterirlerse de iki ka-
öl" m n ek b k d rip makaleyi yazmıştır: dının biribirine karşı feragatkarane çindirec para ıra ma ı. Havatta ""!c sevdiğim bir takım 

t ve aile itib ·ı b" d k .J ); dostluk hissi besJedikleri Yaki değil-di serve an e ız en ço kaJın dostlarım me,·cut olduğu için 
delikanlıdır. Fazla harL.,tir. Ken- bu ma~alenıin serlevhası bir çoklan 
disi bana söylemedi; fakat ben bir tar~fından garip ve bira

7 
da müteca-

nsrta ile öğrendim ki oğlum, şim- kti B ·· 
vizane teHikki edilece r. u muna-

di sen·et T eaile itibarile bizden çok seebtle şunu söyJiyeyim ki onlara 
yüksek olan bir kızla sevişmekte ve karşı olan muhabbetimi muhafaza 
evlenmek emelleri besJemektedir. etmekte)imdir. Benim ferdenferda 

Böyle bir hadisenin vukuu, son- kadınlara karşı muhabbetim gayri 
radan inkisarlara yol açabilir ve meYcut değiJdir. Ben, kütle halin· 
kız sevdiği, yahut e\·lendiği gencin de, cemiyet halinde oldıa!darı zaman 
fakir bir aile çocuğu olduğunu öğ- onlardan hoşlanmam. 
renince nedamet duyabilir. Bunun i- Şimdi bu makalemi okuyan bazı 
çin ne yapabilirim, ne yapmalı- feministler( işte bir kadın muharrir 
flm, bana ne tavsiye edersiniz? ki kendi hemcinsleri tarafından rağ. 

CEVAP: bet görmediği için onlara hücum edi-
Hissediyorum ki .sizin düşün- yor!) Diyecekler. Fakat hakikat hiç 

celeriniz az çok eskı tarzdac~ır. de öyle değildir. Bir çok kadınlar 
Benim size şimdi heme~ t.av~ıye ,·ardır ki benimle dostluk te~is et
edeceğim şey bu ~ızı ~~ı~ı zıy~- mek hususunda onlar benden çok faz. 
rete davet etmektır. Nıçın vazı- la hahişkerdirler. O halde kadınlar
yeti gördüğünüz halde muhte- dan niçin hoşlanmıyorum, izah ede
nwl bir f elakti oturduğunuz yer- yim: 

·de bekliyorsunuz? Benim nazarımda kadınlar bir 
Eğer loz, sizin çocuğunuzu ~a- cins olarak bir çok noksanlarla ma

kikaten seviyo~. ,.e ~n? me.~ ut hlldurlar. En·eıa züppedirler n te
etmeye liyakatlı ~~ sızın mu~e- sadüf ettikleri bir adam ne meziyyet
vazı şerait dahı.lı!1de ~aş~dıgr· te ve me\'klde olursa olsun kendilcri-
ruza dair kendısıne. soy. lıyec.e-. 

li d ne karşı fazla mülayim davranmadık-ğiniz sözler onun zcrın c ıyı 
tesir bırakacaktır. ça ondan hoşlanamazlar. Bir erkek: 

Ondan Sonra eve beraber gel· ".Fal!n adqm çpk !:etin ve haşin 
bir adamdır, muhakkak, fakat me

nıeleri ve sizin tecrübeye müstc- ziyet1i olduğu için onun bu tarafla-
nit tavsiyelerinizden istifade et- rına aldır.mam, kendisini takdir edc
meleri mümkün olacaktır. rim,, diyebilir. Fakat hir kadın hiç 

* * • 
bir zaman böyle düşünemez; böyle 

'Ja/,e Sadri imzasUe yazılıyor: şeylere mutlaka aldırır. Kadınların 

Mis Margerl Lavren~ 
mürekkep bir içtimada hapısanelP.r· 
de geçen hayat hakkında konferans 
verecek bir zat bulmakhğını benden 
rica edilmişti. Den de evvelce bir 
mahkumiyete düçar olarak hapisane
de yatmış, sonra uzun uzun seya
hatler yapmış, natıkası da mücerrep 
birisini buldum, onu 0 içtimaa da\'et 
ettim. Sonra böyle sabrk bir mahku
mun konferans vermeye gclt>ceğini 
öğrenen hanımlar bir gürültüdür ko
pardılar. Bunun üzerine ben de da
vetimi tehir ettim. Tabii mahçup da 
oldum. 

Bu kadınlar yaşlı ve yahut eski 
tertip değildiler. Hata bunlardan bir 
ikisi sabık bir mücrimin sözlerini 
dinlemekten zevk alacaklarını bile 
bana söylediler. Fakat bunu ancak 
hususi surette yapabilirlerdi. Bir 
heyeti mecmua halinde bunu yapma
ya cesaretleri yoktu. Başkalanndan 

"Ben spora çok meraklı bir kızım. bu nevi züppliklerinden hoşlanmam. 
Her türlü spora karşı merakım mu- Sonra kadınların çoğu korkak- .,. ...... _ ..... _...._ __ _,,_ _____ ...,. 
lıabbet derecesini bulmuştur. Şimdi tır, kalpleri çürüktür. 
eevdiğiın bir delikanlı ile nişanlı Geçenlerde güzide kadınlardan 
bulunuy·orum. Nişanlını artık be- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ......_... 
ni sporla meşgul olmaktan menet- az daha az egoist olm:ımzı tavsi-
mek istiyor. ye edeceğim. Sevdiğiniz genci 

tık zamanlarda benimle tenise ge- hiç hoşlanmadığı spor yerlerine 
lir, ben oynarken seyrederdi. Kendi- götürdüğüniiz muhakk31.k. .O;:aıfa 
si oyınıyamadığı için .artık bu tema- onun ne ıstırap çekec~gı aşıkar. 
p.dan bl'ktı. Artık gelmek isteme- Madem ki kendisini seviyorsu· 
dfğf gibi 'benim oyuna deyamımı da nuz; o halde kendisine ka_r~r ?ir 
arzu etmiyor. az daha fedakar davranahılırsı • 

Ben hem nişanlıma A.şıkrm, hem niz. 
41e spora Aşdmn. Bu ,·aziyet karşı- Sonra, çok sevdiğiniz sporu da 
mnda ne yapabilirim?,, onun bulunmadığı Z:\rnanlarda 

CEVAP ı yapa bilirsiniz. 
Jale hanım her halde size bir 

Tefrik• 
No. ı 35 fii zli K u uuetıer i cin~ e 1 

TercUm6 
eden: 
Doaan 
Ylldız 

Rmı askerlerine "diyordum ki: 
- s~ hikum ettiğiniz takdirde 

gelmi§tl Rus askerleri gizliden giz-

biz de hücuma mecbur olacağız, ara
:.1 ahvolan yine sizsirıi:ı çar ta-
111& ın 1 '1 ··1 
raftan kumandan annızın emrı e 0 - )eri benim, bizim siperlere avdet 

..._._ ne mana var? etmekliğimi sureti nazikanede ihtar-

1i başka kıt'alara konferans vermek
liğim için bana davetiyeler gönderi
yorlardı. Arasıra rus Jdi~ük zabit-

•-- 1 ' t' kı' R I dereceye ge mış ı us ediyorlardı. Aksi takdirde topçu 
11 °1 girerek Rus askerlerile .. . t tt• 

-'-r er ne kumandanının uzerıme a e« e ır· ~ f rld konuşuvordum. Arası- Y 

man e en .J • 1 d ğ" mek ihtima1in°den bahsediyorlardı. 
ra rus siperleri içinde yerım k e ;ş- Rus askerleri: 

1-'-Jı'ip hakkında on e-
ttnrek DA• d J k 1.. - Arkadaş gı·tme, burada kal, sa-_;c.e b~la ım. n ., il.· 

rantıılar vermıı:ı; k 1 na kimse bir şey yapamaz korkma .. 
rJ . saydıkca rus as er e-

bm faidele nı ~ da o<Fal diyorlardı. 
rlnden fı.krime taraftarlar ç "' • 

Bö.) lece günler geçti. lnkılfı.p te
maya başladı. i rey anı rus siperlerinde . iddet gös-- Memleketinizin sefaleti, net -
ceten bu lnkıltlbı zaruri kılacak: rus termeğe başlamıştı ki. ben bir ak
mlllett memleketin mukadderatını e- şam raporumda inkılabın düşman 

t Ya uğ tarafında başlamış olduğunu mafev. Jlne almak i"in çarı 8 ma • 
J'BŞınar.sa bu topraklarda h:ıyır kal- kime bildirdim. Fakat Rus ordu er-
ınnyacaktır Böyle aç su.suz yaşamak kanı bu inkıHl.bı daha şimdiden bas-
llncl . d "ilime sürüklenmek tırmağa çalışıyorlardı. 

•• ••• a 
0 

b 'b. Günün birinde bizim istihbarat l11Mnhfa yakısmaz. Daha u gı ı 
birkaç etimle -:. rus asJ<erJerini ~arhk kmnandanlarından birisi A. O. K. 
aleyhine pleyana getirmeğe Ufl nezdinde bana diyordu ki: 

Maruf bir 1ngillz kadın muharriri, 
bu sütilnda okuyacağınız makalesile 
kendi hemcinsini yerin dibine batırı
yor. Bu makale, ihtlınalkl, nazan dik
kati celbetmck maksadile yazılmıştır. 

Huna rağmen muhtelif meseleleri 
tasrih ettiği ve kadınlara bir çok 
suçlar bulduğu için bunu okuyan 
münevver kadınhğtınızı bu neşriyata 
mukabele ecmeye davet ediyoruz. 
Alacağımız cavıplan burada neşrede
ceğimiz gibi, ihtiva ettiği güzel fikir
leri lngilizceye tercüme ederek Lon
dradı bu makale muharririne de yol
layacağız. 

çalışıyorsuııuz, faaliye-
tinizin netkesinden memnunuz, l~
kln muttasılınızdaki kıt'a zabitanı 
rus erkAnı harbiyesile görüşmeye mu 
vaffak oluyorlar. 

Bu haberin ne derece doğru ol-
duğunu bilmlyorurn ama A.O. K. 
zabitanmm benim kadar rus efkan 
umumiye.sine vikıf olmadıklarına 
kanldim. Böyle olmakla beraber ba
na söylediklerini sahih telakki e

derek rus zabitanı ile teması ta
savvur ettim. Bu me ele biraz da 
benim için şeref ve liyakat mesele
si olmuştu. Mademki bazı zabitw 
lerimiz rus zabitanı ile g-örüşebill· 
yor, ben niçin geri kalayım. On
lann yaptığını ben de yapabilirdim. 
Rus askerlerine fikrimi açtım. Rus 
erkanı harbiyesiJe harht nihayet 
vermek için görüşmek istediğimi 
bildirdim. 

Erte-si gün Rus zabit ve askerle
Tinden ibaret bir kafile bizim si-
perlere geldiler. Civardaki kıt'a 
erkanıharbiyesinin bP.nimle giirüş -
meye amade olduğunu bildirdikten 

1e>nra, icabı :misillu bana bir de da· 

dir. Çatal, kaşık, bıçak takıımlannı 
Tabii bu kaidenin müstesnaları temizlemek için de kum çok fayda. 

vardır. Fakat ekseriyet bi>yledir. lıdır. Hafif ıslak bir bez kuma ba· 
Bir kadın diğer kadma yardım et- tırılarak bununla uğulacak olursa 
mez, müzaheret gösteı·mez. Bunla- kaşıklar parlar n daha iyi temi::le-
nn biribirine vardım ettikleri iki şey · 

.J =~n~ır~.==~::::::;::=.:::;:=;;;=~:=~~~~~ vardır: Birisi çocuk doğururken, vaziyetten kurtarmaya, hiç olmazsa 
biri de bir aşıkı elden almak husu- vaziyeti iyi idare edip dürüst danan· 
sonda.. maya gayret eder. Fakat kadınlar 

Sonra mustarip olmuş, kalbi kı- buna asla lüzum görmezler. 
nlmış iki kadın biribirine pek ziyade Sonra kadınların ekseriyeti tenbel 
sokulur. Dert ortağı olur; fakat d. ı~ gören kadınlar az değildir; 

k ır. .. 
1 

• 
bu hal yalnız o ıstırap geçinceye a- fakat bu işleri istiyerek y~pmaz ar• 
dar devam eder. O bir defa geçti tenbelliği daha ziyade tercıh ederler. 
miydi, gene ayrılırlar ve gene her Bir çok erkeklerin en ziy~de ~ah· 
kadın "kendi kendine dolaşan kedi- setmekten hoşlandıklan şey ışlerı va-
ler,, haline gelir. zifeleridir. Fakat hemen hiç bi~ ka· 

Kadınlardan kaçı hır diğerine dının böyle bir şeyden bahsettiğini 
karşı adalet hissile mütehassistir? duymazsınız. Onlar, tnYaletten, el· 
Hemen hiç biri denilebilir. Dükkan- biseden, süsten, modadan bahseder· 
larda ve yahut sair müesseselerde ler. Hatta çocuklarından bahseder· 
bir kadın amirin maiyetinde çalışan }erken bile fazla Zel'k almazlar. 
kadınlara bunu soracak olursanız Kadınlann pek azı kendi samimt 
alacağınız cevap müsbet bir cevap ol- düşüncelerini söylerler. Onu sakla-
maz. 

Sonra kadınlar çalarlar. Bu cüm
le ile iddia etmek istemiyorum ki 
mensup olduğum cins, şuradan bu
radan kaşık, çatal çalarlar; hayır 

maksadım bu değildir. Her kadın 
bir diğerinden fikir çalar. 'l'avJ'l' ve 
vaziyet çalar, söz çalar, biri öteki
nin erkeğini ayartıp çalar. 

Sonrabir erkeğe verdiğim kitabı 

daima geri almışımdır, fakat, pek 
az istisnalarla, bir çok kadınlar iğ
reti aldıklan kitaplan geri nrmeye 
asla lüzum görı;nezler. 

Oyle kadınlar bilirim ki sizin ter· 
zinizi öğrenir ve onu olur olmaz öy
le siparişler vererek o kadar meşgul 
eder ki terzinin eizin elbiselerinizi 
yapmaya vakti kalmaz. 

Sonra ben öyle fikir ve mevzuları
mı, buluşlanmı bilirinı ki, diğer ka. 
dın muharrirleri tarafından çalın
mış ve kendi yazılarında kullanılmış
tır. 

Kadmlarm en büyük zaaflarından 
birisi de başka kadınların aşıklannı 
almaktır. Bir dostunun karısını se
ven bir eıi<ek, nihayet kendisini bu 

vetiye takdim ettiler. Bu adamlara 
ikramda bulunduk. 

Bilahare düşündüğümüz gibi, 
keşki bunlar uzun zaman için yanı
mızda alıkoysaydık daha iyi olacak. 
mış. 

Rusların davetine icabetin tehlike
li bir iş olduğunu pekala biliyordum. 
Rus zabitanı arasında inkılap aley. 
tarlannın mevcudiyeti de herkesin 
malClmu idi. 

Acaba Ruslar beni sulh taraftan 
bir askeri mümessil olarak mı, yoksa 
Rus ordusunu isyana teşvik eden bir 
şahıs tauında mı kabul edecekler? 

Ruslar nazarında iki suretle mlit
tehem bulunuyordum. Bunlardan 
birisi Alman casus te kilatı zabiti ol
mak, diğeri de Rus askerlerini inkı
Iaba hazırlamak. 

Bu iki tehlikeye binaen sahte bir 
isim kullanmak mecburiyetini hi~t
tim. Ruslara kendimi ".Mülazimi ev
vel (Lübko) ,, Diye takdim etıniştim. 
Bu isim tabii Rus istihbaratı için 
gayrı maJQmdu. Kendi ismime ait 
ilk harfleri kemali ehemmiyetle ea
maşırlanmdan, mendillerimden sil
dirdim. 

),p gayri hakiki sözler sarf ederler. 
Bir çok kadınlan yalanrı ede~ 

şey de fazla kı~kançlık ve erkeklerı 
idare etmek hırsıdır. 

Kadınlar Yakıa birtiirlerinin gil· 
ze1liğini, mu\•affakıyetini, parasını, 

şöhreti kıskanırlar, fakat ~u~la,,rda.n 
daha ziyade kıskandıkları ıstık lal \ e 
f erdiyetür. 

Size taabbiit eden kadının, sizden 
nefret eden kadından daha fena ol· 
madığına emin değilim. 

Sonra kadının aşık n mahbup ti· 
pi de gayn kabili tahammüldür. Da
ima size mektup gönderir, hediye 
yollarlar. Sizin bahsiniz olnca lil· 
zumsuz hırçınlıklar ve kavgalar rıka
rarak sizin isminiz etrafında fe~a. h~r 
şöhret çıkarırlar. Hiç iste'?edığınız 
bir zamanda sizi ziyarete gelırler. 

Bu Ye buna mümasn lıir çok sebep. 
]erle kadınlardan nefret ediyorum. 
Bu nefretimde haksız olduğumu her
hangi bir kadının bana ispat edece
ğini de zannetmiyorum. Herhalde 
ben hayatımın sonuna kadar "Kadın 
düşmanı bir kadın olarak kalaca
ğım .. ,, 

İtimatsız bir hissi kablelvuku ile 
- 1917 senesi mayısının 14 üncii gü

nü - Ştohod nehri sahilindeki kayı. 
ğa bindim. Müthiş kasırga hareketi
me mani oluyordu. Bir b~'"ka nokta
dan Rusların tarafına, karşı sahile 
geçtim. 

Ruslara yaptığım bu ziyaret, -
8 mayıs 1918 senesine kadar - tam 
bir sene deYam etti. 

l\futat ,·eçhile gözlerimi bağlıya

rak fırka erkanı harbiyesine götür
dükleri zaman içimde ümitsizlik gf. 
bi bir his duyuyordum. Erkanı har· 
biye karargahında bir ihtiyar mira· 
lay beni dostça selamladı. Bu bina
da mecburen, benim için ordudan ge
lecek emrj tam üç saat bekledim. Bu 

~aman zarfında da Rus askerleri si
perlerden çıkarak binanın etrafına 
toplanmış beni görmek i-tiyorlardı. 
ihtiyar miralay binmüşkülatla asker
leri teSkin etti. l\lütf'aldbt!n etrafı 
yirmi süvari ile ihata olunmuş bir 
araba sür'atle uzaklaşırken Rus u
kerlerinin sesini i~idiyordum. 

"lforkma, seni kurtaracağız!• 

(JJitnwi). 
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1 Kömür mil - Mazot mu ? f 

Türkiye kömür memleketidir 
Bugünkü ve yarınki lhtJyacımızı tamamile 

tatmin edecek madenlerimiz var 

lzmir muhabirimizden: 
1\fıntaka ticaret ıncdürlüğü ~on 

Yazan ı Elektrik mUhendlal Hasan Halet 

-2 

Yeni 
T orpitolar1mız 
Geldi 

Matbuat sergisi içi 
bir rica 

lstnnbul malltuat c~nig~U rı 
ğilldcn. 

1 teşriniı:;ani 1931 iik türk ga 
[Üst tarafı I inci sayıfadaJ si ~ık!1ğır.rn yüzüncü yıl dönüı 

giderek dönmüşlerdir. trsac!üf ediyor. Cenıiyetimiz • 
Gmeiler Boğaza gideıkcn Ana- lstanbulda bir matbuat sergisi 

dolu, gelirken Rumeli sahilinin ya. caktır. Sergi ilk günden beri 
kınından geçmişlerdir. Tam saat üç gazete ve mecmualardan nümu 

. Ereyll kömürünün lnuUiz kömürü 
Ue mukaycaeıi - Ereylj könıürU kar
d.if kömürü ile kuneiharuriyece ,.e 
:fıatça pek güzel rekabet edebilir. Kar
difin. ~uv..·~iharuriycsi beher kilog. 
r~m ıçın ( ıOOO) kaloridir. Fiatça kar
dı!• Ereyli kömüründen daha pahalı· 
dır. 

ketimize ancak fevkalade ihtiyaç Jü. 
zumunda ithal etmeye müsaade etme
liyiz. 

haftaki ithalat \'e İİ1racatımız hak
kında bir istatistik tanzim etmiştir. 
Buna nazaran 20 eyliilden 30 eylüle 
kadar son harta zarfrnda ithal edilen 
muhtelif emtianın türk lira~ı ü1.e
rinden kıymeti ~u mikta rdadrr: 

buçukta muhriplerimiz Dolmabahçe arzediyor. 
sarayı önünde demirlemişler ve ve- Tilrkiyede en 50J\ &'Ün, 
kil Zekai, müsteşar M. Ali H. Jer \'e ay içinde çıkan nüshalarla 
bazı da,·etıiler motörlerle Koca.tepe· tamamlanruasını arzu ede-;, Diğer kömür madenleri: 

'für~iyed~ Ereyli ha\'lisinden baş
ka aşagıdakı mahaJlerde ntaden kö
mürü menuttur. Fransadan 31,370, }'elemcnkten 

ye gitmişlerdir. Bahriye muzikası ve miz rica ediyor: 
bir bahriye müfrezesi geminin kı· Gerei< 1s!anb11td~ ve gerek 
çında sancak direğinin altmda ahzı ketin ba~ka yerlerinde eıkmakta 
mevki etmiş ve saat dörtte istik- gazete n mecmua sahipleri bir 
lal marşı çalındıktan sonra her iki rini58ni 1931 sabahı erke~ se 
gemiye de bayrağımız çekilmiştir, bulunup teşhir edilecek surette 
marş bitti~~en sonra denizde saldan- tiştirilebilecek en son çıkanları 
lar l'e motorlerde bulunan halk bay- ikişer nüshasını Ankara cadde 
rak çekme merasimini sürekli sürekli Orhanbey hanındaki cemiyet m 
alkışlamışlardır. Hamidiyeden de 21 zine elden veya posta ile tevdi 
pare top atılmış Ye h· . esnada filo yursunlar. 

A) Garbi Anadolu: 
Ercyli kömür lıavza.suun inkişafı ta

rilıçcsi - Bu ocaklar 1829 senesinde 
inl.işafa başlamıştır. En~Ja elkaf 
idaresi taraf rndan bilahare lSüS ta
rihinde İstanbul tersane.c;i tarafından 
''e 1896 da Ereyli kömür anonim şir· 
keti tarafından işletilmeye başlanmış
tır. Zonguldakta havai hat ve dc
mlryolo, Kozluda, KiJimlide ve Çata. 
lağımda demiryollan in§a edilmiş, 
dalga kıran yapılmış, tahmil i!:İn vinç. 
lcr 'ücude getirilmiş, tüneller, kuyu. 
lar açılmıştır. ırnmür ezmek için ez. 
me makineleri liivaj tesisatr. briket 
te i atJ, kok kömürü fırınları yapıl
mıştır. Keza (Üzülmez) de \'İnçler ve 
Kozluda l\ömür tahmil te i:satr ya. 
pılrnıştır. Bütün bu te isat senede 
hir milyon tonluk kömür İ!;tihsaJfıtııu 
temfn edecek vaziyettedir. Yalnız ha
li hazırdaki Z(ınguldak limanının, ıs
lahı ı:ızımdır. 

lzmir, Soma, Söke, Nazilli, Men
dres, Muğru hal'alisinde mühim mik· 
tarda Bitumen kömürü mevcuttur. 

lS,332, Iıehistandan 2!70, Sııriyeden 
1,967, Almanyadan U2.20S, Rusya. 
dan 44.647, lspanyddan l:>,071, Ja. 
ponyadan 16,940, lnı;iltercden 47,JS:l 
Çel\Oslovakyadan 25,84:!, lı;veçten 
3,170. Çinden 90 lh·ezilyadan 1,869, 
ltalyadan 100,977, Avusturyadan 
9,:>ı~. lsviçreden :l,112, Helçikadan 
rı:ı.1:.n, 1\facaristandan l,i&f, Ameri
kadan 39,042, Mıı;ırdan 6S,'l:l9, Hin
di! tandan 22,89-i, Yugosıavyadan 
10,000 liralık emtia ithal edilmiş.tir. 
Ayni hafta zarfında muhtelif memle
ketlere vukubulan ihracat miktarı 

Keza Lapsekide, Biganın 4:> kilo
metre cenubu şarkisinde l\fardkikte 
ve Jznik gölünün (:>O) kilometre -şar
kında kilin Geyvede Bitumen kömürü 
mel'cuttur. 

B) Şarki Anadolu: 
Erzurumun 90 ita 110 kilometre 

:.arkında Oltu - Kanlı suyu ha,•ali
• inde 12,000,000 ton kadar linyit ile 
karışık Bitt men kömürU de me\'cut
tur. 1915 senesinde bu havalitlen 
(50,000) ton kömür elde edilmi tir. 
Ruslar tarafından 1916 senesinde (66) 
bin ton kömür bu havalide istihsal 
edllmiştir. 

şudur: 

~06.360 kilo arpa, 1812 afyon, 

kumandan l't'kilı Şükıü bey kısaca 
c::u nutku söylemiştir: DarUşşafaka mttdfl 

''Yeni iki gemimize bayrak çek- lllğilnden: 
mekle duyduğum menuniyet n bnh-
tiyarhğı tarif edemem. Bu ikı gemi Mektebimiz ralebest için ıçık m 

kasa ile 350 çift harkt, 350 çif 
ile Türkiye cümhuriyeti donanması ,.e 40 çift hademe kundurası imal 
kesbikuvvet etmiştir. Cümhuriyetin rileceğinden şeraldni anlımalc fsdy 
gemileri büyük bir cen·aJiyi'tle rnzi· rln her gün ve münakasaya iştirak e 
lelerini ifa edecektir. ceklcrin 28 Te~rinJcvvcl 1931 Çarfı 

Türk milletini cümhuriyete kavuş- günü saat 9.30 da Nuruosmanlye ca 
turan Bü)ük Gazi bu suretle donan· mahfilinde Cemiyeti Tcdrislyc merkc 
maya da ne kadar ehemiyet verildiği· mürıcııtlırı. 3230 
ni ispat etmiş oluyor. Bize bugünle- --:1-::t-b-:----------~,· 

a an ul üçüncü icra "'emu 
ri g~sterer. \\lu Gaziye bin minnet ğundan: 

J:,tilısaUit •ı . ı•cliyatmın §cf.tl _ E
:; c •. 'i ha~aıı., : ııdc J,ııınür kısmen el 
kıı.ın ahırı ile , ·e kısmen tazyik edil-

Keza Erzurumun (SU) kilometre 
garbinde Kükürtlüde 2;; ili\ ;;o santim 
knlınhğındn damarlara malik \'e 
(130,000) ton tahmin edilen kömür 
me\·cuttur. Senede takriben (·2:i0) ton 
kömür hu havaliden istihsal edilmek
tedir. 

115,93, burçak, 7.jG,:-.,,ı:; baKla 3,:J6S 
çavdar, ·1931 deri,, 10,981 fasulye, 
1:;,:;90 halı. 3,SOS,782 incir, :>9,970 kum 
darı 12,077 kenevir tohumu. 200,120 
kepek. 161,220 meynn köki.i, 8,928 ma
zı, 20,000 nohut. 78;;,ıs.'.! palamut, 
l,932,49~ üzüm. :i.?,l-1;j rnlek~, 12:>,000 
yulaf, 7,:>00 ynmurt.ı, 16,31i yün 
\'e yapağı 2S.7Hi zeytinyağı, 2.'i,144 
hardal, 10.000 kuşyemi, :ı:?,130 güb-

,.e süJ;raıt.,, Mahcuz ve füruhtu mukarrer 
!\utuktan sonra ~ekai bey f'ilo ku- Jone Belvil markalı dört kitilik 

mandan nkilini tebrik etmiş ve mo- tenezzüh otomobili ~hri halin 
törlerle tekrar Hamidiye)e geçilerek üncü cumartesi günü saat onda 
hazırlanan büfede davetliler mü- oğlunda yeni çarşıda « numa 
kemmel surette izaz edilmişlerdir. Tolidis garajında bilmüzayede 
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miş ha' a ile işliyen makineler ve Erzurumun 4 kilometre şarkında 

kain (Ağzra~ık) hanlis(nde 12 metre 
kahnhğında \'e miktarı (40 000.000) 
ila (200,000,000) ton tahmin edilen 
mlihim miktarda Bitumen kömürü 
mevcuttur. Bu miktar Howell n 
1'sharnavski tarafından mahallinde 

clchtrikle müteharrik makinelerle 
istihsal edilmektedir. Kömür bundan 
sonra makinelerde elenn•ekte ve ufak 
parçalar, lavaj fabrikasına scvkedi
Jerek depolardan akan sular vasıtasile 
muhtelif eb'atta ayrılmaktadır. Bir 
santimetre kutrundaki parçalar. kok 
imali için ve bir iHi iki aantim kutrun
da olanlnr da demirci ocaklarıncl:t 
kullanılacak demirler isin n iki ila 
beş santim kutrunda olanlar da havn
gazi koku için ·kulJanılnıak üzere ay
rılmaktadır. 

işçilik - Amerikada beher amele
nin seneli i tihsalfıtı 3.270, lngiltere
de 1020, Almanyada 930, Sat· ha\'za
sında 790, l'rnnsada 700. Belcikada 
530 kilodur. EreyUde henüz ~~le az 
derinliklerde istiltsalfıt yapıldığı içfn 
bu miktar 3000 kiloya kadar baliğ ol
maktadır. 

lıtihsalatın miktarı - ıs.., ı sene
sinden itibaren istihsal:lt (70) bin 
tondan başlamış ,.e lSSS de (109) hine 
baliğ olmuştur. Bu miktar (189S) de 
211 bin tona ve 1903 te (4rl3) bin tona 
(1905) te (592) bin tona ve J903 te 
(453) bin tona (190:>) te (:>92) bin to
na 1910 da (7SO) bin tona "c 1912 de 
( 10) bin tona baliğ olmuştur. Hnrhl 
umumi esnasında 1918 rle 186 bin to
:na ll:ıdar düşmüş l'e tümhuriyet hU
ıktlmetinln f'aallyetile s::-nebesene teza
yüt ederek bir milyon tona baliğ ol
muıttur. (1884) ten bugüne kadar yir
mi milyona yakın istihsal:U yapılmış. 
trr. Bu miktar me,·cut kömürün an
cak ) üzde biri kadardır. 

Asri tesisat ile istihsaH'&tımızı yük
selttiğimiz takdirde Bulgarjstan, Mı
sır, Yunanistan, lran Ye Romanyaya 
sevkedilen ingiliz kömürünün yerine 
bizim kömürlerimizi sevketmek mum. 
kUndür. 

Erey}f kömürünün en bilyük müş
terisi, memleketimizde tesis eliden , .e 
edilecek buharla müteharrik elektrik 
santrallan ve TUrkiyede elyevm ya· 
pılmakta olan ve lşJiyen demiryollnrı 
kuvvel muharrikesidir. Istanbul e
lektrik §lrketl senede altmış bin ton 
Zonguldak kömUril sarfetmektedir. 
Zonguldak limanına uğrıyan ecnebi 
vapurlan senede iki yU~ bin ton kn· 
dar kHmUr almft.ktadır. Uç yU~ bin 
ton kok kiimürU de İstanbul şehri ih
tiyaet fçln kullanılmaktadır. MUteba. 
kl nmı Anadoluya ve Karadenlzde 
Kalas. Köstence, Varna n Burgaı 
llmanlan ile YtigMlavya ve İtalya lf. 
manlarma ihraç edilmektedir. 

yapılan tetkikat neticesinde nnln-
şllmıştır. Bu kömürün kuvvei hn-
ruriyesi beher kilogramda (63:>0) ka
loriye baliğ olmaktadır. 

D) \'an gölü: 

Vanrn 80 kilometre şarkı ctnubisin
de n Muş yaylasının garbinde Ilitu
men kömürü mevcuttur. 

• firt ,.ililyetfnin cenubu ~arkisindc
ki kazalardn, Bitlis \•ilayctinde, Er
dekte, Ka galda ,.e Gero\•ikte de an
tra..~it kömürü meYcuttur. 

E) A\'rupayı 1'ürkide: 
Edirne vil:iyetinln J<e an knıasm

da, Keşan kasabasının hir huçuk kilo
metre şimali şnrkisin d.e Bihımen kö
mürü mevcuttur. nu takriben bir 
metre kalınlığında olup ;; kilometre 
imtidat etmektedir. Kom ürün kesıtf eti 
(l,37) dlr. 

Yapılan sondajlar, sathı arzdan 
24 metre derinli~inde, 12:-i santim l<a
hnlığmda bir tabakanın me\'cut oldu
ğunu ve bu tabakanın da Uç metre 
derinliğinde de bir metre kalınlığında 
diğer bir tabakanın meYcut bulundu· 
ğunu göstermiştir. Keşanın on kilo
metre garbinde ayni cinsten kömür 
mevcut bulunmaktadır. 

Keşanın 4:J kilometre cenubu şar
kislnde kA.in Şarköy l'C Ganos civarın
daki Marmara ımhilinde de (30) ilı\ 

(4a) Mntfmetre kalınlığında damar
lar me,·cuttur. Kömür tabakaları ma· 
zot vUcude getiren mevaddı frh1r1iye 
ile kan§ık bir nziyette bulunmakta· 
dır. 

Dlfer kömür havzaları: 
1. Konya şehrine yakın bir mnhalde 

senede (2000) ton kadar Bitumen cin
sinden kömUr istihsal edilmektedir. 

2. Ankaranın 45 kilonıetre Rarkı şi. 
mallslnde kAin Kalecikte :ı;; ~etre de
rinliğinde n 15 kilometre imtidat e
den bir kömür madeni mnruttur. 

3. Diyarbekirin 65 kilometre şarkı 
şlmallslnde Haçinde de antrasit l<ö
mürü mevcuttur. 

4. Harputun 65 kilometre garbi şi
malisinde Çemişkezekte Bitumen kö
mUrü mevcuttur. 

5. Tokatta Çankırmrn 40 kilometre 
şarkı cenubtslnde Kömerdinde Bitu
men kömUrU mevcuttur. 

Ereyll havalisi, bu liıaanlara fn 
giliz Jlmanlanndan daha yakın oldu
ğu için, nra1arda istihlak miktannJ 
tezyit etmeye ~lışmak vazifemiz ol
-vabdır. Ecnebi kömürlerini melllle-

Bunlardan ba§ka Antitoros cfağla
nnda, Adanada, Siste, Blenköyde, Ki
llMclk köyde ve Aylntap tivannda, 
Falyacık kiiyUnde de antrult kUmllr-
lerl mevcuttur. -Bitmedi-

re, 111, 03 saman ihraç edilmiştir. 
Üzüm \'e fncirJerjmizin satış n 

ihraç ' 'aziyetl"r: hakkında lzmir 
ticaret ve sana~ i odası tarafındnn bir 
rapor tanzim cdilınişti r. 

Bu rapora na1 . .aran mel'sim ipti
dasından 4 te:;rinievr·l tarihine kadar 
İzmir borsasında 9,orn.ın kilo iiıüm 
satılmıştır. Ge~en f'ene ayni tarih-
te 17,57:l,16:i kilo s..ıtılnu§tı. 

Borsa fiatları ~ud\'r: 
Son harta zarfında aliyüliila 

ala, birinci, ikinci. iiçüntü kara Boca 
47 • ~1 kuruş 34 - 3 , :ı:ı - 37, 27 -
32,:>, 22 - 26,5, 17 - 21.:> kuruştu. 

Hnrnburg fiatJarı: 
Son hafta zarfında c;jf Ham· 

hurg olmak üzere iiıüm fiatları şu 
suretledir: 

7 numara ekstra 1\arahurun 4:> 
florin, sekiz numara ltUı> karaburun 
~ultaniye 46,!> , 9 numara ausles küp 
karaburun sultaniye 48,:;, 10 numara 
fein ausles küp karaburun Eiultanlye 
:>4, 11 numara nec plus ultra 60 
florindir. 

1hracat: Son hafta zarfında ecne
h' memleketl~n· ':.!)ilf:,, 7?. kil(\ ü:Hm 
ihraç edilmiştir. 

Me,·sim ipt:dasırıdan şimdiye ka· 
dar Almany.1 ve şimalı A'·rupa ile 
Jngiltere, Fransa. Amerika, 1talya 
n Mısıra .s;:. ton üzüm ihraç etlil· 
n.iştir. 

1930 senesinde ayni tarihte ih· 
racat miktarı 14,:>32 ton idi. 

Mevsim iptidasından 4 teşrinieve
le kadar İzmir oorsasrndn 8_!!9:l,07S 
kilo incir satılmıştır. Gec;en sene ay· 
ni tarihte 11,683,691 kilo idi. 

Borsa fiatlarr: Son haf!Jl zarfın· 
da siizme 24 - 32 kuruş elleme 17 • 28 
pa~a 7 - 20,5 natürel 10 - 1) kuruşn 
satıtlmıştır. 

Geçensene ayni tarihte süzme 
28 - 4,; kuruş, elleme 17 - :n, paçal 
9 - 21 natürel 8 -11 1rnruştu. 

ihracat: Son hnfta zarfında İzmir 
limanından muhteJif ecnebi mem
leketlerine 1,702.~96 kilo incir ih. 
raç ~dilmiştir. 

Mevsim iptidasından şimdiye 
kadar Almanya l'e şimnlt Avrupa 
ile İngiltere. Amerikn, Fransa, f. 
talyn, ve Avuı:.turya}a S,969 ton in· 
cir ihraç edilmiştir. Ge~en sene ay
ni tnrihteki ihracat miktarı 10,598 
ton idi. 

Saat beşte da,·etliler gıme muhte. 
lacağından taliplerinin yevm ve 

lif nsıtalarla Dolınabahç'! r htımına ti mezkurda mahallinde hazır b 
çıkarılmışlardır. narnk mtmuruna milıacaatlan i 

Gemilerimiz bayraklarla süslen· olunnr. 
mişler ve gece de elektriklerle ten- ~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!l~!l!!!..ı 
Yir edilmişlerdir. Iayn istasyonuna - rec~ 

Tmaztepe ile Zafer ,.c ikl tahtel· den indikten sonra bin bir t · 
bahirimiz dt; ya~ında ,geleceklerdir. miışkülitı ihtiyar etmiş olmazlar 

ve .kalabalık i>ir şehir ıken şimdi üç tombil • düruca ve raha~ 
.. 

1 
bilirler .. 

yuz ev i ve 1500 nüfuslu harap bir 
şehir halini almıştır. F.velce birçok Belediye ı,ıert 
rliikkan iki bin hane varken şimdi Rir~ok kazalarda oldufu ~bi 
hu dükkAn ve evlerin ancak harabe- ranşehirde de beledi.Ye relaliğl k 
lt'rini görebilirsiniz. Memleket çok makam Cemal bey~n uhtesinde 
güzel tanzim edllmi~tir. Vaktile a. bura belediyesinin muhammen 
şiret alayları kumandanı olan mer· hin lira kadar v:ıridatr varsa 
hum İbrahim paşaya Ahdülhamit hemen hemen hiç tahsil edileme 
tarafından üç yüz •>n yedi senesin- gıbi bir şeydir. Bunun için zaruri 
<le gönderilen doktor Bahaettin rak ger~k kalabalık olan çarıırla 
Hey isminde birisi İbrahim pa~anın vegerekse de mnhallelerde lA 
nüfuzundan bilistifa:le şehri gü- yakılamıyor. Burada 
ıel tanzim etmiştir. Arsa meydan karanJıkttr. 
lığı, meydanlıktaki ~eşme, çarşıların 

Lir hattı müstakim Uzerine on iki~er 
metre olarak açılmış olması gözle
ri okpmaktadır. İbrahim paşa öl

dükten sonra memeket de ,;ittikçe 
harap olmağa başlanııştır. Ahfadı· 
nın memlekete menfaati dokuna-

Cl\ğı yerde billki.s mazarratı do
k1.1nmuştur. Nitekiın evamiri hüku
m~te itaat etmlyen Halil ve Mahmut 
i!-ımindeki iki oflu da cenuba, hudut 
haricine firar etmiş ,.e Suriye tabii· 
yetine reçmiştir. 

Şehrin rollara 
Viranşehrinin nktile Uç kapısı 

''armrş, şark cihetinden Mardin, 
garp cihetinden Urfa. ~imalden })i. 

) arbekir yolu, şinıdi bir de cenup • 
tan Resülayn yolu ilave edilmiştir. 
Şimdi !\fardin cihetinden Deriğe 

kaclar olan otuz kilometrelik yolun 
Yİrr.li üç kilometresi tamir ediliyor 

Mardin mühendislik !lair~si de 

Dnrik kı.ızasından Viranşehrine 
doğru yeddi kilometrelik yolu 
y:ıptırırsa esasen :\lardinden lJeri
ğc kadar oldukça bir otomo(>il yolu 

bulunduğundan Mardinden Viran 

şehrine gelmek istiyenler şin:endi· 
f nle Reslilaynı dola~acakları yer· 

de iki saat vakit kazanarak o~mo
lıille Mardinden Derik üzeri doğru
ca Viranşehrine gelebilirler. 

Çaqıı ve caddelt>rin ekserisi 
miz ve geniştir binaenaleyh 

diye bütçesinin darlığı bu •cmi 
ıli ta. iç sokaklaı·a kadar nüfuz 
tireınenıiştir. 

Memleketin her taraf'ında mem 
suları vardır. Şehrin ortasında 
metre murabbaında üıtü açık 

içersi pislikle dolu '>ir göl ••rd 
Göle gelen su gayet güzel ve mem 

sııyu oldutu hald, bakımsızlık 
züncJe.n pis bir şekil almıttır. 

Doktorsuz 'tthlr 
\'iranşehlrde hüküınet 

ka~ sında on odal•, bir diapan 
vardır. Fakat di~panser bir mtl 
dett~nbert karı1lr duJ'maktadır. 

l{azada hUkfinıct doktoru olmıd 
içiu hastalar rn1:-,kut vaiJyd 
kalmaktadırlar. Di!panserln do 
lıin liralık eczr-sr ve tıbbi m:ıl 

~·ıH!tn istifade e.i!lememektedir. 1 
sıhniye memuru ellerinden ıeldl 
ka<1kr halkın sınnatiJe alikadar 

maktadır. Buratl:'. bir doktora ti 
detle ihtiyaç vard ~·. 

Adllr• t.allyetl 

. "' . 
Viranşehir 

Cenup hududumuzdakl bu 
kUçUk kasabada hayat 

nasıl geçiyor? 

Garp cihetinden d~ doğru Urlaya 
bir yol açrlmağa başlanmıştır. Bu 

yolun imtidadı yUz kilometredir. 
Urfadan Viranşehrine gelmek is-

Adliyenin c:ok muntazam ve ., 
iş gördüğünü lıer.• . • ~ söylemeJctedl 
Hakim lsmet, müddeiumumi Net• 
mUsfontik lsm:ıil Hakkı beyler mt 
lekette ciddiyet faaliyet ve çalı 
kanlığı fle tanınmı!il ve umalll• 

"'iitlihabbetini kazanmışlardır. JJd 
dadan ibaret olan hapishanesini P 
dim iki mevkufu vardı. Hapish•11 

l':ıtıp olmakla beraber temizdir. 

Buausf muhabirimizden.• 
Viranseh.ir vakUJe çok .:namur 

tiyen yolcular Akçakale trenile 
Re~iilaynı dolaşacaklan yerde f. 
ki uat farkeden otomohi! yolunu 
inUyar ederek hiç olmazsa Resfi. 

Burada beş sınıf ve seksen 
cutlu muhtelit bf r flk mektep n 
dır. Kadrosu nispetinde tale 
dolpn4ur. 
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Büyük kıymetli bir Hereke halısı Sandal 
teşhir olunuyor 

bedestanında 

Çanakkale jandarma sabn alma 
komisyonundan: 

Müddet Münakasaya vaz'ı ihale tarihi ve glinfi 
23 4-10-931 27-10-931 sah ekmek 

1 - Geliboluda il. No. Ju jandarma mektebi efradı tarihi 
ihaleden ağustos 932 gayesine kadar bir senelik iatelerine muk
ta&i ekmek yukarıda yazılı tarihten itibaren 23 gün müddetle 
tekrar kapalı zarfla münakasaya vazolunmuştur. 

2 - işbu ekmeğin ihalesi yukarıda yazılı tarih ve günde zevali 
1aat onda Çanakkale vilayet dairesinde icra kılınacağından ihale
den evvel 9 No. lu mektepten Çanakkale sabn alma komisyonuna 
mfiracaat eden taliplere derhal tartnameler verilir. 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklif
nameler şartnamedeki şerait dahilinde verilecek fiat yazı ve 
rakkamla okunabilmesi için açık yazılacaktır. 

4 - Bedeli muhammenin yüzde 7,5 teminatı muvakkatesi san
dık makbuzu veya hfikümetçe maruf banka mektubu kıymeti mu 
harreresi üzerinden iatikrazı dahili tabvilltile borsa fiabndan yüzde 
10 noksanile sair esham Ye tahvilahn teklifname ile birlikte
ikinci bir zarfa koyarak komiıyona birer makbuz mukabi-
lindeverilecektir. (3112) 

1ürk 

lerinin en 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

. 

O halde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

BiR ftllftll 

Devlet Demlryolları llilnları 

Afyon deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapah zarfla 
münakasaaı ikinci Teşrin 931 pazartesi gOnü ıaat 15 te idare 
merkezinde yapılacaktır. TafsilAt Ankara ve Haydarpafa ve:zne
lerile Afyon istasyonunda birer liraya satılmakta olan şartname
lerde yazılıdır. ( 3154) 

5275 kilo markalı çeliğin kapalı zarfla münakasası 23 ikinci teş· 
)in 931 pazartesi günü aa"t 15,30 da Ankarada İdare merkezinde 
r.apılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde üçer lira mukabilin· 
Be satılan §artnamelerde yazılıdır. (3054) 

SEYRISEF AIN 
Merkez accntası: Galata köprü başı B. 2362 

$•be A. Sirkeci Mühürdar zade han 2.. 2:'40 

TRABZON POSTASI 
( 1NEBOLU ) vapuru 20 

Teşrinievvel Salı 17 de Sirkeci 
nhbmmdan hareketle Zon
guldak, lnebolu, Ayancık,Sam
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
soo, Trabzon, Rize, Mapavriy~ 
gidecektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Sürmene, Göreleye de 
uğnyacakbr. 

PiRE· ISKENDERIYE Postası 
(ANKARA) 20 Teşrinevvel 

Sala 10 da Galata Rıhtımından 
kalkacaktır. 

AYVALIK SUR'AT POSTASI 
(Mersin) 20 T. evvel Salı 17 

de Sirkeci Rıhtımından. 

19 Teşrinievvel Pazartesi 
Bandırma postası yapılmıya- . 
cakbr. 

BARTIN sb°llT POST ASI 
Bartın vapuru· 

Her PAZARTESi günü saat 18 de 
Sirkeci nhomından hareketle, Ereğli, 
.Zonguldak, Baron, Amasra., Kurucaşile, 
Cide iskelelerine azimet ve ayni tarikle 
lstanbula avdet edecektir. 

Sirkeci, Yeni Han No. ı 5 Telefon: 
23609 ve 23388 

Karadeniz postası 

Samsan 
1 ·t.0:V.~9 P Ol D rt e S İ 
1 

gllnti akıamı Sirkeciden hare-
1 ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
~ Samsun, Ordu, Giresun, Trabl zon ve Rize ) ye azimet ye 
İ avdet edecektir. . -------------·- ....... 
! Vatan 
1 !f.P:~.~1 t ar n m ~ o 
1! günü akşamı Sirkeciden hare

ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ye Rize ) ye 
gidecektir. 

Fazla tafsilit için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenteli-

1 ğine miiracaat. Tel. 21515 
1 .......................... 
Kartal malmü-
dürlüğünden : 
K11rtalm Pavli mevkiinde 125 hisse 

itibarile 45 hissesi (2800) lira kıymeti 
muhnmmeneli harap tuğla fabrikası 

temliken satılmak üzere 21 - 10 - 931 
tarihinden itibaren yirmi gün müddet
le müzayedeye Çıkarılmıştır. lhalei 
evveliyesi 1 - ll - 931 pazar günü sa
at 15 te icra kılınacaktır. Taliplerin 
depozito akçelerile birlikte Kartal mal 
müdürlüğiine müracaat eylemeleri. 

(3297) 

' . · .. ,~, .. 
ç ·I KO'LAT·:'· 
.C E,M .. ·i-·L ~ 

: 1:ş E 'K E-.A c 1 . ~~ 
H A··f-1 Z . .' M ~ S_ T A F A 

VE MAH·TU.MU 
Bahçekapı Ha~idiy~ caddesi 90 

Gayri mübadiller takdiri kıy
met komisyonu riyasetinden: 

Karar numaralari 1046 ile 
1O8 O arasında bulunan Gayri 
mübadillerin yüzde 2 O hesabile 
bonolarını almak üzere Teşrin
evvelin 19 uncu pazartesi günü 
saat 1 O dan 16 ya kadar ko
misyona müracaatları. (3 31 71 

Istanbul gümrükleri mu 
haf aza müdürlüğünden 

1 - lstanbul gilmrnkleri muhafaza miidilrlnğtlntin buharla 
müteharrik gemileri için ihtiyacı olan 1200 ton laTamarin maden 
kömürü kapalı zarfla kırdırmıya konulmuıtur. 

2 - Kırdırma tartları kiğıdının lastikli auretleri Ankarada 
gümrükler umum mildürlüğli levazım müdürlüğü kaleminden, 
lstanbulda gilmrükler muhafaza mildürlüğünden alınacakbr. 

3 - Kırdırma lstanbul gümrükleri muhafaza müdürlOğllnde 
kurulucak ahm sabn komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 8-11-931 tarihine raslıyan pazar gilnG saat 
14 tedir. 

5 - Teklif mektuplan kanundaki bükQmlere göre g6n Te 
aaatinden evvel lstanbul muhafaza mildürlüğü komisyonuna veri• 
lecektir. • 

6 Kırdırmıya girecekler mnnakasa kanununda zikredilen 
bilcfimle hakkında vesika göstereceklerdir. 

1 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 1530 lira 
muvakkat gfivenmelerile, teminat belli saatten evvel komisyona 
gelmeleri. 

8 - Örneği ıartnameıindedir. istekliler orada görebilirler. 
9 - Belli olan saatte tutulması idet olan zabıt kağıdı 

doldurd 'oktan sonra hiçbir teklif kabul edilmiyecektir. (3231) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 

Jandarma Satın Alma Komis
yonu riyasetinden: 

5000 metre kaputluk boz yün kumaıın kapah zarfla müna• 
kasası 3 - 11 - 931 tarihinde salı gilnü saat 15 te yapılacakbr. 
Şartnameyi görmek here her giln mllnakasaya iştirak için de 
yevmi mezkUıde Gedikpa~ada jandarma satın alma komisyonuna 
miiracaatlan. (3178) 

Istanbul Evkaf müdür
lüğünden: 

Eyüp camii tamiratı için yapılan alent mllnakasada Yen1en 
haddi liyık görülmediğinden 24-10-931 tarihinde pazarlıkla ihalesi 
icra edileceği cihetle taliplerin yemıi mezkarde saat 14 te idare 
encümenine müracaatlan. (3300) 

----VERESiYE---

Tiftik Ye Skoç Paltolar 

Muflonlu Krem Trençkotlar 

F antazi ve Spor Kostnmler 

Çocuk kostüm ve paltoları 

Haki ve blö Pardesüler 

İngiliz Kauçuk muşambalar 

Podö Peş Mantolar - Spor Tıyorlar 

Kadın erkek örme kazaklar 

Spesial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi salon 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayorlar meşhur 
Makasdar M. KARLO tarafından imal olunur. 

Istanbul Eminönü K&prübaşı No. 15-16 KARAKAŞ Elbise 
mğaazasma bu ilAnı kesip müracaat ediniz. ••• 


