


TicARET 
VE.İKTİSAT HAYATI 

Dokuz ayhk ithalat ve ihraca
tımız ne kadar ? 

ihracat ofisinin hazırladığı istatistik 
ihracat ofisi memleketimizin 

1931 senesi dokuı aylak umumi 
ticari vaziyetiui tesbit etmiştir. 
ofisin hazırladığı istatistike göre 
Türkiyenin 193 l senesi ilk dokuz 
aylık idha!Atı l Ot, 749,045 lira, 
ibracalı 82,734,428 liradır. Ge
çen senenin ilk dokur ayı zarfın

da yapılan idhalit ise 105,308,14 
lira, ihracatı 99,765,380 lira idi. 

Bu senenin ilk doku7. aylık 
idhalah geçen seneye nisbetle 
3,597,500 lira aıalmıthr. ihraca-

tımizm geçen seneye niıbetle 
kıymet itibarile az olmasının 
sebebi ise mOhim ihracat mad· 
delerimizin dünya iktisadi buhra
nı hasebile fiyatlarmdaki düş· 
kOnlUktnr. 

ı 931 ıene1l ilk dokuz ayı 
ıarfındaki mUhim ihracat mad· 
delerimizin ihracat kıymetleri 
ıudur: 

Tütün 16,483, 156, pamuk 
3,367,89 Fındık 5,876,264 Ü:ıllm 
S,812,532 incir 1,743,662 arpa 
1,108,618 zeytinyagı 5,271,063 
afyon 2,271,063 liradır. Bu sene 
en fazla pamuk Ye tUtün ihra
catımızda noksanlık görülmüştür 
Geçen sene tütün ihracatımız 
26,989,789 lira pamuk ihracatı
mız 1,239,037 lira iken bu sene 
tütün ihracatımız 16,483,156 
liraya pamuk ihracatımızda 
3,367,899 liraya düşmüştür. Bu 
ıene fındık, ilzüm, incir, ve arpa 
ihracatımız geçen seneye nisbet
le artmıştır. . 

lngiliz lirası dUşUyor 

Dün kambiyo borsasmda İn
giliz lirası biraz düşmüştür. Ev
Yelki gün 8,037 kuruşta açılan 

ve 814 kuruşta kapanan sterlin 
dtln 776,25 kuruşta açılmış, 782 
kuruıta kapanmıştır. Fransır: 
frangı 12,06 üzerinden muamele 
g&rmüştür. 

Dolar da açılmış ve aynen 
kapanmıştır. Liret 9,23,14 de 

açılmış ve aynen kapanmıştır. 
Mark 2,01,28 de açılmıt ve ay
nen kapanmıştır. 

Muamele mıktan şudur: 

4,633,000 Fransız frangı, 8000 
lhgiliz lirası, 10,000 dolar. 

Mersinden ne kadar arpa 
ihraç •dlldl ? 

Ticaret ve zahire borsasının 
neşrettiği arpa raporuna göre 
mayıstan eyllll sonuna kadar 

Mersinden deniz yolu ile 238000 
lira kıymetinde 9 milyon kiloya 
yakın arpa ihraç edilmiştir. Bun-

dan başka Türk limanlarına gi
den arpada 64 bin lira kıyme-

sit ve ihtiyaca kifi bir stat teıisi 
için nakdi yardımda bulunur. 

C - Bir belediye kupası ib
daı ederek, hu meyanda kendi 
teabitile yaptıracağı iki büyük 
maçın hasılihnı bu klllplere ve 
sahanın imarına tabais eder. 
Bu suretle şehremini ıtadı da 
muhitinin imarı teşebbfislerile 
mlltenasip olarak ve muhitile 
birlikte büyllr ve dört beş sene 
ıonra da iyi bir stat haline gelir. 

Bu hususta alikadar Ye mll
tehassıs zevattan aldığımız mu
tlllaları } arından itibcren der

cedeceiiz. 

tinde ve 2 milyon 174 bin kilo
duı. Bu sene limanlarımızdan 
fazla mıktarda arp:ı ihraç edil
mişse de fiatlar pek düşkün ol
duğundan memlekete temin et
tiği fayda azdır. 

SPOR 

Boykot karları 
lstanbul, 3 ( A. A ) - Türk 

atletizm federasyonundan tebliğ 
edilmiıtir: ikinci balkan oyunla
rma iıtirak etmek ib.ere Türk 
atletizm takımı meyanında Ati
naya gitmit olan Galatasaray 
klUbl\nden Semih beye oradaki 
itaatsizlik ve intizamıızlığına 

mebni nizamnamenin 197 inci 
rnaddesine tevfikan ve 1 teşri
niaani 931 tarihinden itibaren 
bir sene muvakkat boykot ce· 
:ıaıı tayin edilerek keyfiyet ken· 
dilerine ve mensup oldukları Is
tanbul mıntakaaı heyeti merke· 
ziyesile atletim heyeti reislikle· 
rine tebliğ edilmiştir. 

Behçet Bey 
l\Int.buntımızın kidemli ve ~ıymetli 

emektarlarından Behçet Be)' arkada
şımız ha talnnmış ve Şi tı Etfal has· 
tanesinde teda\'i altına alınmıştır. 

Bir gazetede Behçet Be} in hasta
lığının felç olduğu ~azılmıştı, 1'ahki· 
kntımıza güre arkadaşımızın rahat· 
sızhğı fel~ değildir, mevzii bir sinir 
gevşekliğinden ibarettir Ye teda,·lsi 

l<al.ıildir; Netckim muma ile) hin has

taneye yatırıldığı günden beri ı:.ıhha

tindc bariz bir alah eseri görülmek· 
te ı r. Bu eski gazeteciye pek yakın

da tekrar aramızda nı iş bnşındıı gör
mek ümiclile geçmi olsun deriz. 

Japonyada zelzele 
Ajansın bildiğine nazaran 

Japonyanın cenubu garbisinde 
tiddetli bir zelzele olmuştur. 
Yaralılar ve ölüler vardır. 

irtihal 
ismet Tevfik Bey kerimesi ve 

avukat Mehmet TalAt B. le mü
derris AhmetSamim ve F eyziati 
müdürü Fıfzı Tevfik Beylerin 
hemşiresi Ha ize Tevfik hanım 
kısa bir hastalığı müteakip dün 
vefat etmiş ve Taksimdeki Fran
sız hastanesinden kaldırılarak 
Edirne kapısındaki aile makbe
resine defnedilmiıtir. 

Gazetemiz Tevfik B. in aile· 
sine samimi tessür ve taıiyetle

rini beyan eder. 
§ Muhtelit hakem mahkemeleri 

nezdinde Türkiye hükumeti ajanı, ti
caret mektebi muallimlerinden avu. 
kat l\lustafa Naşit bey irtihal eyle
miştir. Cenazesi yarın Cağal oğlun
da Orhan bey apartrmanındaki 

0

ika
metgahından kaldırılarak cenaze na
mazı Fatih camij şerifinde eda edil
dikten S<lnra Merkez efendideki al· 
le kabristanına defnedilecektir. Mer
hum ilim, ahlak ve fazilet timsali çok 
değerli bir vatan evladı idi. 

Orduda, mektepte, nihayet beynel
milel mahkemeJerde çok derhı bir 
aşk ne bağlı olduğu vatanı i~in yaşa· 
dığı az senelere sığmıyacak kadar bU
yük hizmetler etmiş olan Na~ldin 
ebedi gaybubeti memleket için telılfi

si kabil olamıyacak bilyük bir zıya 
:teşkil eder. Ailesine Wiyet beyan e
deriz. 

Dahili 1 Ve 
Harici Son Telgrallar 

Japonya 
Bir protesto notası 

gUnderdl 
Noskova, 2 (A.A) - Japonya 

sefiri Rusların Mançurideki as
keri haıırlıklarını protesto et
mek üzere hariciye komiserliğine 
bir nota tevdi etmiştir. 
Mançurlnln Şimal kı•mında 

Cin·Rus mesai ı,tırakl 
Tokyo, 2 (A.A) - Mançuri· 

nin şimal kısmında Çinlilerle 
Rusların elbirliğile çahımakta 
oldukları hakkındaki haberl~rin 
çok mtiballgah olmakla beraber 
pek te esaaaız bulunmadığına 
dairjapon nezaretinde basıl olan 
kanaate resmi mahaf ilin de iş
tirak ettiği söylenmektedir. 

Amerika Mançurlre bir 
mUşahlt gönderlror 

Nevyork 2 (A.A) - Rua·Çin 
kuvvetlerinin te~riki mesai et
mekte olduğuna ve Sovyetlerin 
Mançuri hududunda asker tab
şit eylemekte olduklarına dair 
olan mütenakıs haberler, Ame• 
rikayı vaziyet hakkında malumat 
almak üzere Mançuriye bir mü
tahil g6ndermiye sevkeylemiftir. 

Associated Presa'in muhabiri, 
bu müıahidin tahkikatın netice
sini doğrudan doğruya kablo ile 
Vaşingtona bildireceğini haber 
veriyor. 

&ovyetlerln r•rdnıu ı,rap 
olunuyor 

Tokyo, 2 ( A.A ) - Japonya, 
Cemiyeti akvam tarafından kabul 
edilen 24 teşriniev.el tarihli ka· 
rar esasına mOıtenidan doirudan 
doğruya mUzıkerat icrua bak· 
kında Çin tarafından yıpılmıı 
olan teklifi kabul etmenin ken• 
disi için mümkUn olmadıiını bil· 
dirmiıtir. Filvaki Tokyo hUkQmeti 
kıtaatının çekilmesi 11rt olarak 
ileri ıUr mUt oldutu bet uaıla 
noktamn tanınmı11 buıuıunda 
ısrar etmektedir. Kabinenin bu 
ıilnkO içtimaında harbiye nazırı, 
beyanatta bulunarak SovyeUerin 
Mançurinin timalinde Çinlilere 
yardım etmekte olduğuna dair 
olarak vurut eden ve ardı arası 
kesilmiyen haberlere telmih ey• 
!emiştir. Nazır, bu hususa dair 
olan haberlerin henüz teeyyOt 
etmemiş olduğunu ıöylemekle 
beraber bunların esaaıız olmıya• 
catını iırap eylemiştir. Resmi 
mahafilde hasıl olan intibada bu 
mahafilde bu haberlerin mllba· 
lağalı olduğu söylenmekle bera• 
her, bu merkezdedir. 
Japonlar Mançurl demhyollan 

mıntakasının ötesinde 
Mukden 2 (A.A.) - Nim reı• 

mi bir Japon tebliği, Japon kuv• 
vetlerinin Mançuri demiryollan 
ötesindeki yaziyetini şu suretle 
tespit etmektedir. 

Bir piyade livaıı, bir ıUvari 
bölüğll ve bir sabrı topçu batar· 
yası Kininde, bir piyade taburu 
ile bir ıUvari b61iiğ0 Tchentchi
antunde iki piyade bölbğO ve 
bir topçu kıtası Chuliaboda, Su
pinjoai • Kaonandeki piyade bö
lllğll, şakavet vakalar1ndan do· 
layı son günlerde takviye edil
miştir. 
Çinin ileri aUrmeilte olduıu 

Uç nokta 
Nankin, 2 (A.A.)- Milli par· 

limento hariciye encUmeni reisi 
M. Tai·Chio-Tao, vazıyet hakkın
da tanzim etmif oldujıı raporda 
Çin-Japon ihtilifınm halli için 
esaslı addettiği üç nokta hak· 
kında izahat vermektedir. Bu 
noktalar şunlardır: 

1 - Çinin arzi ve idari hu-

M. Lltvlnof 
Hariciye vekilimize bir 

telgraf g8nderdl 
Ankara, 3 ( A.A ) - Sovyet 

Rusya hariciye kumiıeri M. Lit
Yinof TOrkiyeden aynlırken ha
riciye vekili Tevfik Roıtll beye
fendiye ıu telgrafı göndermittir: 

.. MiaafirperverTilrk hudutlarını 
terkederken gördDğUm unutul
maz doıtıne kabul hakkında 
gerek ııtı llinize rerekse bilkü
met arkadqlannıza bir kerre 
daha minnettarlıtımı anetmek 
isterim. MOateana ıahıiyeti bende 
ailinme:ı bir hatıra bırakan Reisi 
cumhur hazretleri nezdinde bay
ranhğıma ve derin hllrmetime 
tercüman olmanı.zı rica ederim. 
Keza bUyUk bir devlet adamı 
olan baıvekil ismet paşa hazret
lerine de kendisile yaptığım mil
kllemata verdliim kıymeti ve 
bu mükilemattan duyduğum 
hanı lntfen ı6ylemenizi rica ey
lerim. Kat'iyen halisane ve sa
mimt olan mUkalemabmızla yeni· 
den teeyüt eden Türk - Sovyet 
münasebatının aaraılmaz sailam
lığı hakkında kat'i bir kanaat 
götOrOyorum Yeni TUrkiyenin 
banileri ile şahsi muarefenin iki 
memleket arasındaki mütekabil 
anlaıılmanın kuvvetle tezayüdüne 
medar olacaiJna hiç şüphe et· 
miyorum. Münasebatımızın, mil
letlerimizin arzu ve ihtiyaçlarına 
ve cihan sulhu davasına ne ka· 
dar tevafuk ettiğini ıimdi daha 
11rabatle fırkediyorum. Hakkım 
da eteri dikkat g6ateren blltün 
makamat Ye qhaaa bllbasaa sa· 
mlmiyet te11btırlerinden dolayı 
aamıma tefekldlr lOtlinde bulu• 
nanım• bent minnettar kılanmız" 

Yeni tahtelba
hirler 

ingilteredB 
intihabatın son ti 

tlcesi alındı 
Londra, 2 (A.A.) - 11-; 

in1ihabahn en son neticd 

dur: --' 
Milli hükumeti tutan 11•_., 

lerden intihap edilenler: .s~ 
Milli hükumete muhalıf 

lar: 50. ti 
Muıtakil Liberaller ve 

takiller: 11. J 
Yeni fırka azasından \'t ~ 

münistlerden hiç bir --;,j 
meb 'usluğa intihap edilıne~ 
Mak Donal - Gandhl mUI ... .,, 

Londra, 3 (A.A.) - M·~ 
Donald bu sabah M. Gali~ 
kabul etmiştir. M. Mac D ~ 
ile Gandh'i yuvarlak masa "J 
feransının müzakerelerinde hlİı 
edilen terakkilerden, bil~'
Hindistan 'a verilmesi teklif _J 
len yeni kanunu esasi dol~~ 
cemaatler meselesinin ha~ 
görülen müşkülattan bahıetr 
lerdir. ~ 
lngilterede beledire lntlh• ~ 

Londra, 3 (A.A.) - Lor 
ile taıradaki şehirlerden 305 
darında dün belediye intih• 
yapılmıştır. 

Londra'da intihabat uoı' 
olmuştur. Londradan baık• .. ~ 
ıehirlerde Belediye mecl'J 
azasının üçte birinin int' 
tecdit edilmiştir. 

Gli kü bu şehirlerdeki bl 
diye meclia~ri azasının her.J 
ne üçte birinin yeniden intİ" 
edilmesi usuldendir. 

Yeni kabineye hazırlllC 
Londra, 2 (A.A - Lond 

mu.as5a)ahnı müteakip M. 
Donald, kabinenin tadiline j 

tuf müzakere ve müşaverel~ 
devam eylemiştir. Bugün bil"I 

Roma, 2 (A.A) Türkiye hUkQmeti bu milşaverelerle meşgul .~ 
nam ve hesabma olarak Adrlyntokn· caktır. Fakat bir kabine iç~ 
Monfalkone teıgA.hlarında inşa edil· yapmaksızın sah akşamıll'i 
mit olan Dumlupınar ve Sakarya 
tahtelbahirleri Pola limanmdan ha· evvel kendisile çalışacak 
reket etmişlerdir. arkadaşlarının listesini ver 

Yeni Türk tahtelbahirleri liman· mesi mümkün değildir. Bat~ 
dan ayrılmadan evvel Moııfalkone bundan sonra bir hafta mlid 
tezgahları müdürü bir ziyafet Yer- le istirahat edecek olduğu 
miştir. Bu siyafette Türkiyenin Ho· siemoutb'a gidecektir. M. 
ma ata,enavali, Türk heyeti bahriye- Donald'ın tabibi mildavi 
si reisi Şt?vket bey, tahtelbahirlerin 
süvarileri ve daha birçok rical haıır teırii intihabat müıkülitile 
bulunmuşlardır. rulmut olan birinci İngilizin 

Monfalkone teıg;\hları fen mü dil· hemhal · iıtirahat eylemesi lA 
rU M. Mart.ineli ziyafetin sonuna doğ'· geldiğini s6ylemektedirler. 
ru bir nutu ksöylemiş ve kadehini suretle baıvekil yalm:ı mec . 
Türkiye hükOmetile onun dahi reisi l' 
Gazi Hazretlerinin şereflerine kaldı· açılacaği sıralarda avdet ey 1 

rarak içmiftir. cektir. Bugün hükümet tara 
TUrk heyeti bahriyt.Si reisi :;evket larınm adedini katiyyen te 

bey b'J nutka verdiği cevapta İtalyan edecek olan Londra darül 
fen memurlarile iMilerine sarf ettik· nu intihabatmın neticeleri · 
leri gayretlerden dolayı teşekkür et· 
miş, kral ile başvekil M. Mussolininin nilecektir. .../. 

şereflerine kadehini kaldırnııs ,.e iki Sofyada komtlnlstJI 
mlllet arasındaki d~tluğun dtt.ha sa- .-' 
mimi bir surette kuYVetlenmesini te- Sofya. 3 (Hususi) - Ru~ 
nıennl etmiştir. dan öglen komünist rüesası~~ 
Mecllate encUmenler intihabı Kornaciyef Debre cadce"' 

Ankara, 3 (Vakıt) - Cumar· vuku bulan müsademede poliJ 
tesi celsesinde mecliste encü- tarafından öldürülmüş, yao"j 
menler intihabı yapılrcaktır. bulunan komünist arkadat•l(I' 
Dahllt matbuat l•lerl bUroau yaralı olarak yakalanmııtır: · .# 

. Ankara, 3 (Vakı.~) - Dah.iliy~ •.eş- münistlerin evrak ve vesaikı ~ 
kılat kanununa muzeyyel bır layıha d d'l · 24 k' · teff' 

1. 1 . ı· B .. d hll" aa ere e ı mış, ışı mec ıse ge mış ır. una gore a ı 

matbuat işleri için bir müdiiriin idn· olunmuştur. ,;. 
resinde iki bürodan mürekkep lıh- ela- Otel ve pansiyonlarda otur' ... J 
h~!I ~.~~b~at tetkik \'e neşriyat mü- Ankaar, 3 (Yakıt) - Otel. "/ 
durlugu }apıJacaktır. yon, ticarethane ,.e sair umuJll\1. 

kuku hükilmraniıinin muhafazası. essesclerde oturan 'cya çalı~~ 
2- Dünyanın bOtiln milletle- hil,·iyet Ynrnka ı \'ermeleri 111• ",,i 

rine Çinin meıru menfaatlerinin )dini ifa etn1iyenlcr hakkınd11 / 

inkiıaEını temin imkAnını bah- kanununun 543 üncü maddeı;1&1ill; 
ıetmek için açık kapı ıiyasetinin bik cdilmesj haHındnki Hi)ihll 
takibi. lise gelmil'. tir. ~ 

3- Beynelmilel bütün mua- Son telgraf heberlerlıwt~ 
bedelere riayet edilmeai. bir kısmı 6ıncı sarafed•cl 



!lelecl!yede 
Kırtaslyeelllk 
kaldırılıyor 
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=ı ===a=ı==.~ı~.:;.=:;a=a~ll~e-r-=ı=-e-r-:ı=--·ı ~.~.;.-:;;?.:~ 
Şehir mecliıi bUflln aaat 2 de 

ha aenenin ikinci içtfmamı yapa
caktır. Yetltebiline meclisin bu
ıtbak& i~mamda daimi encü
men tarafindan belediyedeki 
lurtaai,..UllD kaldırılma11 hak
Jaada hamrlanan bir rapor oku
nacakbr. Bu raporda g&sterilen 
..ı te çareler tatbik edilirse 
lnrt-'Jeelllk bir hayli ııalacak
br. 

Maarifte : katarın çirkin bir manzara ar9ctmelerine 
Defterdarbkta ı Adliyede ı mebni bunların Jün zabıta marlfedle 

Y b Gazi Hz. nln bir MUaaadelerl bulundukları bırakılan terk etmeleri Q~un eanaaında teftlf 

.. rbon haatahıı çoıahror 
lktıaat veklleti belediyelere, 

bu meyanda latBDbul belediye
IİD• de .tarana dikkat bir telgraf 
ıekllllftir. Don belediye ıube
lerin• derhal tamim edilen bu 
telrraf aynen ıudur: 

insanlar araıında ıarbon vu
kaab çofalmaktadır. 

BUba91a lneıbahaıı olan ma
laallenle bayvanlann mezbaha
larda kestirilmeıi ve etlerin bay
tarlır tarafından sıkı muayene
ye tAbi tutulma11, mezbaha ol
~yan yerlerde derhal muayyen 
bir mevki teabit ve buoua hari
cinde zebbiyatın sureti katiyede 
••'ni ve muayenenin temini, 
k6ylerden ıetirilecek etlerin mu
ayene edilmeksizin istiblikine 
m&aaade edilmemesi, çarıdann 
baytarlar tarafından mlitemadi 
murakabe altında bulundurula
rak kaçak ve gidi etler hakkın
da derhal bel~diye nizamahmn 
tatbiki lizımdır " . 

Şube baytarlara kaıapları sakı 
.,,, teftifte bulnnduracaldır. dam
ıaaız et satanlan derhal ceı.a
landıracaklardır. 

Bir tramvar ı•ta•ronunun 
ismi dellftl 

Belediye, tramvay şirketine bir 
~.. 7oJlamı9, Nifaatqında 
uld ltfa1ye karakolu civ.anahlri 
teyakbf Jeriala lelDiaia vali 
koaatı iltaıyonuna tıhYll edildi· 
tmi ve badema biletçilerin iat11-
yon lamini bu ıekllde ı6yleme· 
lerlnl bUdfrmittir. 

Tawuk kUmeslerl de 
a.,..1•.Urllecek 

Belecllye ticaret kaatUe fazla 
tawk bealiyen kOmeabane ile 
oiftllklerdeld tawk knmealerlnln 
iMi bir ,ekllde yapılmasını karar 
albna almıf ve bu tadilibn ya
palmua için llç ay mllddet kabul 
etmiftir. ETierinde kendileri için 
birkaı ta•uk bealiyenler bu ka· 
rardan harirtir. Tavuk kümesle· 

• 'I' 
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Evvelki gün saat 18,S da def
terdarbk memurları Beyojlunda
ki sinemaları teftiş etmiıler ve 
oyun esnasında seyircilerin bilet
lerini kontrol etmişlerdir. Bu şe
kilde teftiş halkı sinirlendirmiş 
ve memurlarla seyirciler araaın
da .ıfak tefek vak'alar tahaddliı 
etmiştir. 

Diln alakadar makam nezdin
de daptığımız tahkikattan 6ğ
rendiğimize g6re teftiş, defter
darlık tarafından değil Beyoilu 
malmUdllrlüjil tarafından yaptı-
nlmııtır. · 

Defterdarlık. bu buıuata Yakı 
olan nefriyat Ozerlne Beyoğlu 
malmOdürOnden mal6mat iste
mittir. 

rinı aarl bir ıekilde tadil etmek 
pek masraflı bir it olmadıiı 
cihetle belediye verilen miiddeti 
uzatmiyacak, tadiJAtı yapmayan
lardan para cezuı abnacakbr. 

Beledlreclllk tah•lll için 
Belediye önUmbıdeki ıene 

belediyecilik baklanda tahsil 
ve ayni zamanda tetkikatta bu
lunmak Uzere Avrupaya diirt 
talebe ıandermek taaavvurun
dadır. Bu talebelerin Balkan 
memleketlerinde de tetkikat yap· 
malan istenmektedir. 

Soba borularını konturol 
Belediye her aene soba boru

larr hakKınCla .......-ıtı ol• flltlyet· 
lere bu sene de meydan verilme 
meıi için belediye ıube mildOr
IGğü vazifesini de yapmakta olan 
kaymakamlara bir emir yollamıf, 
sokaklara çıkmıt bulunan soba 
borularının altlarma oluk yaptı
rılmasının teminini bildir 11iştir. 

MI..., Y•- hakkı•d• 
neler .a.ıent.Ol"f 

Aakaranm ıehir pllnını yapan 
profea6r M. Yanıenin ismi Ye 
lhtiıası etrafında baıı tıyıılar 
deveran etmektedir. Bu arada 
belediyenin Beynelmilel ı&hreti 
haiz olmıyan topoğ'rafi alimle
rinden Heıer Sebona mllracaat 
ederek mi mır Y anaen hakkında 
maldmat iatediii ve profellrtlD 
buna ,u tekilde cevap •erclifi 
ıikredilmektedlr. 

Mimar Y an1en belki bir mi
mar olabilir. Fakat ıaha ve plan 
buıuaundaki bilıiıi Amerikayı 
keıfeclen Kriıtof ko!ombun il-

Sesi) Kolomp ! 
Y- ,. .... La G11ere11e Naklede111 fa. 
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s .. mn ,.111 ~lalllal...a - Ne lama.il teluek? 
Sesil o geceyi rahataız gefirmiıU. 

kendi ktndineı . - Galiba birkaç gUne-'kadar .. 
_ Nt yapayım 1 Bu etvap Stlfll biraz tatmin eder-

Diyordu. Koranın sözleri onu fe
ııa halde mustarip etmiıti. Suzanı bu 
alçak ve korkunç Larsonyenin pençe 
sinden muhakkak kurtarmak lazımdı. 
Vakıt da yoktu. Fakat nasıl! 

Bn emin ~re, arkadaşuu ertesi 
lllıllllı otelden çıkaıiU!D l'Örmekfdi, 
Erkenden kalktı, Bolivan otelinin i
nine ıtderek bekledi. Saat daha se-
1111 :roktu. 

Semi tıtri rtrmeğe cesaret edeme
ditlnden diprda bekledi. Soğuktan 
titriyordu. On beş dakika, yanm BA· 

at rectı. Suzan görünmüyordu. 
Seell biraz cesaretlenerek otele gir

di, kapıaıa aordu. 
- Madam Simon Dukloyu görmek 

Jaityoru& 
- Kimin tarafından diyeyim? 
- Bea arkadaşlarından birisiyim. 
- Bftt amma burada delil, dün 

.... pldı. 
-Gfttl m? 
- S.,.Ute cıktı. 

Ribf oldu. 
- Adreıllnl vereblUr mlslnb ma.. 

dam? 

- Vallahi ınaımazet bllmenı, bura. 
raya 1asınn, sellnce alır. Ve yahut, 
gaybubeti uzarsa bize elbet bir adres 
bildirir, göndeririz. 

Sesfl teşekktlr ederek mahzun 
itine gitti. 

Fabrikada reç kahtmdan herkes 
miltehayyf rdi. Çünkü bir dern olsun 
ıeç kalmamıttı. 

Müdür Henrt laboratuvara gelmiş, 
klm:rııert: 

- Herhalde hasta olmalı, demi~ti, 
çoktanbetf bttl benıf uçuktu. 

- Ya, öyle mi, her halde gelirse 
bana gönderiniz, biraz kendlslle gö
rüşmek istiyorum. 

On beş dakika sonra Seail geldi, iş 
elbiselerlnı rlfdikten sonra Ridip rnü· 
dürin kapqmı vurdu. Henri: 

- Girfnts, dedi. 
- Seall kapıyı acuaea clurak1'dı. 

eni mat Uat Bu ders senesi batlanııcaoda temin edilmiştir. 
d Trabzon meb'usu Nebizade Terrarecller kulUbU - ~e-

a Va ları Hamdi Bey (lnkillp liseleri) na• şekkül eden tayyareciler kulübüne. ıld 
mı alhnda yeni bir irfan mtieı· tııHare şirketi birer spor tayyaresı he

seıeai kurdu. lnkillp liaeleri ta- di\ e edcl:eklerlni vadetmittir. 
içtihat ve Son Posla aleyhine 

dava açddı 
Mllddeiumumilikçe " içtihat,, 

mecmuası aleyhine bir dava açıl-
mııbr. Davanın mevzuu, her çı
kan nuıhadan ikiıer nuıha müd
deiumumiliğe ıönderilmesi liıım 

geldiği halde, eksik gönderilme
sidir. Dava, lstanbul birinci ce
za mahkemesine verilmiştir. 
Diğer taraftan Son Posta ga

zeteai aleyhinede Fridman aıııı 
etrafındaki neıriyat Uzerlne dok
tor Fuat Sabit bey tarafından 
gönderilen bazı izahatın derce
dilmemni noktasmdan dava açıl
mıttır. Dava, yedi matbuat ka

nunun kırk sekiıinci maddesine 
g&redir. Muhakeme, lstanbul ll· 
çiincll ceza mahkemesinde cere· 
yan edecektir. 

otopal rapllacak 
Beyoğlunda Kabristan soka

ğında oturan M. Marinln çocu
junu alırken ölUmUne sebebiyet 
verdiği iddiaıile bir Rum dok
tor bakkında vaki olan ihbar 
üzerine, dün ceset mezardan çı
kardmıı, otopsi yapılmak illere 
morra ıönderilmiftir. Diter ta
raftan ihbar etrafında tahkikat 
yapılmaktadır. 
i!!!!i s 

Ta•hlh 
Dünkü sayımızda Sadri Etem beyin 

"Heyecan ve inkılAp,, bqlıklı yazısının 
9, I O, ı I inci satırları bir yanlışlığa uğ
ramı,tır. Cümlenin aslı şudur: 

Ahluıan, alyaseuen, yaııya, kılığa, 
kıvaf ete kadar de!it~ıı bir cemiyetin 
fertlert Eltkttlk cereylhından bir ipek 
puçaslle tecrit edllmff gibi.,, 

Okuyuculanrnııdan özür diltrlz. 

minden 6teye geçemeı. Bence 
onun yaptıtı imar projeleri ih
tiyaca tayan delildir . ., 

Bundan baıka lıtaobulda 40 
metre geniıliiinde cadde açıl
maıını tenkit eden profesör Yan
Hnin Ankarada 60 metre genit· 
lljiade cadde açhrdıiıda dedi 
kodu mevzuu teıkU ettııelcte ve 
profe.lrOn buradan Ankaraya 
ıeçerk'!n lstanbul ha~kında ilci 
rünlllk bir g6rilte istinat eden 
sözlerine pek acele edilmif ol
duğu söylenmektedir. 

5EAAfy 
F.abrikıt patronliırmdnn M. Jak Pas
t~l odada idi. ÇeklJir gibi .)apınca, 
patron müdUre baktı. Miidür izah et
ti: 

- Matmazel Sesi! biru geç kal
mıştı da, rahatsız olnıasınd:.ın rncli"e 
etmlıtlm. Gelince beni görmsini ri
ta etmf tıtlm. 

M. Jak, dostane bir NUı·ette gHlle 
Hrda: 

- Rahatsıı ntuuntı matmazel! 
Sonra müdüre dönerek, mhkAleme

letfnf bltirm~k fstiyen bir tn\'trltt: 

- Derhal gidersenit i.) 1 olur. dedi. 
Sesll de müdüt· ile ~ıkmak i:-;ter

ken, Jak: 

- Siz kalınız, matmazel, 
dedi, ve Sesilin Ylizüne bakarak 

pederane bir ta,·ırla: 
- Ne o yavrum. dedi. kt'yfln fyf 

detfl mi? Güzlrl"İni?. parlıyor, atc~l
niz tni ,.ar .. 

Bileklerini tuttu ı 
- Soğuk rnu n1clınız? 
- Hayır efendım .• 
- Ne rnr öyle)se, bih ük hir J,e• 

deriniz var.. · 
SesiJ cevap \ermeden ı~lerini çe• 

virmek istiyordu • .Tak Portel onu kcn• 
dine çekmek il4iyor Sesti muka' emet 
•diyordu: 

- Hayır efendim .• Bir ~~ yok •• 
- Ne diye reç kaldınıı öyle istt 

Bl7leıiaiz baka)'ua. 

lebeslnln giydikleri keplerde üç · i{ulühün kiişat rc~mınde Fevzi pap 
renk ve inkılAba delAlet etmek d:ı hazır bulunacaktır: 
ilıere bir de gilnef itıreti vır- Yunan DarUlfUnuna Tllrk 
dır. Mektebin mUeısisi ve mü- talebeal - 1 fuk\lmetimlıı: dostluğunu 
dllrti Nebizade Hamdi Bey bir tevit maksadile \ unan Darülfilnunı 4 

G H l · d talehe ırondermegl duşilnnıektedir. müddet evvel azi z. erın en " Sarl 
kasketlerdeki bu linkilA_p g~e- seracoııu •Okra BeJ - • 
ti) nin ortasana bllylik TOrk an- coğlu ~ıikriı he' Bremen Alman _va· 

puru ile Ne\ rnrka vlsıl olmuştur. Şük
kilibıoı en iyi remz ve ifade rü bev derhal mali mrham ile temasa 
etmek Ozere kendi resimlerinin 

başlıınııur 
konmuana müsaade buyurmala· Mıs1r hUkOmetl ve pamuk 
rını rica etmitti. Gazi Hz. leri •eriyatı -- ~11.111r hüküme~i ~amuk 
bu ricayı kabul buyurmu~lar, ve zerivaunın tıhJıdı hakkında bır kı amı
Nebizade Hamdi Beye bildir- ~e hazırlamıştır. Bu kararname pamuk 
mitlerdir. ur edilen ar:ızınin miktarını tahdit et• 

Arnavut murahhas
ları gittiler 

Balkan konferanıına ittirak 
eden Amawtluk murabba11 . he
yeti reiai Mehmet Koniçe bey 
murahhaılardaa M. Naçi ile bir
likte don akıamki trenle Ye 
Sellnlk yoUle memleketlerine 
haraket etmiftir. Diğer murab
h11larda din aeyrisefahı vapurile 
•• Tiryeate yolile sritmifletdir. 

CUmhurlr•t ba~ramında dUk· 
klnlar1nı açan manlfatura

cılar hakkında 

_ Hasta bir arkadaşa ılyAretc i'ft
n1lttim, ıffedenlnis. 

_ Hatta bir arkadaş mı? Bu kü-
(Ük yılan dofru mu? 

Portel latife ederek katlarını çatı
' or ve Set.ili göalerinin iç-ine bakma· 
ğ1 mttbur ediyordu. 

- Haydi, dedi, bana ne var1a söy
) e1iniL Biliyonnınuı, ıize knrşr ntı 
kadar rnuhab~Um var- Eier size 
yardım edebilirsem bahtiyar olaca
ğım .. 

.Jak StNıilin iki elini birden almıs
tı. Seeil elleı·ini çekti. Soğuk bir ta-
vırla: 

- Tesekkür ederim erendim, dedi, 
bir ,ere ihtiyacım yok.. Müsaade e
derseniı laboratunrda i~im var. gi· 
deyim .. 

Jak • ıkıldı: 
- Peki. dedi, ıeç kalıŞlnızrn sebe

bini sormak istiyordum, mademki 
söylemek istemiyorsunuz, Gidiniz.. 
Yalnıı dikkat edlaiz, bir daha teker· 
rür etmesin. 

Sesiİ başHe 11elamhyarak çıktı. Bu 
adam canını anyonlu. Nerede görse 
onunla mtfSUI oluyor, manidar ba
kışlarla etrafında dolaşıyordu. BU
ha888 son bir haftadanberi heı· fabri
kaya ı•lişinde onu çafırtıyordu. Ken
disinin pederane cibi ıöstermek iste. 
dili a1ikanın manası belit idi. Suil 
ifindın : 

- Bit olmaua ar8lk anlar 4a, be-

mek ga) esini istihdaf etmektedır. Karat· 
namenin tatbikinden sonra Mısırda pa· 
muk :r.criyatı ~ u:r.de otuz nispetinde azal
mış olacaktır 

&~klzlncl m•ktep nlfln ~andil 
iki gece evvel Siileymaniyecle 

takvimhane caddeainde 8 bici 
mektepte çıkan Y~Dl(ID haJrlma: 
da polis, ve maınf mUfettlfleri 
tahkikata devarb etmektedirler. 

Aldıjımız mal6mata g&re, 
yani'n dikkatsizlik yllzilnden 
çıkmııtır. Geceleri mektebi bek
leyen Fatma hanımla, A\ım~t 
ata iımindeki 'iki hademema 
fula yaktıkları aoba~ ~p ... la· 
maların tutuımut olma11 ilen 
rülmektedir. Maamafi ~~~ 
klkatını bentlz bltirmit -. .. wr. 

BugOn tahkikatın aeticeleaeceil 
tahmin edilmektedir. Maarif mllır 
dürltliU de yangın bakkuıda ft
kAlele g6ndermek Oıere mufu. 
sal birer rapor hazırlamaktacllr. 

inhisar idaresi l:ımlrclen 111-
tUn ahyor 

TütOn inhiaar idarui, izmlr 
mıntakaauada tütila m&ba,_... 
na baflamıtbr. • 

Haber aldığımıza pe mlaiur 
idaresinin müba1aata batla-. 
dtlfklln bulunan tlltlln pİJ ... 
ıızerinde iyi teılrler ya~. 
Fiatlerin yOkselecetl kattetle 
Umid edilmektedir. 

1 Gele~•, Gid6Dler : ) 
Bundan btr mnddet enel ma

leki bir tetkikte bulwamak la .. 
merkezi Avrupaya gitmiı olo 
asabiye miitebauı~ doktor H&
aeyin Kenaa beyın ıe,.laatteD 
dandlliil ve muayenebaatel~ 
butalarmı kabule bqladtiı a.
ber ahnmıfbr. 

ni rahat bırakır, yoksa bafka bir ft 
aramabyım, 

diye dilfUnü1ordu. X..fUll ,_,, 
dam Godfrua'nın tefkatiıae nlmen 
hayatta kendini o kadar ya1am, • • 
dar bikes glirUyordu ki, fakat derlaal 
aklına Suzan geldi ve ktDdlaf 11a~ 
tu. Hakikaten Parisi terk mi •tnıffU1: 
Sakın Lanonye onu icbar etıalt *1ma• 

sın. ... ....... 
Belki de kardeflni aıörmek lpa ._. 

Ji terketmiş olabilirdi. F~ M~ 
bu dU,iinceler kendisini tatam e&mı
yor ve ne yapacağını da bilmlı'or4a. 

Andre Darföye haber vermek l& 
ıım deiil miydif Anclre brd.pafn 
ka;ybohnasma raimen Oll11 bulaıak &. 
midini bir an kaybetmiyordu. Slpt 
heala kardefinin betbaht bir qkta11 
mustarip olduğunu, fakat daima a 
muskiir kaldığını zannediyordu. Ken 
disfne bu kadar iyi mua.meJe etmlf 
mert bir delikanlıya Sesil: 

O halde Dütriyöye haber· verme
liydim. Fakat onun da SuMDı ne b 
dar ıevdiiini, körU körüne SfYdilllll 
biliyorum. Seail: 

- Bunu ona da söy11y.,tm, bllilf.. 
sinden intikam alıyorum aannedtr. 

Diyebilir miydi? Hlyıt', ha• ,.. 
pamaıdı. 

- Helllfireniı yaılaneı 'bir polll liaıt 
f iyeslnin kullandıtı bir tMllll• llt 
ka bir py detJblfr. 
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1 TUrkiye masonlutunun k••• bir tarihi 1 Greta Garbonun Hususi Hayatı 1 .~:f~.;~ş~~ ISTAHBUL BEUDI 

Yeniçerilik niçin ve Garboya veda ! .. Artık filim Kal~in ~esi ~~ t~ ~~ 
nasıl kaldırıldı ? Ç0Vİrmİy0C0k ! Piy;sT~:ı:rde 111 

-2- Onun kollarında bayılan adam ! Yazan: 
1111 

Yazan : Rilla P. Palmborg 
-13 -

[ Birinci makale '2 Teşrin~ııni tarihli sayım1zda çıkmıştır.] 
A. Bisson 

Tercüme eden: illlllll Avrupada büyük sanayiin doğu-ı 
mundan pek az sonra, menfaatlerini 
ticaretin serbestisinde bu!an ticaret 
t.eşekkülleri çoğalmıştr. 

Pek ucuza maledilen >e az zaman
da çok istihsal edilen mamul eşya. 

milli pazarlarr o kadar çabuk do
yurmuştu ki, sanayi memleketleri 
- Yaşamak için - mü~teri avına çık
maktan başka çare bulamamışlardr. 

Dünya iktıı:-adiy:ıtmın yeni yaşa
ma şartları yarattığı bu devirde ise, 
Akdenizın Afrika ·•e Asya kıyılarını, 
ve Avrupanın, Adriyatikle Ege ara
sına gömülü kocaman bir parçasını 

elinde tutan Osmanlı imparatorluğu 
olup bitenden bihaber, reh:wetli bir 
lA.kaydi içinde yaş1yordu. 

Her gün, depolarına yeni stoklar 
dolduran büyük istih~al mınhıkalan, 
burunlan dibinde duran ve içlerinde 
milyonlarca müstehlik yaşıyan bu 
geniş ülkenin karşısında bir müddet 
yutkundular. lşte Osmanlı impara
torluğunun (hasta adam) Jığr. bu yut 
konma devresinde, Avrupa diploma
sisinin yeni makinelerle cfoğunuya 
başladığı müşterek fesatla başlar; 
kl bu ilk defa ve benim tarafımdan 
söylendiğini iddia edeceğim bir haki-' 
kat değildir. Amma diyeceksiniz ki; ı 

"- A efendi? Sen bize on doku
zuncu asrrn siyasi tarihini mi yazı
yorsun; yoksa masonluktan mı bah..cre-. 
diyorsun? Brrak şunu da asıl me\-zua 
gel .. 

lşte mason 1 uğu ba..ı;;it bir insani te
şekkül addeden safdillerin yazdığım 
satırları okuduktan sonra, mantık

larına göre varacakları netice bu
dur. Çünkü masonluğu bir tekke ih
vanhğı suretinde telakki etmiye alı
şanlar, bilhassa emperyalizm devre
sinde onun Avrupa devletlerini hare
kete getiren ve hu hareketleri tanzim 
eden beynelmilel siyasete mihrak ol
du~unu bir türlü anlamak istemezler. 

Halbuki masonluk beynelmilel dip. 
lomasiyi varılmaz neticelerle uğraş
tıran ve \"ardığı neticeleri her zaman 
işaret ve di!\te eden göri.inrnez görün
mez kuvvetin ismidir. (Yahut on do
kuzuncu asırda böyleydi). 

324 te Türle camiasını meşrutiyete 
kadar götüren ve daha ileriye git
mek istiyen elemanları o merhalede 
tevkif edip, içtimai hareketin başm
dan uzaklaştıran, esrarengiz fet:adüf
ler gene aynı mihraka dayanırlar • 

• * * 
Fakat, tanzimata bir göz atmadan, 

damdan düşer gibi 324 hareketi kn
nuşulabilir mi? Tanzimatrn da elbet
te mewuumuzu alakadar eden taraf
Jan vardır. Fransa, büyük Mustafa 
Reşfı paşanm mason olması keyfiye
ti •• Ya Ali paşalar, Keçeri zade Fu
at paşalar?. Onlar dama.son değil
ler miydi? Ve iddia edilemez mi ki, 
kellesini koltuğu albna kıstrrarak 
tanzimat fermanını okuyan adam ile
ri bir hareket yapmıştı ve hatta bu 
ileri hareket, biraz da yapılması 
güç olan bir devirde yapılmıştı? 

Hiç şüphesiz, bu iddia kadar, anın
da kabul ve tasdik edilecek bir ha
kikat yoktur. Osmanlı sarayında 
derebeylik, ilk kaleı:ıini o gün kay. 
betmişti. Fakat Osmanlı imparator. 
luğunun lstil<lA.li de gene aynr daki
kada hapı yutmuştu. Çünkii hakı"kt 

(kapftülbiyon), iddia ediJdiği gibi 
kanunt devrinde değil, ancak tanzi· 
matın ilanım takip eden (Paris1i1eş
mek san'atı) esna!lında imparatorlu. 
iun başına musallat olmuştu. 

• * • 
UçüncU Selimin devrinde yapılmı

yan şeylerin bir kısmını, İkinci Mah
mut saltanata çıktık-tan sonra tatbik 
etmek mümkün olabi1mişti. Niçin? 
ÇiktkU, o zamana kadar islam dininin 
şeriat vet.osunu kullananlara boyun 
eten Osmanlı sarayı, ancak bu devre
dedf r kf, bir başka şeriatın bayrağını 
gururla kafa tutan bir kudret gibi 
sarayının damında dalgalandırmıştı. 

Bu yeni şeriat. Osmanb impara
torlufunun esas bi.inyesine islam şe
rf atfnden daha fazla uygun bir dü
ıttneıeyt de temsil ediyordu. 

Morada, Tunada, Makedonyada 
muhtelif milli zümrelerin ihtilal bay. 
rakları dalgalanıyor, ve saray bu 
kımh kavgaların karşısında islfını şe

riatile cephe tuttukça, merkezi kuv
,·etle iftirakçıların arasındaki müca
dele, an'anevi bir (Gavur - l\lüslü
man) kavgaı:;ı şeklini alıyordu. 

Cçüncü Selim devrinde başlıyan 

devamlı diplomatik temaslar, garp 
devletlerinin böyle bir tezahur karşı
ı-;mda nasıl bir taassupla birleştikle
rini, sarayın kafasına dankettirmişti. 

l<'akat saray ne yapabilirdi? lm
paratorluğu bir kül halinde muhafa
za etmek için elinde bir tek silah var
dı: 

Şeriat ... 

* * * 

Romance'ın başlıyacağı gün, oto· 
mobilini son süratle sürüyordu. Tali
in bu güzel tecellisi karşısında şev
kinden dumanlanan gözlerile bir yere 
carpacağı bile aklından geçmiyordu. 
Bu sırada radyatör hızla bir yere 
vurdu. Ve Gordon kendini yerde bul· 
du. 

masını istiyormuş: Bunu söylediler. 
Hastanın kolu iyi oluncıya kadar 

filmin sair kısımlarını çekeceklerdi .. 
Romance filmi bittikten sonra, 

gene eserini Garboya beğendirmek 

mümkün olmadı. 

* * * 

M. Alaettin 
Zabitan Gecesi 

Yakında: DOKTOR IHS~ 
duğunu zanncdivor du. Binl'len~le~ 
diğer Amerika b.ınkalan müdür 

nezdindeki nüfuzunu kullanarak.; 
giltere bankası lehine karar verdi -' 
Bunu yapmakla aldanmış oldu~ 
bilmiyordu ve M. Rirt'e diyordu ~~ 

- Bu suretle bizim piyasaY!l 
az viski içirmiş olacağız ama b~ 
tahammül edebiliriz. Biraz sonra Jı 
şey dti7..elecektir. 

Heyhat, hi<; hi•· şey düzelmedi· .. ~ 
biraz viski, Amerika düyununuıt 01·· 

Nasılsa incinmemişti! Öyle zan
nediyordu. studyoya geldi. Odası
na girdi. Ma.kiyajını yaparken boyu
na söyleniyordu. Bu mükernınel te
sadüf, bu aksi kaza ve her şeye rağ
men hala hayatın bu kadar güzel ve 
yolunda oluşundan pek memnundu. 
Yalnız, arada bir, kolunda hafif bir 
sancı duyuyordu. Fakat hiç bir şey, 
onu durduracak gibi değildL O sabah. 

Halife bayrak çıkartıp; mutlaka işe başlıyacaktı .. 
"- Cahedu! -Demedett - tahrik 

Yeni haberlere göre, Gar bonun 
konturatı gelecek seneye bitmek üze
redir. Garbo, dostlarına, hundan 
sonra yeni bir mukavele imzalamrya
cağını söylüyor. Hiç bir yerde belli 
başlı bir iş görmek niyetinde de de
ğildir. Kelimenin bütün manasile 
serbest bir insan olacak. İstcdiğ·i fi
Iim leri çevirmeten artrk bıkmıştır. 
Zengin bir kadındrr. Beklediği biitün 
şöhret ve ihtişamı da kazanmıştır. 

Yalnız: - Gene arkada~larmm 

sarhoş etti ki az kalsın yıka.Ca)lft 
Binaenaleyh, Am~rika, mali bu?ı,r. 
nmm mühim bir kısmını da M. 1\I~ 
tagu Normana hoş görünmek ir 

Lakin, insan tahammülünün bir hu-
edecek kuvvet bulamıyordu. Yeniçe- dudu vardır. Kolundaki sancıya bir 
tiler payıtahtı ve imtiyazlı tinıarcı- saat kadar dayanabildikten sonra 
lar vilayetleri öyle serkeş bir zorba- Garbonun kollanna düştü, ba
lıkla kendilerine mal etmişlerdi ki, 

söylediğine göre - iyi bir filim. ya
hut güzel bir tiyatro temsi1i iı_:in vaki 
olacak teklifi reddetmeiyecektir. yapmıştır denilebilir. 

yıldı. Gözlerini açtığı zaman kendi-
sarayda sultan, l\ıtfen itaat edilen .sini bir hastanede buldu. Tekraı· 
bir kukla haline girmişti. studyoya dönmek istedi. Doktor: 

Bu teklif; Berlinden, Londradan, 
Paristen, Holivuttan, nereden olur
sa olsun; birdir onun için. Elverir ki 

Aynı şey Hindistanda da oJdıl· ~ 
Montagu Norman ornya Sir Jl!ll""' 
Blackett'i göndermiş (bimetallisıı:! 
sistemini kaldırarak gümüş yerine 

Istedikleri zaman onu değiştirebi- teskin etti. Direktör, erkek rolüni.in Hikmet Münir 
liyorlardı; diledikleri zaman tehdit muhakkak Gordon tarafından yapıl- - Bitti -

kalbe hitap etsin. 

tın ik?. mesine çalışması için talil.il 
vermişti. ediyorlar; ~r az da kızdılar mı, han·~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l\faneviya tıan biten Hintliler ,, 

trn toplamıya başladılar. Fakat bıa' 
ları bankalara yatıracaklarına tflf 
rağa gömdüler. Bu hususta 1\1. Frıf 
cqui diyor ki: 

ı;er üşürüp parçahyorlardı. 
Bu şerait içinde imparatorluk iki 

ıktan birini ihtiyara mecburdu: 
1 - Ya iftirak hareketlerine karşı, 

seriat manivelasına basarak müslü~ .. 
man taa~ubunn tahrik edecekti-

2- Yahut, yeni bir kuvvet kura.
cak, ve fetvaya lüzum kalmadan kısa 
ve dünyevi bir emirle bu kuvveti tah
rik ederek iftirak hareketlerine kar
şı duracaktı. 

Bu takdirde, saray otoritesi ve im-
paratorluk hudutlarında aranılan 
emn·iycti kazanmış olacaktı. 

Fakat üçüncü Selimin tecrübt!Si 
bu işin kolay kolay başarılamıyacağı. 
nı gösterdiği için başrnı derde sok· 
mak istemiyen saray, İkinci Mahmu· 
dun ilk devrinde de imparatorluğun 
selftmetini, gene eski ve kötü vasıta 
ile temin etmek istemişti. 

Bittabi garbın taassubu da bir kat 
daha alevlenmişti. Şimalde Rusya ve 
Prusya hezimetile kaybettiği pres
tiji kazanacak gürültü sebepleri an· 
yan FranAA ve fırsatı iyi istismar e· 
derek yağlı müşterilerle dolu Yakın 
şark pazarlarını tutmak istiyen bilO.
mum iktisadi teşekküller dünyanın 
dört bir tarafında Piyer Lermite rah
met okutturacak bir (Ehli salip) pro
pagandasına girişmişlerdi. O derece
de ki, hani az kalsın Reval mülaka
tından çok evvel, Revalde yapılmak 
istenen aş pişmiş ve kotarılmış ola
caktı. Fakat olamadr. Çünkü men
faatleri birbirine uyanlar, bir türlü 
müşterek bir harekete girişemediler. 
Gizli bir kuvvet, esrarengiz teşekkül· 
ler ve sebepler yarattı. Saldırmak i~ 
tiyenler üzerlerine ölü toprağı seıı>il· 
miş gibi uyuştular. Parçalanması, 
mahvolması için hiçbir sebep olmryan 
Osmanlı imparatorluğu ayak üstün
de durabildi. Ve hatta bir gi.in geldi, 
cihanı hayrete garkeden bir mucize 
oldu: 

Dünya buhranının sebebi 

İngiliz devlet bankası 
müdürü . diyor ki : 

Fransa hükumetinden nefret ediyo
rum, Fransız bankasını seviyorum! 

Vaşingtondan yazılıyor: 
Muhafazakarların lnailteredeki 

galebesi, şekli ne olursa olsun sos
yalizmin hoş görülınediğj Amerikada 
saklanılmıyan bir memnuniyet do
ğurmuştur. Bütün resmi, mali, hu
susi mahafil, bu muvaffakıydte, 
her şeydrn evvel aradıkları süki'met 

unsurunun teessüsüne !1ir emare 
görmektedirler, ve sadece İngiliz li
rasının istikrarını istiyen Federal 
Reserve Bank bu istikrarın pek yakın 
olduğunu söylemektedir. Yegane 
mesele olarak, Monıtagu Normanm 
İngiltere bankası nazın olarak ka
lıp kalmıyacağıdır. 

tu. Bu içtimada Fransa banknsınr 
M. Rirt temsil ediyordu. 

Amerika l?ctleral bankası müdür
leri, Amerika piyasasındaki buhranı 
görerek klasik bir usul olan parayı 

yükseltip iskonto bedellerini de yük
seltmeyi teklif ediyorlard ı. O zaman 
l\fontagu Norman bütün kuvvetini is
kontoyu yükseltmek şöyle dursun, 
Amerika iskontosunu tenzil ettirmek 
için kullandı. Çünkü on seneden be
ri Montagu Norman bütün gayretini, 
İngiliz lirası, yani İngiltere lehine 
iskontoları indirip çıkarmıya sarfe
diyordu. M. Strong namuslu fakat 
zayıf bir adamdı. Kendisini İngiliz li
rasının mübalaga t?dilmiş bir iskon
to ile istikrar ettirilmiş olmasm<lan 
kısmen mes'ul addediror \e buna bir 
mukabele yapmak mecburiyetinde ol-

- Eğer Hindistan topraklarııtd' 
ki altınlar çıkarılabilse, bu ıni1'ır 
nn, Fransa bankasındaki stok"' 
daha fazla olduğu görülür. 

İngi1tere lÇhı olduğu kadar. dd' 
ya mali itsikrnn için dQ :M. 1\fon~ 
Norman tehlikeli hir adamdır. Vştı' 
geçenlerde diyol'du ki: 

- Fran- hüli l'ime.tfoden nefreı. 
diyorum, fakat Fransa banlasını 1 
viyorum. 

Fransa hükOmetinden nefret ; 
mesi vız gelir, f:ılmt Fransa bank~ 
na olan aşkı, lnd!t~reye ve Ant'1' 
kaya olan aşkı nası l onlara ,, 

halıya mol oldu ise, bu müesseS' 

de pahalıya mal olabilir. Mont~ 
Norman gibi bir adamın sevment 

daha iyidir. Şüphesiz dürüst )1Jt 
vatanperverdir. Fakat üç kusııı' 
vardır ki bunlardan yalnız birisi, ~ 
rihin seyrinde de görüleceği gibi ~ 
hıslann olduğu kadar devletlerin df 
felaketine sebep olabilir ve üç kus-' 
da şudur: 

Gurur, aptallık ve hodbinlik. 

Artık Montagu Normaınn burada 
fevkalade bir şahsiyet olarak hiç nü
fuzu kalmamıştır. O, şimd'., sade ln
gilterenin değil, eski ve t~ni dünya-
nın felaketlerine Sf"bep olmuş bir ,,., _____________ _. ______________ .. 

şahsiyet olarak gör;ilüyor. "SON NiNNI,, fllmlnl beğ~ndiniz ... 
Filhakika. Amerika mali buhra· KATE von NAGY ve FRANZ LEDERER'in temslll 

nında Montagu Normanm oynadı~ı AŞK HAZRETLER• 
rol, pek aı kim~eler tarafı'ldan bi!i- İ 
nen bir şeydir. ı917 senes ·ncle, .Ame- Fllmlnl daha fazla beGeneceksiniz ••• 

rikanın mali en bUY~ ~fuh i~nd~ ~---~--~------~~-------------'· bulunup da ıne~hur (Boom) un baş- ~---------- Yarın Akşam 
ladığı sıra ki bu, Amerikayı uçuru-
mun kenarına. sürüklemişti. Dünya 
ihracat bankası :nümessillert arasın
da, Loug lsland da, o zaman Fede~ 
ral Reserve Boudın nazın olan M. 
Strongun evinde "Mr toplantı olmuş-

A S R i sinemada 
Fevkalide Gala Olarak 

BANLI PUSU 
Saray Yeniçerilere ilanı harbetti, t'!""'!"!!!'!'~!!"!!!!!!'!!!"'!"!!'!!!!"!!!!'!!"!"!!!'!'!!"!!!!'!!!!!!!!!!"!!!!"!!""'!!!"!!!!ml!8 

kırk sekiz saat iç.inde ne zorba kaldı, kim &lan Yahudi bazirganın menfaa
ne ocak!. Yanan şehirlerin ortasında ti, Avrupalı tacir tarafından tehdit 
kazan kaynamaz oldu. edildiği gün, (Beni İsrail) in kollek

tif ve modern peygamberi tarafından 
yapılmıştır. 

Birinci derecede olan bu film bota gidecek her şeyi muhte\'İ 
olduğundan, müdüriyet muvaffak;yetini temin ediyor. Bunu gÖ" 
renler tekrar görmek iıtiyeceklerdir. Heyeti temsiliyesi başmd• 

Müverrih Şani zade diyor kf; 
"- Saltanatr Allah kurtardr .• 
Yalan! 

Bugüne kadar eline kale~ alıp ta
rih yazan her münevverimiz iddia e
diyor ki: 

- üçüncü Selimin yapamadığı şe
yi, İkinci Mahmut yaptı. Çünkü Ü
çüncü Selim, hayalperest, hassas ve 
iradesizdi... 

Yalan! ikinci Mahmutta ferdi 
kudret, irade ve zekadan eser mi var
dı? 

Yeniçeri ocağına incir diken o de
ğildir. Osmanlı çarşılarını yan müs
temlikelikt.e tutan, daha feci bir de
rekeye diişmemesine sebp olan bu 
jest; bir eserdir kf, Bizans devresin
den bert Yatanşark pazarlarma hl-

ALiCE DA Y ve MiTCHELL LEWIS 
(Bitmedi) 

Nlzamettin Na.zif 

~Perde aralarında: PAQUIT A PAGAN ve gitaristleriniJI 
~.._ _________ son suvareleri ....ııı 

Bu akşam 

MELEK 
sinemasında 

Gala 

• Yerlerlnbd 
tedarik 
ediniz. 

Tel. e.o. 868 

BUtUn dUnya matbuat. tarafından fevkalade takdir 
edlle R E N E C L A ı R' in şaheseri 

Milyon Peşinde 
Tali, Kısmet ve Servet filmidir. 

Şimdiye kadar emsali görülmemiş büyük kahkaha muvaffakiyetidir. 
Heyeti temsiliyesi başında: 

Annabella • Rene Lefebvre • Louis Alllbert 
ilaveten: Canlı komik resimler: l\liCKE.Y MOCSE l\IERiH SEY
YARESiNDE ve PARAl\10UNT JURNAL: Mösyö "Mussolın i 
Roma'da büyük bir polis resmigeçidine riyaset ediyor - lng"iltere 
kraliçesinin yegftne Lady May Cambridge'in izdivaç merasimi - "Dox., 
nam yeni cesim tayyare - Fransız iktisat nazın ile Türkiye sefiri Epinay'da 

"Jstanbul Sokakl:ınnda., Türkçe sözlü filmini seyrederken. 

Bu akşam 

Elhamra 
sinemasında 

Gala 

• Yerlerinizi 
tedarik 
ediniz. 

Tel. e.o. 118 
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[ 1 
Kömür mü, 

mazot mu? 

Koktey 
1 

Nakleden: 
fa. 1

1 Memleket Meseleleri 1 

. Türkiyede Halk terbiyesi nasıl 

Bir mUteh•-•• karimi• lav~· 
ten razdılı mektubu~•• fikrini ı 

blldlrlror 
Bir mtrddet ffftl mUbendls Hasan 

Balet bey psetnıizde neşrettiği bir 
makale aill!lilesile memleketimizin 
Driihim iktia.dl meselelerinden birine 
-... .. etm.ff, nakil vasıtalannın ve 
diler mMdnelerin tahriki i~in kömür 
mü, maTA>t ma kollanılması daha fay. 
dalı oJcafl meselesini münakaşa et
mlftl. 
lsv~ Bofors şehrinde bulunan 

brllerimizden makine inşaat mühen
disi Cemal eMsrir Bey bu hususta 
gazetemize gönderdiği bir mektupta 
dizel motörlerinin gayet iktisadi o1-
41uğuna yazdıktan ve fenni izahat 
ftrdlkten eonra meseleyi memleketi
mizin hmust vaziyetine ve ihtiyacımı-
• g3re tetkik ederek diyor ki: 

/htirak maddesi nokttı i nc.zann
ilan: 

Zengin könrOr madenlerimiz var
itn'. Bunlar faali)et halindedir. O 
lıa]de 8alla)iimizi ihtirak maddesi 
olarak kömür istihlak edei:ek bir şe
~de tesis etmek lazımdır. llu cüm
le De kastettiğimiz şekli aşağıda izah 
ed~ 

Sanayide kullanılan diğer ihtirak 
IDaddesı olan yağlara gelince, made
bl Y'aflann ve diğer taraftan nebati 
'9e hanant yağlann istihsali kemiyet 
~ keyfiyet itibarile etüt edilmelidir. 
Ba meeelelerin memleket i~in hayati 
lılr ehemmiyeti haiz olduğu a~ağıda 
izah edilecektir. ~ 

llAw edelim ki mümkün olan her 
"8rde su kuvvetinden istifade esas 
~l eder. 

Coğrafi ve sınai noktai na::ann
flan: 

Memleketimiz vasi, fakat nnfus 
'-afeti azdır. Şehirler küçük ve da
fnutctır. Sftnayi mahdut Te inkişaf 
elJbemiştiT. Bu halde şehirlerin ten
~lrat ve sanayiimizin işl~tlci kuvvet 
1~ olan kudret (enerji) ihtiyarlan, 
1111hıferit olarak mahdut ve kücük
tilr. MeseJA bir şehir be1ediyesi ~srrf 
~~rat lpa pek tabii olarak, en ik· 
-.ısqt bir •ilkine anyacaktır. Bili 
l'oruz ki (yukarda yaptıfnnız fenni 
lllQkayeseye nazaran) bu makine Di
ltl motöriidilr. GtimriH<ler mazotu 
kö111ur yerine çjddet•e himaye etse 
~. ba gibi küçiik kudretler hudu
du dahfllnde Diul gene en iktisadi 
lhakine kalaeaktır. 

Aynı amanda kömtır, memleke
Ua amaml iktısadiyatı için de bir 
Parça.dil'. O halde gümrüklerin kö-
1111Lril himayesi di!er iktısadi men
faatleri zarara sokacak bir dereceye -...mu. 

Pakat ytlbek kudrete ihtiyac~ olan 
lrilyGk tehir ve fabrikalarda, Dizel 
IDo&lrlerlnln lstfmalini ikthmden ve 
fen cihetinden doğru gö;.ıtermek 
•Gmkflla olannyaeaktır. Son zaman-
___ _::_--=-_ - -- - -

Marika bara girdi, ismi ona esvap. 
lanndan fazla yakışıyordu. Uzun 
boyluydu ve biraz sert bir duruşu 

vardı, bakire olduğu tahmin edilirdi,·, 
sebebini ben de bilmem, halinde öte
ki kadınlara nazaran bir başkalık 
vardr, gözler ona döndü, hının y iik
sek iskemlesine otursa, herkes ba
caklannı görebilecekti, fakat isteme
di, ayakta, bekledi, bir koktel ısmar
ladı. 

- Pembe mi olsun? 
- Hayır koyu. 
Barman san'atkirdı, yeşili, kırmı

zıya kanştrrdı, silkti, döktü, "Verdi. 
?.farika bardağı bırakınca ı>enlx? hir 
suratla karşılaşb, rengi sıhhati, yeni 
dünyadan geldiğini ilan ediyordu. 

Fransızca kıza nereye gideceğini 

sordu, kız cevap verdi, sizin gidemi
yeceğinlı bir yere. Amerikalı oıraz 

durdu, onu ekşitmek, içki içmek ka
dar büyük bir zevktL 

Ismi Harri idi, sordu: 
- Benimle evlenir misiniz? 
- Hayır. 
Kız çıktı, güneş her seneki kadar 

aynı idi. YürüıJü bir keçi gibı haşin 
yürüyüşii vardı, cazibesi de zaten o
radan geliyordu. Karşısına genç bir 
adam çıktı, o idi, 

- Beraber yürürmüyüzT 
Genç cevap verdi: 

larda inşa edilen biiyilk bir fabrika
mrzın işletici kuv'et (Elektıik) san
tralının altı tane diwl ile tesis edil
diği işitildi. Bu seklin usulüne 
müsaade edilirken, her halde, biz
ce meçhul esbabı mucibe nazarı dik
kate ahnmıstrr. Lakin memleketimiz 
için doğru bir şekil değildir. 

Netice: 
A - memleketimizin bil) ük sehir

lerinde, şehir ve civannın, tem irat, 
sanayi_ ilah... cihetlerinden ayrı 
ayn mevcut olan ihtiypçfo.n tevhit 
edilerek ve diğer taraftan bu ihti
yaçlann müstakhel inkişaf ve te1.a
yftdünde gözetilerek, elde edilecek o
lan büyük elektrik kuvveti, kömür 
yakan buhar türbinlerile calışan bir 
santrale istihsal ec1ilrne1idir. 

B - l\lem1eketimb:de bo) le büyük 
şehirler az olduğundan, memleket 
tehir Ye kasabalan mtktferit olarak 
kftçiik, lakin yekdiğeıine yakın 

bulunan mıntakalara aynlmahdır. 
Bu mırtakalürdıo d.ı, aynı esas 
dahilinde, elektrik kudreti. orta bir 
noktada, kömür ) akan buhar tür
bin1erile çalışan bir santralda istih
sal ve istimal mahallerine taksim 
ve sevkolunur. 

C - Bu kesif mıntakalar haricin
de kalması zaruri kalan şehir ve ka
amb1Janru;a elektrik kudretine olan 
ve nispeten küçük bulunan ıhtiyaç
larını d!.,cl ile istihsal zaruridir. 

Memleketimizde medent ha. 
yat yeni inkişaf etmektedir. Ş ınayi 

ve makine memleketimiz\! yeni gir
mekte ve teessüs etmektedir. Hu te-

T .... u ..... fiiz li Kuvvetler icin~e ----..---...._ 1 
TercUm6 

eden: 
Dolan 
Yıldız 

Mrfam altı kiti lı o kadar 
~al olvp bitti ki. fakat adamcatız 
ol. demedi Ya, 18- Girtlyol'Bun ki 
lııis 1ıJten anlar adamlanz.,, 

Herifin ba sözleri 6zerine dilim 
lmrur gıibl olmuştu. Askerin ağzını 
R8ffınD8k f~ dedim ki: 

..Ya bana ne zaman sıra gelecek?,, 
Ne cevap ftJ'8e beğenl"8iniz? .. A'

._ yaya, yaya: 
"'Yamı erkenden de sıra senin kar
~m ?,, dem~ mi?!- Bağırarak 
montum: 

-cfclcU mf 83ylüyonnın? .. , 
-ı'abll dcldf! Yann seni kumanda. 

._ oduma götüreceğiz. Elbette o
nda .._ mtijde verirler, alelusul 
ll1am karannı okuyacaklar!,, 

.,,_l ama beni idam elerlerse ba-
• aamaz mımn 1 Sarıa hiç bir zaran 
Clalramnıyan adama kurşun atmıya 
-ı cesaret edebilirsin?,, 

-ıAkln kardeşc.iiim, biz isi mizi o 
bdar sflr'atle yapanı ki mahkumun 
ta.hert ile olmaz. Duvara dayanıp 
eklerini kapadın mı iş tamamdır. 
Yaım. •atıetı,, kamandasmı işitirsin. 
B-. dalma mahktmun kafasını nişan 
.ıın._ Batblan mahk6mt1 göğsün
'- -.ıaı etmeyi taV&İŞe ederlerse 

de ben fikrimde sabitim.,, Bu kaygu. 
suz adam sözüne devam ediyordu: 
Hem biliyor musun kardeşçiğim, sen 
lldUkten llOllra saat kullanacak de
lilsin ya 1J11 saati bana hediye etsen 
ne lyf olar.,, 

Askerin iç ben bahi8lel'Plden ha
lis olmak için saatimi kendisine va. 
dettim. 

ikinc i d efa tUfekler karşısında 
Askerin sözü doğru çrktı. Ertesi 

sabah beni kalem odasma götürdü
ler. Kale kumandanı yanmda bir ih
tiyar miralay içeri girdi. Kuman
dan bana doğru geldi: 

"Yann erkenden kurşuna dizilece
ğfnizi tebliğ ediyorum. Son sözlerini
zi şimdi kaydettirebilirsinz. Tebliğ 
kat'tdir ?.,, 

Güçlükle sandalyeye tutunabilmiş. 
tim. Bir kelime olsun söylemiye ik
tidanm kalmamıştr. Kumandan: 

"Tercümanı içeri getiriniz.,, 
Avusturyalı Rayner iceri girdi. 

Söylediği sözleri işidemiyordum. De
min nısçasını dinlediğim kelimelerin 
almancası başka mana ifade edecek 
değildi ya? •• Hiç bir şey yazmak is
&emiYG~dwa.. Son olarak 1'a)'lleria 

- Ne yapayım ki, provam var l\fa. 
rika. 

- Öyleyse aksama. 
Bara gene girince arka arkaya üç 

kokteyl içti, biliyordu ki o. bundan 
hoşlanmazdı, başı döndü, memnun ol
muştu çünkü ötekinin gözleri sanki 
azalıyordu kimseye bakmadan, her 
şeyin kaymasına rağmen çrktı. 

• • * 
Karşı karşıya kalmışlardı, o, gide

cekti, vedalaşmı) a gelmişti. 
- Demek gidiyorsun? 
- Evet. 

Gencin yüzü beyazdı. Gözleri pek 
uzaktan bakı)ordu. Kalbi carpıyor

du. Marika kendini tuttu, sı7.i akşama 
arkadaşlarla gelip görürüm diyordu. 

• * • 
O, kapıyı açınca, Marikayı )alnız 

gördü. Sükuta tahammül edemiyece
fi için kız mütemadi) en konuşu) or
du. 

- Kokteyl isterim. 
Gençte içki yoktu, SÖ} ledL • 
Kmn sesi klSlld1, ben size lazım 

olan her şeyi getirdim, başlt)oruın, 
ilk en-ela ask, bir bardak lmdar, 
gözleri bulanmı tı. Onu da ben ge
tirdim istersen buna biraZ muhabbet 
kat, biraz da izdivaç? Birden dudak
lan birleşti her sey sö)lenmişti, ka
bul edilmişti. 

essüstin memleketimizin hususi s:ırt
larına U)gun olarak husulii ve hu
mın ıçin de tetkik Ye tanzimi lazım
dır. 1$ü) ük paralar sarf edilerek 
yapıaln 1-u tesisatın fenni ve Hmi 
ihtisas cihetlerinde~ ciddi bir etüde 
tabi olması, memleketin s:ı.adet ve 
emniyeti için zaruridir. Çiinkü bu 
esaslara mugayir olarak yapılacak 
hatalaTI tHf-ıeltmek çol< pahalı hatt~ 
imkaqsız olur. Du iş ancak saadetı, 
memleltetin aadetınc baı1lı Türk mü
tahassı~lar tarafından yapılabilir. 
Yabancılann sırf ticari, daha doğ
rusu yllı:rnc sana)iin sırf kenli 
mamnlatrrıa mahrer bulmak ga)esile 

arzettiği her şekli ,:e makin<'Yi kabul 
etmek. ı:ı,ıddeten ve ınancn ~ok fe· 
ci bir haldir. Yah ncılan bunda 
kabahatli görmek beyhudedir. Herkes 
menfaatir.ı arar. Biz de kendi men· 
faatim"2i korumasın1 bilmeliyiz. 

Bu J~ıf!an 'll<t J~· ıık kaygusile 
yazmıyorU7ff Mühendis Hasan Halet 
beyin ht• sütunlarda izah ettikleı ! 
gibi, ~Mr belediycl .. r·;. 1 munfel t 
olara< •t•<>nfaatler·n~ uygun geJdi~i
ni dfü,Jndüğümüı dizel motörleri, 
memll'kt"tiır:zin iktt-ndıyatt ''e emn • 
yeti cihı-t•,.nnden m ır.ir bir hal anet 
mektejir. Bir harp halbde. hari~
ten ya~ gt•lmiyece1< v~ dizel ile calı· 
san her şehir karanlık ve her fahri· 
ka kudretsiz kalacaktır. Bu vaziyet 
esans yakan infilfıkh motörler için 
de aynen nıeH'uttur. Bilhassa ordu
lann motörlr-rle techiz edll me.kte ol
duğu bir zamanda, bu ayrıca bir 
ehemmi~et almaktadır. Bu vazi)et 

son gece benim höcremde kalma.~ını 
rica ettim. Kumandan müsaade etti. 
Yerlere yuvarlanmak üzere idim, sıh· 
hiye neferlerinin azabıını teskin için 
verdikleri damlalan fctiın. 

Aynı günün akşamı, Rayner ile, a
dam öldürmekte meharet sahih: olan 
asker höcreme girdiler. O gene ken
disini met.he başladı: 

"BugOn de birisini karı;ıırnıza dik· 
tik. Altı ki iden UçO herifin kafa.ı;ma 
ilçfimilz de göfsiitıe ateş ettik. Zaval
lı mahktlm; ağzını açnuya nkit bu
lamadı.,, 

Bu adam artık çok oluyordu. na 
iırarak: 

"Hayvan herif! Çrk dışarda bek
le. Bırak beni kendi basıma, seni 
dinliyecek halim yok!,, diy; koğdum. 
Asker dısan çıktı. Rayner bu ada
mın en iyi nöbetçi olduğunu, kendi· 
sinden istifade imkl\nı olduğunu an· 
lattı. Onu tekrar iceri aldık, bu de
fa birlikte çay getirmişti. Kendisine 
dedim ki: 

"Fakat bu defa da silahtan, kur
şundan bah etme. aksi yoksa ben 
senin silahını ahr seni öldürürüm.,, 

"lşte bunu y, p mazsın karde;ıçi· 
ğim.,, 

Duvara asılı silahmı, tekrar diz· 
lerinin arasına sıkıstırdı. 

Uykudan eser yoktu. BOttın ge
ceyi Ra71ıer ile birlikte satranç OJ nı-

olmalıdır? 
-2-

IMubarririmizin bundan CV\'elkl y~sı 
29 te~rinıeV\ el tarıhl ı a ımızdadır] • 

Bizde halk terbiyesinin esas vasıf
lan iktisadi ve sıhhi olmalıdır. Bil
hassa iktısadi sahada, biıtün halk 
kitlesini, ta birinci merhaleden 
itibaren sonuna kadar bugünkü tc· 
lakkiye göre hazıTlamak zaru~eti 
vardır. En basit bir istihsal terbı}e
si, bütün bu esas üzerinde }apılacak 
en mühim istir .. U{tısadi terbiyenin 
esası istihsaldir. 

Mü tahsil, terbiye gördüğii gün, 
mutavassıt da kendiliğinden yola ge· 
lecektir. Bizim için, bu iş, ol,u} up 
yazmak işinden daha e\'Vel geli) or. 

Bugün için Anadolu kö) lü iintin 
karşısmda bulunmadığı kat'i ve za
ruri bir ihtiyaç varsa, o da, okumak, 
yazmak işidir. Köylü için oku) up 
yazmak bitmek keyfiyeti, ancak istih
sal terbiyesi aldıktan sonra gelecek· 
tir. DP·er Anupa milletlerini:ı. bil
hassa nüfusunun ekseriyetini de kÖ)· 
lü te kil eden memleketlerde de 
kö)lünün oku) up yazm:ı. bilmesi; 
pazar pi) asalannı anlamak, istihsal 
ettiği malzemenin aldanmadan pazar
da, günün ra)icine göre satı.bilmesini 
temin iç.indir. 

Bugün bizim kö;>lümüze oku)up 
yazmayı mükemmel surette öğretmek 
ten enel pazar yerlerine sevkeclile
cek ve oradan dünya piyasalarında 

ehemmiyetli ve krymetli me' kiler is
gal edecek malzeme ve emtia - ld 
memleketimiz istihsaliitının tene\'\ üü 
itibarile hiçbir memleketle kt') as ka
bul etmi} ecek derecede m\ikemmel<lir 
- hazırlıyabilmesini emniyet altına 
almamız lazımdır. Yani miistahsil
lcrimizin, istihsal yolunda yüksek bir 
terbiye almnlan icap eder. Açıkça 
söylemek lazımgelirse, köylerimizde 
mevcut mekteplerimiz bu noktadan 
muhitleri üezrinde mühim bır rol oy
namaktadırlar. 

Köy mektebi köylüyü müstahsil 
değil, müstehlik yetiştirmektedir .. , 
Köy çocuğu, mektebe gittiği . z~~an 
ilk sınıflarda elifbayı kıran.h soker. 
ü~ilncü sınıfta yazı yazma) ı, rakanı 
atm:ıyr ve bazı hayati bilgileri öğre
nir. Mekte1tten çıkar, doğru ya ~:ıpa
nm ucuna veya öküzün kuyruguna 
bağlanır; bütiin bir sen~lik, iki se· 
nelik, beş senelı ' on senelık hayatını 
sapanla, öküzle, inekle mezcetler. Ne 

d"ğ r memleketler için de. hususi 
f 

1 
ı-:larla l't't>Huttur. lhtirak mad-

da leri n:ktai nazarından muhtelif 
e F, 

husuc:i vazi)C'tierde bulıınnn ranc:q, 
ltal ·a Atmanya gibi mcmlekl'tler, 
iktı!.; ve emmyet cihetlerinden, bu 

eselelerle 5;stematik bir ciddiyetle m .. 
CHmldürler. Bu me.;;amı.ı cereya-me..,e- ,_. . . . f 

nile alakadar olmak, .,ızın: ıçın ay. 

dalı olur. 
Cemal ~Tcsror , 

Makine imıacıt mülıı•ndisi 

arak c.igara içerek geçirdik. 
y Ertesi sabah bütün kale muh:ıfız 
askerleri benim höcreme . dol~ular • 
Benimle müsahabeye gelmışlerdı. her 
birisi başlarına gelen harp vak'al~rını 
anlattılar. Hatta ben de hır a
ralık onlar gibi gülmiye, SÖ)lemi;>e 
başladım. Anlattıkları vak'alardan 
bazrlan şayanı dikkatti. Birisi di}or-
du ki: 

"Bir gün içinde tam dört defa ya
ralandım.,, 

Diğeri de: 
-Ben cephedeyken bir usul bulmuş· 

tum. Ordu hücum edece~ 7..aman diş
lerimi karıştırarak çıkan kanla elimi 
yüzümü boyar, cephe gerisini boylar
dım. Maltlm ya öyle mithis bir knn· 
şıklık esnasında kimse farkına vaı
mazdı. Hücum bittikten sonra tek
rar krt'ama avdet ederdim • ., 

Jşte bu kahramanlar çekirdek ci·· 
niyerek bu sekil bahislerden sonra, 
kumandanın yazıcısı gelinciye kadar 
odamda kaldılar. Ben yazııcr ile 
çıkarken muhafızlar da Yedala
şarak elimi sıktılar, gittiler. Her 
türlü hey~an kollarımın, dizlerimin 
titremesine sebep oluyordu. Askerle
rın yardımile merdivenleri çıkabil

dim. 
Kalenin bahÇt>Sine toplanan .\vu . 

turya esirleri bir kf>lime konusmadan 
kederli kederli bana bakı} or 

okumak "Ve ne de ~azmak için fırsat 
bulabilir. Ç<>k zaman mektep hoca81• 
nın yanına da uğramaz olur. Şüphe
siz ki üç ene icinde bin mi.iskülatla 
öğrendigj okuyup ) azmayı, rakam 
atmayı bir sene içinde, iki sene için 
de kolaylıkla unutur. Bu müddetten 
sonra eline 'erdiginiz basit bir gaze· 
te)i 'e)a kitabı oku)amaz; heceleri
ni öktürerek oku a bile, basit olan 
mana.smı ka' rı) amaz; okuyamadı 
mı, i ine ) arı) acak, zirai faali) etle
rini t 1 vi)e edecek olan sevi)esine 
müna ip fen kitaptan, köy hayatını 

) ük eltecek içtimai 1 itap lan da, eser· 
leri de oku) amaz. Eline de kalemi a
lıp tahta iizerine 'e beyaz gördügü 
duvarl ra bir iki atır yazamazsa 
adını ) a mnyı dahi unutur .. 

Kö:>liinün okumu lan, askere ~ 
dereı~ ' e)a jandarmalrk edip biraz 
dısarı h yntı görüp de köy hayatının 
ıkıcı ,e çok emekle az kazanılır bir 
şey oldu •unu anlıyanlardır. Onlar da 
oku) up ) azmny1 biraz ilerlettiler mi, 
derhal sehre gelirler. ya jandarma
lı! tn tezkere teı kederler ve mükem
mel bir mü tehlik olurlar, ya kaza ve 
nahi) ede bir miıbasirlik, bir tahsil· 
darlık aç ldı mı hemen oray11 koşar• 
lar .. Gene mükemmel bir müstehlik °' 
lurlar .. 

J tih ali artbrmak ve iktrsadf bir 
varlık gö terebilmeJ için yaımcağı· 
mız ilk is, kö)lÜ)Ü müstehJi.kleştir
mekten uzakta bulundurmıya çalış
maktır. nunu da ancak iktisadi vasfa 
m lik olacak halk terbiyesi yapacak· 
tır. 

Geli igü1.el i tiltsali arttırmak da 
bir menfaat temin edemez, süphesiı.. 
Birçok ) a) 1 la rda sütten yapılan pey 
nirin batmamnı 30 - 40 !rnrusa sa.. 
tarlar. Fakat bu peynir ne yenir, ne 
de e'fe sokulabilir. Fakat lsviçrenin 
'\e} a d i er yerlerin miktan, elli dir· 
hemi bile bulmıyan Gravyer ve diğer 
ı>eynirlerinc 40 kuruş 50 kuruş vere. 
rcl eve se'e alırlar büyük bir lez· 
z tle ) eriz. 

Anadolu yayliisında oturup da bfr 
az sıhhatini dü \İnenler. bir okka sü
de be kuruş, kiz kuruş verip de 
almazlar, f t bes on gramlık süt 
hul,ı alannı birkaç misli para vere
rek alırlar. Almıyanlar haklıdırlar! 

Çünkü çok defa aldıkları bu sütlerde 
,o ~ urtlarda peynirlerde biı·cok pis
iik, hatta bit çıkm1 t T. Çünkü köy· 
lü, geee sırtına aldıgı yorganmı, 

gündüz de }ogurt }apmak için hrıztr· 
Jadığı süt kabının açık bulunan aizr· 
na kapar. 

Anadolumuzun hemen her tarafı 
hayvan yetismesine fevkalade miisalt 
)a)Jalarla kaplıdır. Bu )aylalann 
istihsal ettikleri hu gibi maddelerine, 
neden l 'içrede imal edilenlen ter• 

(1,ütfe-ı:ı sayıfayı ceviriniz) 

]ardı. (;e-na e mer iminde olduğu 
gibi apkaları ellerinde saffıharp ni
zamında dizilmi lerdi. 

Altı a ker ellerinde tüf ekler d0'98· 
rın kenannda günese karsı oturmut
lardı. Bir şe~ ler konu uyorlardı. 

Bu gibi dakikalnrda alelade ba
hislerin bile hafızamda kaldığına ta
accüp ediyorum. Hatta bu askerle
rin konu tuklan en güliınç cümlele
ri kelim 'ne vanncıya kadar bagUn 
bile tekrar edebilf rim. Askerlerden 
biri i '·nçle evindeki ineğin doğur
duğundan bahsediyordu. 

lkf saat onra kale kumandanı ile 
yanında bir mül"zim, geldiler. M6-
l,lzimin kumandası altında altı asker 
sıralandılar. Raynerin bana evvelce 
gösterdiği idam yerine doğru yftı11· 

dük. Bir duvarın kenarına gelmitik. 
"Duvarın önünde durunuz ve ytl

zünü7.ü bize çeviriniz!,, verilen emre 
gayn ihtiyari riayetle gösterilen ye-
re gittim. Burada çukur kazılma~ 
tı. Dizlerim titri)orda. Düşmemek 
için elle imle arkamdaki duvara tu
tundum. Önümde, sil"hlann naml+. 
ları bana te' cih olundu Kunıand• 
yı bekli) orum, bir' inin bana bir şe1• 
ler söyledi.ini i idi}ordum. Rusça, 
Almanca bir takım kelimeler •• Hava
ya yükselir gibi oluyorum. Her ~' 
her cesim etrafımda dener gibi old• 

(Bitm«li) 







ısıanbul ve lzmlrde 

BOURLA BiRADERLER· ve 5sı 
Beyoğlu. Beyazıt ve IC adlltö11de 

s. A. T. 1. E. 
Bevotıunda 

o. T. T. A. ş. 

Anltarada 

T E L G A s 
VE ANADOLUDA 

UMUM fMJIYAZLf SAJICILAIİIMIZ 

TELEFUN EN 
YENi 340 MODELiNi 

t TEŞRiNi SANI 1931 TARiHiNDEN ITIBARE~ 
SiZE .TAKDiME AMADEDIRLER. 

Hevslmln en mate1tam11 "'' modeli olan bu ahize 

OTOMATİK ISKALA 

öksürenlere: KA IRAN Hakkı Ekrem 
Kocaeli Vilayeti Daimi En· 

cümeninden: 
*:mitte ~esis ed~lecek kimya !Aburatuvan için almacak tahmi

nen 1469 lıralık alat ve edevat de eczayı kimyeviye ıartnamesi 
mucibince Teşrinisaninin 11 inci çarsamba günü uat on beşte 
ihale edilmek üzre alenen münakasaya konulmuştur. Talip olan· 
lann mezkür tarihte yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat mak
buzu veya banka mektubu ile Kocaeli vilayeti daimi encllmenine 
ve ıartnamesini ve eşya ve ecza listesini g6rmek istiyenlerin 
Kocaeli sıhhat müdüriyetine müracaatları. (3326) 

Kocaeli Vilayeti Daimi En
cümeninden: 

Kocaeli sıhhat dairesi için 300 liralık kinin ile ayrıca 500 li
ralık Neosalvarsan ve Bizmejenol aleni münakasa suretile müba· 
yaa ed.ilece~in~en talip olanların ihale tarihi olan 11 Teşrinisani 
çarşambu gunu saat on beşte yllzde yedi buçuk nisbetinde te
minat mektubu veya banka makbazu ile Kocaeli daimi encüme
nine ve ıartnamesini görmek istiyenleriıı Kocaeli aıhhat müdüri-
yetine mllracaatlab. (3327) . 

ZAYtLER 

341 senesinde Gülhane tehabeti as
keriyesinden almış olduğum terhis 
tezkeremi zayettiğimden yenisini a
lacağım, eskisinin hükmü yoktur. 

Bakırköy polis merkezinde 
polis Fikri 

-----·-... ··· ... ····-···················.-.······· ... Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaa& 

Tütün inhisarı Umunı 
Müdürlüğünden: 

31-10-931 tarihinde kapalı zarfla münakasaya vazedi1miş olaD 
60 ton yerli çivi görülen lüzuma mebni 9-11-931 taribine müs•'" 
dif pazartesi günü saat 11 de yene kapalı zarfla münakasaY1 

konulmuştur. Taliplerin yevmi mezkurda ve muayyen saatte tek
lif ve teminat mektuplarını hamilen Galatada Mubayaa konıit• 
yonuna müracaatları. (3576) ~ 

Tütün inhisarı umumi 
müdüriüRünden: 

Maltepe tecrübe istasyonu için yebniş araba koyun gübreıl 
pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin elli lira teminab muvakkatt 
akçeıini hamilen 7-11-931 tarihine müsadif cumartesi günn saat 
10,30 da Galatada mübayaa komisyonuna müracaatları. 3579 __......., 

-------1932------
Tayyare YILBASI Piyankosu 

Adet 

1 IKRAMiYE 
1 

" 1 
" 1 
" 1 
" 1 
" 1 
" 1 
" 1 
" 100 MUKAFAT 

100 " 100 " 100 
" 5 iKRAMiYE 

5 " 6 " 15 ,, 
60 " 200 " 5,000 AMORTi 

(1,000) 

" 
" 
" (10,000> 

(8,000) 
(5,000) 
(3,000) 
(2,000) 
(1,000) 

(100) 

Lira 

1,000,000 
400,000 
200,000 
150,000 
100,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
50,000 
40,000 
30,000 
45,000 

120,000 
200,000 
500,000 

S,700 ADET 3,340,000 LiR-" 

Yüksek Baytar mek bi rek 
törlüğünden: 

Yüksek Baytar ve Küçük sıhbiyei hayvaniye mekteplerİJI' 
ait ekmek, snt, yoğurt 11-11-931 çarşamba günü saat 14 t• 
ihale edilmek fizere pazarlığa konulmuştur. Taliplerin Fındıkhd• 
Yüksek Mektepler muhaaebecilik dairesinde mübayaat komi•" 
yonuna müracaatları. 3582 

Jandarma satın alma komisyonundaıt' 
Cinsi Miktarı metre 

Fabrikalar mamulatı 7600 
yerli baki pamuk be!İ 

Cins ve miktarı yukarda yazılı bez kapalı zarfla alınacaktır• 
Münakasa 9-11-931 pazartesi günü saat 15 tedir. Şartnamesini 
görmek için her gUn ve münakasaya iştirak içinde yevmi mez
kürda Gedikpaşada Jandarma satın alma komisyona müra
caatları. ( 3330) . 

1 lstanbul Belediyesi ilanları J 
Satılık müfrez arsalar 

lstanbul belediyesinden : Belediyenin batapu ubtei tasarrufund• 
bulunan Kadıköy rıhtımı dahilindeki arazi bu kerre her türlil 
inşaata müsait bir tarzda ifraz ve ayrı tapuya raptedilerek sabhğ• 
çıkarılmıştır. Talip olanlarm haritasını görmek ve tafsilat almalı 
üzere merkez belediye dairesinde hesap işleri mfidürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. 3660) 

Bedeli keşfi 13222 lira 19 kuruş olan Haseki haatanesinİ11 
memurin dairesjnde yapılacak tadilat ve tamirat kapalı zarfl• 
münakasaya konmuştur. Talipler şartname almak ve keşif evra .. 
kını görmek üzere hergün levazım müdürlüğüne müracaat etaı~ 
lidir. Münakasaya girmek için 992 lira teminat lazımdır. Bu t~ 
mioat nakten kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınaralc 
Bankaya yatırılıp alınacak makbuz veyahut hükumetçe muteber 
tanınmış bankaların birinin teminat mektubu ile olur. Bu şekilde 
teminat makbuz veya mektubu ile şartname, teklif mektubund 
ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesi~rnyı mühürlü zar'" 
fa koyarak ihale günü olan 26-11-931 perşembe günü saat o1I 

bete kadar Daimi encümene vermelidir. 3662 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----___,.;' 

Devlet Demir yolları ilanlara J 
Font boru ve teferruatının kapalı zarfla müoakasası 10 birİP .. 

ci kanun 931 perşembe günü saat 15 te Ankarada idare bina
sında yapılacaktır. Tafsilit Ankara ve Haydarpaşa vezoelerind• 
be§er liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3416) 


