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Son gtinlerde kontenjan usulünün sulün tesiri nedir? Bugün de bu nok' kbaba Sayfaları l 
·artı.k kaldrrtlacağı bazı gazeteler ta üzerinde biraz te,'3.kkuf edelim. ~ '§ 
...... _.mdan yazıldı. Dig-er taraftnn lkts d. h d k t · 1.. 'E D•rUffUnun meselesi vatanın g ....a · a ı ısa a a on enJan usu u• s : 
«la ha ylizı tekzip olundu. Bu yazı · nün takibinden mütevellit hadise { b•• meselesidir ~ 
lar .. .J.-:: 1 1 k t' · d tat - - 1 J inci 5a,\'famızda - -ve ~P er mem e e uruz e şeker, kahve. kumaş gibi bazı eşya § ~ 

bik edilmekte olan :ithaJatı tahdit fi.atları üzerinde gördüğümüz muhte- ~ r·· k ' g 
UBU}Ü aleyhinde bir cereyanın meY• Jif nispetteki yükselmelerdir. Şüp · ~ ur çe kur an ~ 
eudiyetini gösterir. Bu cereyan kuv hesiz ki bu nevi fiyat yükselmeleri i M bll .. k 
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vetli, umumi bir şekilde <>lmam::ıkla halk kin · zararhdır. Fakat buna mu j ııırın en yu atımı e - i 
l»eraber bazı münferit şikayetler tar lı:abil daha simdiden • dahili sana • = met Ferit Vecdinin ehemmi- ~ 
unda göze ~arpıyor. Hatta bir ka~ yiimizin inklşafına doğru şayam dik yetli bir makale serisi: Kur, anın~ 
gün evvel guya ilmt vesaike istina • kat bir takım hareketler başluı Türkçeye terclimesi, yakında ff 
den ha.rkf ticaretimizde hiç bir va- tır. Valut sütunlarında. ~ 
kit açık bulunmadığmı iddia eden Mesela Rursada çıkan (Ga.ziyo- i 
nwun bı"r yazı hususi bir gazete b. . nı11ıııııı11111ıııııııı1111ııııı11111111ıınııı1111ıllllltıınırıııtıı11ııı• 
'UZ. hı) arkadaşımız son sayılarının ırın 

halinde neşredildi. Bu suretle konten- de kontenjan usulünün tatbikin - Yalovada 
jan usulünün devamı doğru olmadığı den sonra bu havalide ipek sanayii -
ifade edilmek isteniliyor. nin birdenbire canlandığını yazıyor. 

Kontenjan usulü bir ~ok menfa Bursalılan eski dutluklarmı ihya y J 
atlere, bahusus harici menfaatle etmiye teşvik ediyor. Az bir zaman 3pl an 
n dokunduğu için bunun tatbikin - sonra bu yUden Bu1'88nm en zen • 
den şiklyet vukuunu biraz da ta . gin bir vatan par~ası haHne gele 
bil görmek lazımdır. Fa.kat mesele- ceğini çok ku"-vetli delillerle anlatı • 
nin eaası şu veya bu zümrenin men - yor. (Gaziyolu) arkadaşı·mızın haki -
faati veya zararı değildir. Bu usul- katen hakkı vardır. Daha altı ay 
den memleket umumi surette za • en·el memlekette ipekçmk işleri 
rar mı görüyor, yoksa kar mı edi - ölüm derecesine gelmişti. Hariç • 
) or, bu nolktayı tayin etmektir. Mem- ten ipekli eşya ithali menedilince 
leket halkınm en çok menfaati han birden bire bu san'nt yeniden hayat 
gi taraftaysa zaruri olarak o cihe- buldu. Memleketimiz mevaddı ipti
tf iltizam etmekten başka çare yok . daiye halinde ipek yetiştiren bir yer 
tur. olduğu için ipekçiliğin her şubesi bun 

yenilikler 

FJkrimbee kıymeti Ye mahiyeti dan istifade edecektir. 
meçhul istatistik rakamlarından Sonra memlekeümnde mevcut 
:ıvel bakllacak bir şey var. O da kon olan yerli fabrikalarm ve sanayiin 
laıa.il'" Ut1ulünün tatbikine başlan • hemen her nev'inin tahdit usulü • 
CJıJr• "'' ecmra. iktısadl hayatımızda nün tatbikinden kuvvet ve faaliyet 
'V\...,.,~ule göze görünür hadiseler- aldJkları meydandadır. 

d!ır, ~fer bu hadiseleri dikkatle iet- Fakat bunlardan başka diğer ha- Sad':.lllah B. 
Uı 1'"' mUtalea edeeek olu...- b dlael ı.-a.ı- ...._ l"- h ah t r 111 

• ~r~D?mt.u: ....ı ••>=kıullllk~= ··• • a. 
19 nwı• uaU uu zarar vey 11 ay- Jer meftirelCefiit-~fStfkbalfne ait lnki• dulfah bey dün Y alovadan gel-
daJı oldµğu daha kolay anlaşılır. şaf müjdecisi olarak telilli edi - mittir. 

r~erde gene bir maakleyle bu lebilir. Msela son zamanlarda Anu- Sadullah bey idare itleri hak-
mevırıua temas etmiştik. Ve Kon·ten · pa sermayedar sanayi erbabmdan kında fU izahatı vermiştir: 
lan 118111Uinün paramızın kıymetiyle bir grup hükumete şöyle bir tek- YafoYada bu sene geçen se
memlekriin iktısadl muvazenesi ü - lifte bulunmuştur: Bu sermayedar - nelere nazaran bir çok yeoilik
seriadıe yaptığı tesirJere nazaran za- lar Sivasta kendi sermayeleriyle bi~ ler vücuda aetirilmiştir. Bu ara-
rarlı defll, billkis faydalı olduğur.u M h t A • 

e me sım da yeni havuzlar yapılmıc, eski ispat etllliştik. lktısadi sahada bu u- ( Al f <> • • f da ] ... 
ttara 1 

- ıncı say a parklar ıeni9letilmiftir. 
·
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araçog~ u u" kru" B. Parı·ss mek mecburiyeti kaldarılmışhr. 
Y alovaya gelen herkes yeme-

1 d A 
ğini arzu ettiği yerde yemekte ten ge i, nkaraya gı•ttı• serbeıt bulunacaktır. Her kese-
ye göre yemek ba:urlanacak, 

' Oısnıı:n.lı hükumeti borçlan ha • · .. hatta en asgari fiatla yiyecek 
milleriyle olan müzakerelere hükı1me tedarik edebilmek için ucuz bir 
timiz namına iştirak etmek üzere bir aıçı dükkanı açılacakbr. Bu dük-
müddet evvel Parise gitmiş olan sa- klnın yaomda her türlü gıdai 
ibik maliye vekili Saraçoğlu Şükrü maddeler Ye yemit satmak üze· 
Bey dünkü Avrupa ekspresiyle şeh • re bir baklC:al dükkanı da buJu-
rimize gelmiş ve akşama An.karaya nacakbr. 
hareket etmiştir. Yatak fiatları da indirilmiştir. 

Yatak fiatları otuz kuruıtan baş-
... Saraçoğlu Şükrü Bey Ankarada Iamaktadır. 

htikbıete Paris müzakeratı hakkın En lükı yatak 
da izahat verecek ve yeni talimat al dört liradır. 

fiyatlar1 

• ye muvazenemız 
70 milyon lira fazlamıdır ? 
Fazıl bey, iddialar lafzı mllcerret 
kalmamalı isbat edilmeli, diyor 

Milli Ticaret gazetesinde Mümtaz 
Hasan bey ı·e lJI Otto atlı iki zat bir 
yazı neşretmişler ve tediye nıuvazent 
mi::in lehimizde 70 milyonluk bir fark 
gösterdiği, ilı racatımızın tam tutarını 
bilmediğimizi ve bu yüzden f azlala· 
şan kambiyo kaçakçılığına mdni ofo 
namadığını ve ticari muvazeneyle te
diye muvazenesinin karıştırıldığını 

iddia etmişlerdi. 
Bu mesele etrafında Osmanlı bar.. 

kası idare meclisi azasından ı•c IJa 
rülf ünun ve Ali ticaret mektebi iktı. 
Bat müderrislerinden · lbrahim Fazıl 
Beyle görüştük. Bize fUnları söyle -
di: 

"1923 denberi muntazam istatistik
lerimiz vardır. 1930 a kadar tkaı ; 
muvazenemiz açrk göstermiştir. Hat 
ta bu açık 1929 da iki misline var . 
mıştır. Sebebi de o sene tarifenin de 
ğişmesidir. Filvaki her sene 40 - :;o 
milyonken a~ıık o sene 100 milyona 
çıkmıştı. Jt'akat 8 8enedenberi ilk de
fa olarak 1930 da rakamların mu . 
veznesini görüyoruz. Ve ahnan 

lbrahlm Fazıl bey 
kontenjan tedbirleri sayesinde 19~1 
sene.<:inde de muvazenenin temini ka 
bil olmuştur. Açığımız bu sene de 
yoktur. 

Halbuki bu unt ithalat rakam• 
larmrn doğru, ihracat rakamları • 

(Lütfen sayfayı reviriniz) 

Hakikat bütRn parlak
lığıyle yükseliyor ! 

Amerikada efkarı umumiye ermeni 
propagandacılarının aleyhine, Tür· 

kiye ve Türklük lehine döndü 
Amerikada çıkan (Hayasdan; Goc

nak) isminde Ermenke bir gazetrnin 
Saracoğlu Şükrü Beyin ~eyahati ~ı

ralarında ne§rettiği hir makale eli
mize geçti. Bu makale tarihi ep«>ycc 
gecikmiş olm:unna rağmen bu gün de 
bizim için dikkat ile okunacak bir lcly 
md l'e ehemiyeti haizdir. Çünkü mıt· 
kalenin mündericatı Amerilcadaki Er· 
meniJerin hi~ olmazsa kısmen hakikıt· 
ti artrk anla.mağa başladrklarını ;füı

termekte olduğu gibi Amerika efkarı 
umumiyesinde Türkiye ,.e Türkliiğün 
lehinde hasıl olan mühim tahavviile 
en açık bir delil teşkil dmek-tedir. 
Mevzuubahs makale şU<iur: 

Ermeni propaganda l•I 
(Hayrenik) gazetesi bu serlevha al· 

tında ne.şrettiği bir makalede Anıeri• 
kadaki Ermeni cemaati Murahhasa.c;ı
nın, Reisieümhur (Hoover) tarafın
dan kabul n ttıtimaı hakkrndski y:ı -
din ifa edilemiye~ğini yazmakta ,.e 

Ermenileri rencide edecek mahiyette 
olan bu hadiseyi Türk mahafilinin if 
sadatına hanıletmektedir. 

lfayrenik ı:azetesi, bu kanaat ,.e ncu 
ticeye varmadan eni, vak·anın ker.di-
8incr de mıtlftm o1mıyan esbap n s~ 
Ynikini mevsuk membalardan tahkik 
et.!e) di daha münasip olurdu. 

Bu memlekette Rt-ieicümhur değil, 
en mütevazı hir memur bile müJakat 
vermekteki mü,t<ülat karşısında şaşı
rıyor. J-hısu!!ile Heiı-;;cümhurun şu :ı

ralık cihan~mul me!!ail ile Te euüm
Ie ilı:tJMdf buhranın izale çarelerini 
dlişünmekle ne derecede meşgul lrn
lunduğunu nazarı dikkate almak la• 
rımdır. 

Maahaza bu hadisede bazı avamilin 
mevcudiyeti ihtimalini de reddedi) or 
değiliz. 

Eğer, bu günlerde Amerika - Tür· 
kiye araeında müzakereler oluyorHa, 

1 A lıt:ırafı 5 inci sa~ fada ] • 

Spor işleri çıkmaza mı girdi •• · 

e bahçey e Galatasa:. e 
d*1an 80nra yakında tekrar Parise Yakın sahiller seferleri 
Pl~r. Şüktii Beyle birlikte Pa • Mütecavir sahillerde vapur ı k . ı· r? 
ıiM gitmiş olan yüksek iktısat mec- 1 Alt tarafı 2 inci sayfad3] ray ne er yapma IS ıyo ~ 
li"1 umumisi kAtibi Nurullah Esaf ''"1•1111ııı 11ııı11111ırıuıı11111ıı•ııııı1111ıııııı11 1111 ıııııııı 1111ııııııı' 

ıı.y rarı.ı. kaıma,ıır. şakra a. \ 8 • k ~ Rumların veltalyanların dahil olacakları 
Belediye otobüsleri nasıl işletecek? i . ır azanç l aıtışar kuıupmk tkt ayrı kllme 
~.._.._.,..-------- ___ _ ~ Ya.vrularınıza para-~ 

l sız kitap veriyoruz ~ 

Otobils işletme iıntlyaıının belediyeye verildiği, belediye~ dün bıldiriıniştir. 
. Beı.di1tnin wavvurlannı dair 7aı1mw üçüncü aa~ıfaınızda bulıcakıınız:. 

ff "Vakıt,, bütün karilerinin ~ 
~ yavrularına ders senesi batın· [ 
~ da ilk tahıil kitaplarını para- ~ 
~ sız verecektir. Bu hediyemizi ~ 
~ almak için sadece Vakıt karii ~ 
j olmak, kuponlarlmızı biriktir- ~ 
~ mek klfidir. ~ 
= = 

ı Kuk:!:~mm ) 
i : \'eni proje üzerinde müessir oldujtu 
•uı.ı1ıııııı1111ıııııııııı1111ıııııı111111ıııııı111111ıııııı1uııııııııı1uıı... söylenilen fenerbahçe .kaptanı Zeki il. 

Spor işlerimizde tefevvüş aza

mi hadde gelmiş, Be9iktaşm da 
olempiyat likine iltihakı lik maç• 

larının bütOn cazibesini kaybet
tirmiştir. Iıtanbul mmtakası fut

bol heyetinin neşrettiği iki yeni 

tebliğin olempiyat 

de müessir olması 
vetlidir. 

liki üzerinde 

ihtimali kuv-

Dün mıntakaya mukabil çep
he alan kulüplerin lik maçlara 

şekli hakkında tasavvurlarmı 
öğrendik, Yazımızı 6 nci aayfa
da okuyunuz. 



Kitap kuponları
mızı biriktiriniz ! 

Yalovada yapılan 
Yeni ilkler 

1 

1 Uts tarafı 1 in:l sayfada l 
nakliyatının belediyeye Yerilmeai 
meselesi hilkftmetin halledeceği 
bir iştir.Benim bu babiı üzerin· 
de hiç bir mOtalanm olamaz. 

Keçakçıhk 
Eğe •apuraodaki kaçakçılık 

meselesine gelince, böyle hadi-

ıeler her vapurda olabilir. lda· 
remizde kaçakçılıkla ço'< ciddi 
ve esulı bir şekilde mücadele 
etmektedir. V apurlarlarda ıık 
sık araıdırmılar yapıyoruz. 

Yaz aeferlerl 
idarenin yaz seferleri bir 

mllddet sonra baılıyacaktır. iz
mire, evvelce olduiu gıbi doğru 

bir posta ibd111 hakkında henliz 
bir karar verilmen:ıiıtir. Şımdiki 
halde Iakenderye postaııoı ya
pan Yapurlarımız ıidiı ve ıeliş· 
te lzmire uğramaktadır. 

nm yanlf§ olduğunu iddia edlyorl:ır. 
lhracat rakamlarının fazla olma -
.sı Jbımdır, diyorlar. 

Niçin?. Bu bir faraziyedir. th • 
racatta yüzde 2,5 gümrük resminden 
dolayı kıymetler daha dun gösteri
liyor. Eğer ~im ~ok yüksek olsaydı 
krymetlerin dun gösterilme!linin ma • 
nasını anlardım. Fakat resim yükl$t:lc 
olmadığından bu faraziyede ne k:ı -
dar hakikat mevcut olduğunu anlıya 
mryorum. Bunu teknikman i~pat la· 
7.ımdır. Ben son senelerde ancak ti 
can!t muvazenesine muvazene geldi -
ğine kaniim. 

Ticaret muvazenesinin tediye \'C)a 

hesap muvazenesi demek olmadı~:· 
na gelince; bu çok doğrudur. Şüphe
~iz memleketler yalnrz mal ithal ve· 
ya ihracı ırnretiyle borc;lu veya l\la . 
cakh olmazlar. Daha birçok pozisyon 
Jar lltc.QJl~etiıı aktif v-eya passifi
ni değiştJrebilir. Sermaye harelcatt, 
giren çrkan faizler, alınıp verilen 
navlunlar, komisyonlar ilah gibi iJA 
ve edilmesi lnzırngelen bir çok ~Y 
ler vardır. ,~e ondan sonra he.5ap mu 
vazenesi meydana çıkar. Fakat bu 
muvazeneyi sarih suretle hiçbir mem 
Jeket yapamıyor. Bu hesapları ancak 
kaba ve takribi yapmak kabil ola • 
biliyor. Fakat aşikArdrr ki eğer Tür 
kiye için böyle bir tediye muv:ızene!i 
yapılrrsa ticaret muvazenemiz da . 
ha ziyade açılır. Niçin mi?. Çünkü 
TUrldye faiz nrir, navlun verir, si • 
corta pı fmi öder, ve bunlardan de• 
layı: azalrr. Binaenaleyh ticaret mu • 
vazenesinin itmamıyla hesap mu,·:ı 

zenet;lne kalbi halinde, eğtr varsa, 
açığrmız kapanmaz, artar. Binaena • 
Jeyh ticart muvazenenin h~eap mm·n 
zen~fne kalbi nazariyesinden muva
zeneyi bulmak için hiç istifade ede -
meyiz. 

Biltiin dava it.h:ı.Ut ve ihracat ra
kamlarmm yanlışlığı nokta~mdan -
dır. Şüphe-ııiz ki, kıymeti mutlakn 
itibariyle yanlr~l~ olabilir. Fakat 
bun1arıın yalnız ihracat cihetinde ol • 
dufunu iddiaya imk!n yoktur. 

Aynı iddi:ıyı bir buçuk sene evvel 
fstatfstik müdürü Belçikalı l\l • .Ta • 
kar da iddia etmiştir. Bn iddla.l:ır 
Ja.fzrmücerret halinde kalmamah. tev 
8ik edilmelidir, ispat lazımdır. He -
le mutlak rakamlar göstererek 70 
milyon lira fazlamız vardır, demek 
büsbiitün manamz Te güliinçtür. 

İddialan arasında açığmnrzı na • 
ıın1 kapadık?.,, diye bir sual var. 

"Bir istikraz l\ktetmediğimiz, bü -
yük lıir J..ıedi veya para almadığı -
mrın göre eğer ha'dkaten bu açık 

mevcut olsaydı şimdiye kndar ifl~s 

ıetmtş olmamız Hl:mngeltrdi.,. deni -
yor. 

Altın stokunun ve hatta büyük 
bir sermnye miktanmn memlekdin 
h:ırlclne kaçtığına şüphe var mı? A
çığı bunlarla kapamadığrmız ne mn
ICım? 

So Telgralla 
Mütareke 
Dlln Şaogbayda 

aktedllecektt 
Changhai, 23 (A.A) - Bugün mü· 

tareke aktedilccektir. 

Gayrı muntazam kuvvetler 
Tokyo, 23 (A. A.) - Chang Chun

dan bildiriliyor: 
Oldukça ehemmiyetli gayri mun -

tazam bir Çin kuvvetinin Chang Chun 
cenubundaki Tao Chittung demiryo • 
lu istasyonu civarına geldiği istihbar 
edilmiş ve Çinlileri defetmek için bir 
Japon pollı!ı milfreıusi gönderilmi~ • 
tir. 

Şiddetli bir müsademeden sonr::ı 
Çinliler, 92 ölü, 53 yaralı ve 70 hay • 
van terkederek kaçmışlardır. Japon • 
lann zayiatı 5 ölü yaln!Z bir yaraiı
drr. 

Japonyanın harp masrafı 

Rüstemiye'nin muayenesi 
yapılacak 

bugün 

Izmir, 23 (Vakıt) - Ruıteu iye vapurundan çıkarılan eşyanm 
gümrükte muamelesi yapıldı. 45,000 lira resim verildi. Yarın 
muaveneye başlanıyor. 

B. M. Meclisinin bugünkü ruznamesi 
Ankra, 23 (Yakıt)- Yarinki Meclis ruznamesinde tütün inhi

sarı kanununa bir m:adde tezyiliyle inhisarlar layihasının · ikinci 

müze kere!i,ibtiyat :zabitleriyle askeri memurlar kaoununa bir madde 

tezyili uardır. 

Vekiller heyeti tetkiklerine devam ediyor 
Ankara, 23 (Yakıt) - Vekiller heyeti öğleden enel ve son

ra toplanarak bütçe etrafındaki tetkiklerine devam etti. 

Izmlrde menenjit hastalığı var 
lzmir 23 (Vakıt) - Menenşit hastalığı devam etmektedir. Bur

nuva nabiye!intle iki yem diğer mesap •ardır. 

• 
vazı ye 

Tokio, 23 (A. A.) - l\tebusan mec• y d 
Ji.sf, impar~torun 3 emirnam~ini !as- U"anıe stan a son 
vıp etmi~tir • Bon]ar; Mançurı ve lUl 
Changh.al hareh-ı\tmm istilzam eyle -
diği me5ariCe mütealliktir. Bu mcsa

-------
rif miktarı; 79 milyon yendir. 

bulunamadı , kabine Para 
bugün Mecll' ayni zamanda 67,500,000 

yen miktarındaki mütemmim bülce 
t:ıhminatını da tasvip etmiştir. Bu 

istifa ediyor 
krediler, yalanda ftyan meclisinin tas Atina, 23 (llUEusi) - Yunan ma• Maamafih maliye komisyonunun 
vibine arzedilccektir. Iiye ''e hariciye nazrrlan dün Paris - kııran, :1zaml yanna kadar resmen 

Mançurl'do tahriktit ten gelmişler ve harict borçların te • Yunanistana tebliğ edilecektir. 
ciU, Yunanistana 1 istikraz verilrn~i 1\1. Yenizclos, yarın meclis nazırı-

Tchang Tchoun, 23 (A. A.) - Pc· · · c · "k nr da•·et eder~•· bu krarı mu··z-'·erc d ıçın emiyetı -~ ·vam, maliye komis • • en. u.n. 
tuna aki askerlerden bin kadar !§Ü • edecek, mütaakı • Reisicümhur M. 
vari kıyam etmiş ve Hsia ~ehrinde ic- yonu nezdinde yaptıkları teşebbüsle. 
rayı hUktlmet etmekte o]an basıbozulı rin verdiği neticeleri M. YenizcJosa Znymise kabinenin istifasını verecek· 
kuvvetlerle birleşmiştir. .. izah etmişlerdir. tir. Ilaşvekil, Reisicürnhura bir tcmer 

Y h ·..ı ı· 1 küz kabinesi teşldlini rica edecektir. 
Kirin valisi Harbindeki Japon kul' unan arıoıye ve ma ıye nazır ll· 

,·etlerinden asileri durdurm:ı.k i~in n M Venizelosun nezdinden çıkar • Kraliyet taraftarları, Merkez im· 
tayyareler gönderilmesini talep et _ ken, gazetecilere beyanatta buluna - binesine iştirak rtrnemekte israr edi· 
miş ve Nangandaki Çin kunetlerine rak Cemiyeti Akvam maliye komis • yorlar. Bunlar muvakkat bir kabine 
vak'a mahalline gitmeleri emrini ver• yonnnun karan tamamen lehte olmı- tarafmdnn intihabatı tcşriiye yapıl·-
mi~ir. yacağınr ve nisan taksidinin tediyesin ma'ı nokta.sın-da israr ediyorlar. 

Yeni l\lançuri hükt\metl kabin~l, de ierar ~dileccğini zannettiklerini Yaz.iyet bir iki güne kadar \\at'i 
buglin aktetmio olduğu bir jçtimada söylemi terdir. enu \.\e un cıoe~ı:uı • 

ahiren ilAn edjJmiş olan af!ıumurni 191 ..... .......... u ......... ,, .............................................. aa&ll ....................................... .. . 

d~n k~tiı~e~in, h~ızlar:n n komu. lrlanda Kral Boris Hz 
nıstlerın ıstısna edılmesıne karar yer- • 

mi§tir. yemin etmiyor 
Japonya Mançurlre yeni 

a•ker gönderiyor Ingillz kralının tahtı-
Tokio, 23 (A. A.) - Askeri talim 

n terbiyelerini bitirmiş olan yeni e~· Dl Sarsacak bir hadise 
nan erbabı Japonyaya avdet edecek lrlanda da yapılan son intihabat
olan ikinci Japon fırkasının askerle· ta cümhurlyct~ilerin kazanması orta
rini istibdal etmek üzere dün 1\lan!;u- ya mühim bir vazıyet çıkarmıştrr. lı· 
riye müteveccihen Tapura binmişler • landa cümhuriyetçilerin prensiplerin 
dir. den biri, lngiltere kralına sadakat ye

Kontenjan işleri 
Ankara, 23 - Iıı.tisat Vekale

ti kontenjan liıtclerini memle

ketler Oıerine takıim etmek için 

tetkikat yapmaktadır. Bu suretle 

bizden çok mal alan mem!eket· 

lcre ithalat hususunda teshilat 

gösterilecektir. Avrupa memle· 

ketlerile eşya mtlbadelesi tasav

vuru da ehemmiyetli bir şekil 

almaktadır. Bir çok ecnebi 

müesseseleri memlektimizc ithal 

edecekleri mallara mukabil ih-

racat emtiamızdan mal almıya 

tialptirlcr. 

Hint mttslümanları 
lnglltere Ue müca

dele ediyor 
Lahore 23 A .A.)- Hint itti-

hadı müslümanlar konferansı 
' 

bugün billmüzakere bir karar 

sureti kabul etmiştir, Bu karar 

suretinde b0k6metçe hariran ni

hayetine kadar müslümanların 
metalibi is' af edilmedigi takdirde 

konferans icra mecliıinin 3 tem

muzda toplanarak müslümanlan 

açıkbn açığa mücadeleye davet 

edeceği beyan o lunmaktadlJ'. 

minini etmemektir. İngilizler ise, İn· 
giıtere hT:ılma ıııadakat · yemininin ifa 
sı üzerinde ısrar ediyor ve bu yeminin 
ifa edilmemesinin lngiltercyle lrlan -
da arasındaki muahedeyi ihlal edece 
ğini söy1Uyorlar. 

İrlanda cümhuriyetçilerinin lideri 
ve bugünkü IrJanda hilkumetinin re· 
isi olan De Yaleranrn ihtilUı hal
için Ltlhi divanı adaletine müracaat 
etmesi ve adaJct divanınm hakemlik 
vazifesini ifa ederek ihtilatı bertaraf 
etmesi bekleniyor. 

Jngi]tcreyi endişeye düşüren en 
mühim nokta, De Valera tarafından ta 
kip olunacak h:ıttı harektin İngiltere• 
nin diğer Dominyonlıır1 tarafından 
da kabul olunması, ve bu !'luretle İn
giltere kralrnın §ahst ve taç ve tahtı 
etrafmda toplanan imparator]uğtın 

inhilale uğram:ısıclır. 
Onun için De Valernnın siya.c;eti 

l.ı0ndrada derin bir merak uyandır -
mış bulunuyor. Çün~>j De Valeranın 
hareketi lngiltereyle Irlanda arasın
da miihasematm yeniden canlanması· 
na saik olacak ve bu yüzden iki taraf 
arasında k::ınh hadiseler vuku bul:ı • 
caktır. 

Çünkü lngiliıJer ancak krala sa
dakat yemininin ifası mukabilinde İt• 
lnndadnki askerlerini ve polislerini 
çekmiş bulunuyorlar. 

Onun İ!;İn İngilizler, İrlanda cüm
huriyetçilerinin hattı hareketini derin 
bir merakla taldp etmektedirler,. 

Miltenekkiren 
Seyahate Çıktı 

Sofya, 23 (A. A.) - Kral ve krnli-
çe müştereken Avrup:ıya seyahate 
çrkmı~lardır. 

Ecnebilere meınnu 
san'utlar U\yihası 
Ankar:ı, ~3 (Vnkıt) - EcncbilPre 

memnu s:ın•atler Jfryiasımn müzakere 
si müstaciliyetle yapılacaktır. 

Edirne de ihtifal 
Edirne, 23 (Valııt) - Edirnc:

nin Eulğarlar tarafından işğal 
faciasının yil dönümüne tesadüf 

eden martın 26 ıncı cumartesi 

günü yapılacak olan ihtifal için 

hazırlıklar yapılmaktadır. 

Seyrek köylU Mehmet 
ananın katmeri 

lzmir, 2..1 (Yakıt) - Ödemişte Sey
rek köylü Mehmet ağayı, karn;ı Zel!• 
ra, hiz:metçisi Haticeyi boğazhynnlnr
dan ~imdiye kadar 13 ki~i kvkif edil· 
diler. Tahkikata de\•am edilmektedir. 

lsve'ç sefiri geliyor 
Ankara, 23 (Vakıt) - Isveç sefiri 

buradan hareket etti. 

Orta tedrisat mUdUrU 
lzmir, 23 (Yakıt) - Orta tedrisat 

umum müdürü Fuat Bey yarın Is -
tanbula hareket edecektir. 

Ho13M; bu bir etüttür ve yapıl • 
mrya muhtaçtrr. Yoksa !!iellemehüs~e Konferans, federasyon planı-
J!nı llttml~f'n~fn kolavlılcla temin • nın tanzimini beklemeden eya
dTTehnuefl hiçbir ~ iddia. edfle • letlere muhtariyet bahşediJmeıi· 

Jngilizler, yeminin ifasını mecburl 
saydıklan ve yeminin ademi ifası tak 
ti rinde I rlandayı i~rral et mel< n id:ı
resini bir mlistemJe!te gibi id:ıre et • 
mek icap ettiğine rahip olduldan h:ıl
de İrlanda cümhuri~~leri mualte • 

denin !'!adakat yeminini ihtiyari mah!u 
yette bıralcmı~ olduğunu iddia ediyor 
lar. Bunlara göre İngiltere devleti ve 
hüktimeti, lrlandanın kendi knnunu 
esasisinden, İrlanda pnrlementosu fL· 
zasına, İngiltere kralına sadakat ye
minini ifayı tahmil eden maddeyi çı

ltarmnsma müdahale edemez. lrlı,ın -
da hu hususta ta.m:ımiy]e serbesttir. 

Halihazırda bu iki noktni nazar 

JMZ. - _no de aynca . k.~ nr~!ştir. 

mü.sademe etmekte ve lrlanda de\'le
ti, lngil~renin b:ı~.na yeni bit ""9fle 
açmak üure bulunmaktadır. 

Kontenjan usulü 
Ve 

iktısadi hayatımız 
(Baş makalemlzden mabut! 

şeker fabrikası tesis edecekler, O!( 

sene sonra hükQmete bu tesisatı p:ı • 

rasız olarak terk.eyliyecekler, yal • 
nız bunların hükQmetten istedikle 

ri bu on sene zarfmda muayyen biı: 
bedel mukabilinde halk tarafnı • 

dan kendilerine pancar istihsal edil 
mesidir. Fabrika bu pancarlan şe • 
ker ynpacak, muayyen blr bedel 
üzerinden satacak. On senede şe • 
kerden gayet mutedil derecede ya• 
pa.cağı karla sermayesini itfa f>t • 
miş olacak. Memleket de bir f abri • 
ka kazanacak. Eğer memleketimiT, 
de kontenjan usulü tatbik edilm~ 
miş olsaydı bu tarzda hariçten bir 
teklif gelmesine imkan var mıdır? 

Görülüyor ki kontenjan usulü yal• 
nız kendi elimizle yaptığl'l11rz san • 
atlan dahilde himaye etmiyor. Aynt 
zamanda hariçten milll isüh.<11alata 

yardım edecek surette ~ermayeler gel 
mesini de teşvik ediyor . 

Gene son zamanlarda (ŞeVJ"Ole) 

otomobil fabrikası tarafından bir 

müracaat olmuştur. Bu müracaat 
da Amerikalı (Ford) un Tophanede 

yaptığı tesisat gibi bir otomobil 
montaj müessesesi vücuda getirmek 
le alftkadardır. Hiç şüphe yok ki 

(Şevrole) (Ford) müesseseslni11 kon• 
tcnjan u~ulünden istifade ettiği ., 

nf görmüş. hariçten Türkiyeye ta. 
mamen yapılmış otomobi1 ithal et
mel\teki rnüşküJattan kurtulmak 

için o da (Ford) müe...oııs~nin izi .. 
ni takip elnıiye karar vermiştir. lJ. 
nutmam1k lfızrmdır ki yalnız (Ford) 

müessesesi istanhulda. Türk ameJe
sine scn~de bir iki milyon lira üc • 
ret veriyor. Bu hadise de kontenp:m 

usulü sayesinde bu gibi müessese • 
!erin memleketimizde em.-,ali arta· 
cnğmr, memlclcctin iktıs::ıdiy::ıtı bu 

yoldan da müstefit olacağını göste • 

Hulas bir memlekeUe fütısactl 
inkişaf bir efsun okuyaraf üfilr ~ 
mekle birden bire meydana. çıkmnz. 

Uzun ve çok çetin ferdi ve .içtimnt 

gayretlerle meydana gelir. Yalnız bu 
nun için müsait bir zemin hazırla • 
mak Jazrmdır. J{ontenjan U!ulli .. 
ni.in tatbiki şimdi bu zemini ha.urJ:ı. 
mıştır. Etrnfımızda gördüğümüz 

yeni fabrika kurmak, ve l!aire 
şeklinde.'<i hndiscler iktıs:ıdi istikba. • 
limiıin inknşafına ait hayrrlı allm<'t 

terdir. Deme kistiyoruz ki kontenjan 
u ulü biraz bizi sıJmcaktır. Fakat 
memlelictin yarınki refahını ve um· 
ranmı yarafaca.ktır. 

Mehmet Asun 

Türk-Iran 
Yakında m&:ahedelAr her iki 
Millet meclisinin tastlkına 
Arzedilecektlr 

Tahran.dan bildirildiğine göre Tür 
Jciyey1e lrnn arasında aktolunan hu• 
dut ihtiJafname~d ve hA.kem müahe· 
desi hariciye veziri tarafından şu· 

rayi milliye tevdi edilmiştir. 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rü~tU 
Il"yin hu mesele etraf mda grupta 
,·crdHderi izahat büyük takdirlerle 

karşılanmışhr. Bu müahedeler, bugün 
lerde Millet mecli.tsinin tastikma ar ' 
zolunncaktır. . . 

Atinadaki akisler 
Başveklllmızin istifası şayiası 

Atinada aerln bir teesaUr 
uırandırmışhr 

Atıinada.n bildiriJdiğine göre; İ9" 
met Paşanın istifa ettiğine dair olall 
hfıvndis, Yunanistanda derin bir te-
~ür uyandırmıştır. EJefson Viaı• 
gazetesi, yazmış olduğu bir makaled• 
lsmet Pnşanın, Türk - Yunan dostlu• 

luğunun tarsininde pek yüksek bir 111U 
essir olduğunu beyan etmekte, milP' 
rünileyhin mevkii i.ktıdarda kaJdl"' 
b"lnın anlaşılm:ısının Yunanistandl 
pek }>üyiik bir sevin~le teWdd edilclJıi 
ğini bildirmektedir. 



l Halk Evlerlnde 

Mimar Sinan için 
Bir ihtifal 
Hazırlanıyor 

1 

Aldığımız malumata göre Mi· 
ınar Sinanın ölümünün 344 üncü 
ıenei devriyesi münasebetiyle 
31 mayısta, Halkevi büyük bir 
ihtifal tertip etmiştir. 

Mimari sahasında en güzel e· 
serler ibda eden bilyük san'at
klr hakkında o gün en 
hüyilk eserlerinden biri olan 
Süleymaniye camiinde topla
nacak, HilkeYi, şehir ve mi
mar Ye mühendisler namına hi
tabeler irat edilecektir. San'at
kirın şahsında Türk mimarisi 
tebcil edilecek, o günün akıamı 
da Halkevisıin Güzel san'atlar 
f11beainin bulunduğu alay köt· 
künde biri tarihi, diğeri Sinanın 
tekniği hakkında olmak üzere iki 
konferans verilecektir. 

Bundan başka 31 mart ıunu, 
mekteplerde mimar Sinan hak
kında talebeye konferanslar ve
rilecek, Türk san'atı Türk san'at
kirı gençliğe tanıtılacaktır. 

Halk evinin Uç 4ubesi deha 
açıhyor 

Halkevi riyasetinden: Jıtanbul 
Halkevinin halk dersaneleri ve 
kurslar, içtimai y::ırdım, kütüp
hane ve neşriyat şubelerinin 
idare heyetleri aşağıda göıteri
len gün ve saatlerde intihap 
edileceğinden evvelce bu şube
lere iıimlerini kavdettirmiş olan 
veya yeniden kaydettirmek iıti

yen zevatın l:u inl:lıaplara iıti

rlk etmek üzere Halkevini tef· 
rif etmeleri rica olunur. 

Halk dcrsancleri ve kurslar· 
24 mart perşembe saat ı 6 da. 
içtimai yardım : 25 mart cuma 
aaat 15 te, Kütüphane ve neşri
yat: 26 mart cumartesi saat 16 
da. 

Yungers tayyare 
Şirketi JflAs etti 

Almanyadan aeJen haberlere 
göre Yunkers toyyare inşaat şir
keti mü,kül vaz:yete dütdüğün· 
den tediyatmı keserek hesapla
rını mahkemeye vermiştir. 

Yunkers tirketinin memleke. 
timizde fUbesi yoktur. işleri Luft
honşo şirketinin şehrimizdeki şu· 
beıi tarajmdan idare edilmekte
dir. Bu itibarla şirket iflas ettiği 
İçin bu gUnlerde şehrimize gel-
1Deıi beklenilen büygk bir Yun
kerı tayyaresinin artık ge!meye
Ceii zanedilmektedlr. 
l! 

il ___ a_ı_n_ı _n_B_a_b_e_r_ı e_r_ı ____ I 
Belediye otobüsleri nasıl işletecek ? 
Verilen imtiyazdan derhal istifade edilecek 

Sermaye meselesi yilzünden 
çok muhtemel 

bu işin bir şirkete devri 
görillilyor 

Otobüs imtiyazının belediyeye IJlÜşteriden kaçar kuruş aJınaca- bilinde 155 otobüs işlemekte 
verıldiği haberi dün akıam geç ğı ve saire gibi idari, fenni be- olup bu otobüsleri işletenler ta-
Yakıt Dahiliye vekaletinden be- dii bilcümle husuutı şamil mu- rafından bu İf için yüz bin lira 
lediye riyasetine gelmiştir. fassal bir preğram ye bir plin sermaye konulmuştu. 

Belediye riyaseti, otobüs ım- vücuda getirilmiştir. Bu itibarla Belediyenin otobüs seyrüsefer-
tiyaıını almak için epiyce za- belediye, kendisine verilen bu lerini daha muntaı.am ve daha 
mandan beri uğraşdığı ve son imtiyazdan derhal istifade ede- ziyade varidat getirebilecek bir 
zamanlarda bu teşebbüsünün bilmesi için son yaptığı talimat- hale ifrağ edebilmesi için yüz 
muvaffakıyetle neticeleneceğini 

name ve planları ~n kısa za- bin liradan fazla sermaye koy-
::~a~~~,ır~;:t~ea:ı::ı~~~sta çok- manda tatbik sahasına kova- ması Jiıımdır. Halbuki belediye 

Istanbul belediye hududu da- caktır. Ancak, henüz anlaşıla· bütçesinde bu iş için tahsisat 
bilinde, belediyenin bu imtiyazı mıyan nokta sermaye meselesi olmadığı gibi münakale suretile 
ne suretle kullanabileceği, han- dir ki bu da belediyece şimdi- de temini imkansızdır. Binaena-
gi hatlarda otobüs işletilece- lik gizli tutulmaktadır. leyh bu imtiyazın bir şirkete 
gı, otobüslerin nasıl o!acb.ğı, Bugün belediye hudutları da- devri çok muhtemeldir. . ........................................... , •.............•...••.•..•.......••.....•............................••...........••.... 

fırtına ve kar yeniden mi başlnyacak ?! 
Karaya o!uran Acinan vapuru dün kendi 

vesai~ay~e kuriu~du 
İlkbahara iyice girdiğimiz his.sini 

veren güzel ve güneşli havalar bir 
hafta kadar devam ettikten sonra 
iki gündenberi tekrar soğudu. So • 
ğuk bilhassa dün fazlaydr. Sıcaklık 
derecesi üç gün enel yirmiye kadar 
yükselmişken dün !lıfır:ı kadar düş 
tü, sabahleyin K!ğıthane sırtlarına 

hafif kar bile yağdı. 
Gelen haberlere göre birçok Bal

kan ~ehirlerinde kar frrhnalan tek
rar başlamı~tır. Trakyada da Çorlu, 
Edirne şehirlerine kar yağmaktadır. 

Dün ak~am Kandflli rasathanesin 
den aldığımız malOmata göre dün en 
fazla sıcaklık 3, en az yanm dj?re· 
ceydıl. BQldla. ~~....,- ...., 

cek, hava kapalı ve yağışlı olacak -
tır. 

Sulu kar yağması ihtimali nrdır. 
Rasathaneye göre, soğuklar daha hir 
iki gün devam edecektir. Hava t:ız -
yiki dü~ük bulunduğundan tazyfüin 
yükselmesiyle beraber havalar hir 
az daha soğuyaca.ktır. Sulu kar yağ • 
mMı ihtimali ku'\--vetli olmakla b·~ • 
raber karın çok yağmaııır pek muh -
temel değildir. 

Diğer taraftan Yeşilköy Mkerf ra 
sat merkezi de dün ak~am Karadeniz 
de şiddetli bir fırtına çıkması iht! • 
mali oldu~unu bildirmiştir. 

Oturan vapurlar 
Evvelki gün Karadeniz boğazı met 

halinde karaya oturan Yunan ban· 
dırah Leandros vapurunun kurtarıl
ması işine devam edilmektedir. K~ -
radenizde kuvvetlice bir yıldız pe>y • 
raz rüzgarı esmekte olduğundan dal 
galar gemının saçlannı parçala • 
mıştır. l\faamafih geminin batması 
tehlike!'!i yoktur. 

Diğer taraftan Romanyadan I<'i· 
listindeki Telaviv pana},rına gidecek 
150 kişiyi Yafaya götürmek üzere pa 
zar günü limanımızdan hareket eden 
Naimzade kumpanyasına ait Adnan 
vapuru Köstenceye 20 mil mesafode 

Belediyede : 

Gazi köprüsü 
Sartları 
T esbit edildi 

Daiai encümen dün iki mu
him içtima yapmıştır. Birinci içti
maa Muhittin bey riyaset etmiş 
"Ye Oatf k8p1119Unttn~ana~a•a 

şartnamesi bedel ve ilan şeraiti 
tesbıt edilmiştir. Bunlar tamamile 
gizli tutulmaktadır. 

Hu ay başı münakasa şartoa
mesi gazetelerle ilian edilecek 
ve ilandan altı ay sonra kat'i 
ihale ypılacakbr. 

Encümen ikinci içtimaını saat 
15 te yapmıry ve geç vakte ka
dar devam eylemiştir. Bu içtimaa 
vilayet sıhhiye müdür\i Ali Riza 
bey de iQtişrak eylemiştir. içtima· 
da vilayet ve belediye sıhhiye 
müdürlüklerinin birleştirilmesine 
dair yapılan proje son bir defa 
daha tetkik edilmiş ve basılmak 
üzere msıtbaaya verilmiştir. Şe
hir meclisinin nisan devresi•de bu 
projede tetldk edilecektir. 

6 Nisan MilAno sergisine 
i,tirlkimiz 

Ankaradan bıldirildiiine göre 
hilkiimetimizin 6 Nisanda açıla
cak olan Milano sergisine işti
raki tekarrür etmiştir. 

karaya oturmuş, fakat kumluk hir 
Mhaya oturmuş bulunduğu için ken 
di v~aitiyle kurtulmuştur. 

Ap·a1tk civar,tda karaya oturan 
TaYilr.adelere ait Saadet vapuru he
nüz kurtarılamamıştır. 

Adliyede: 

Bir memur 
Üç sene 
H~pse mahkum 

2169 lira 51 kuruş zimmetine 
geçirmekten maznun Şile tuz 
inbb:ırı memurlarından Şerafet
ttn .,.,_ •frr eerada cleYam 
eden muba~(emesi dün bitirilmiş 
ve maznun tevkifi tarihinden 
itibar edilmek üzere üç sene 
dört ay hapse ve müebbet dev
let memuriyetinden mahrumiye
te mabküm edilmiştır. 

Yeh soyanlar mahkOm edildiler 
Validei Hidivin kltibi Ali be

yin Bebekteld Yalısını ccbrütid
det kullanarak soymaktan maz
nun Bekir oğ:u Rıza ve Yalı
da hizmetçi Meryemb, mesruk 
malı sakhyan Hüseyin, Mustafa 
ve satın alan isakin muha
kemeleri diln aıır cezada biti
rilmiş, karar verilmiştir. 

Riza Uç sene, Meryem bir bu
çuk ıene mOddetle ağ1r hapse; 
Hüseyin, Mustafa beşer lira pa
ra cezasına mahkum edilmişlerdir. 

P..iza ve Meryem aynı zamanda 
cezalarına muadil bir müddetle 
emniyeti umumiye nezareti al
tında bulundırılacaklardır. Iıak 
beraet etmiftir. 
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Mahmut Nedim Bey i teşebbüsü ihuy.ır \C tısıik etmektense 
gav:ıili h:ıw anın indif:ıın:ı dc~in işin 
aldh:ılihi terki z:ıruridlr. t\h:ılı:ıza itilAfı 
me:kOr rnülrezemse mesuliyeri m:ıddiye 
ve mar:eviyesinden teberru ile 5::hildrn bir 
k:ırış yer verilmemek Sabya koı:ı11 ~imal 

ve cenubundan d~hi Asir ve Yemen 
kum:ınd:ınlıld:ırının miit:ıle.lsı veçhile ili· 
zum gö•tcrilecek meva , j ifraz cdilmtk 
ş:ırtile y.ılnı7. mezkı1r kaz.ı~nın merku· 
m:ı h:ısn habınd:ı. 

yin (1 J iştir4k etmesi meclisi YU

kel4ca ahiren karargir olmuş
tur. ,, (Son Yemen valisi) 1 

30 Senelik Siyasi Esrarı 1 
ifşa Ediyor ! 1 

--.ııtııııuınum111111JJumı1ıuınımınıı11JDB111111uam1111nıua~yefrlkaı 7 f IJl8DI,;. 

Şerif HUseyln 
ldriıle anfaşmak istemiyenler

den biri de Mekke emiri Şerif 
liuıeyindi. Babı:'lli ilk verdiği 
'~irde ldrisde anlaşmak busu
'1ı11da Şerif Hüseynin de fikrini 
~lllak tavsiyesinde bulunmuştu. 
ır tarafla anfoşar~en öbür tarafı 
ıGcendirmemek icap ediyordu. 
Şerif Hüseyin yazdığım mektuba 
'hen ıu cevabı ver; yordu: 
ltı "Meselci mezbureyle filen iştigal er
) tdllime mebni itiU.Fı cıınasavverin bir 
-:. ecnebinin chtı tcı;hir ve tas~rru
~ old111tı t'fradt mlletten lıer biri na· 

ela bOe malOm olan bir ~abııla ık-

Tercüme ve iktibaıı hakkı nuılıfuz, 

tcdilmesindcn Cczirctülarabın um~mund:ı 
hu:;ule ı;elccck nctııyici vıbimeden ı::ırfı
nıız:ır bund:ın en evvel llııdimülh:ıremevn 
unv:ını mübeccelinin müteessir ol:ıcağı 
cercy:ını vukuatlı ubit olac:ı~na ve me· 
sclcvlc fılcn iştigal cylcmediğime beni 
itil4fı motcsHveıin ~e:ımet ve \".1h:ımcti 
ni bildiğimden muvd:ık:ıt :ı~la ) cdi ilıti
y:ınmd:ı değildir. M:ııblz:ı m:ık:ımı hil!· 
ferin cst:ık bir bendei n:ıçlzi olm:ıdı~ım· 
d:ın h:ıu:i Hic:ıziyenin h:ıspeddiyane si· 
y:ınetinc mecbur obcağım tabitdir. An
c:ık devlet mülkünde fallı muhtar olup 
CC4nibin ıvamili alnnd:ı bulunan böyle 
bir z:ın, am:ıli ıı::ıyn muh:ıkk:ık:ıd:ı f:ırz:le 
bir hılt:ıi aıimeye ve bil! mecbur 
umum:ı ~:ırşı eseri zaaf gösteril mrsi cil:ıi 
türlü türlü mahızirl zahir•1l• böyle biı 

Emlrl Mekke HUseyin 

Dahiiiye nazırı AdiJ beyden 
mühim ve müstacel küydiyle al
dığım bir şifrede evvelce veri
len talimatın 9 uncu maddesi 
bakkmda şöyle deniyorciu: 

". • . f~!:F~ te~kilatı ahalinin 
talim ve terbiyesi hakkında ve 
rilreiş olan l<ararın mahallince 
mucibi tevahhuş olacaiı anlaşıl
dıysa bu gibi tekaliften sarfı 
naz=-r edilmc:si .. ,, 

Ve telgrafın sonunda da: 
"Zati valaları ri) asetinde oİa· 

rak idris neıdin~ g:drn heyete 
erkinı harp binbnısı ismet be. 

Devlet sırler1 
Biz böyle mühim ve müstacel 

şifrelerle bir itilif yapmıya gi
derken Babıaliyle bizden batka 
kimsenin bilmemesi !Azım gelen 
şeyler gazete sütunlarında me
kik dokuyorlardı. 

lstanbulda Sabah ıaıetesinden 
baılıyarak, Mısırdaki gazetelere 
kadar hep.sinde Babıalinin gayet 
mahrem olarak bana gönderdiği 
mukarrerat harfi harfine iotipr 
etmişti. 

idris karşımızda bizden neler 
istiyece~;ini düıünürken biz ona, 
kendisine ilk hamlede neltr ver
mek niyetinde olduğumuzu ilin 
ediyorduk. 

Bunu elbette Babıali resmen 
gazetelere tebliğ etmiyordu. 

Babıalinin huinıine ıokulmuı 
gizli eller acaba yalnız bu ıırrı 

mı talmı~lardı? hem bu öyle bir 
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alkanların 
Ren esansında 
Mtıtbuat 
Muharriri: M. Moschopoulos 
Yunan muharrirlerinden ve ta· 

rib mütehassıılarından M. Mos
chopouloı ahiren La Presse mat· 
buat isminde F raosııca bir eser 
nefretmiştir. Çok kıymetli tarihi 
tetkikata müstenit ve 149 sayfa· 
dan miirekkep olan bu eser Bal
kan matbuatının rönesans devri
ni tasvir etmekte, bilhassa Yu
nan matbuatının tarihi hakkında 
en ince teferrüata kadar malü
mJt vermektedir. 

Bu münasebetle M. Moscho
poulos tabii olarak eserinin bir 
kısmında Türk matbuatının ilk 
devirlerine de temas etmiştir. 
Türkiye matbaacılığının nasıl 
müşkül şerait altında girebildiği· 
ni göstermiştir. 

(17) ve ( 18) inci asırlarda 
Türkiyede eski tarzı edebiyat 
büyük bir rağbet görüyordu. 
Zamanın şairleri her tarafta el 
üıtünde tutuluyordu. Divan ede
biyatı hemen her mecliste en 
büyük marifet vasıtası oluyordu. 
Fakat barıtm ve topun icadın
dan sonra her kesten enel bu 
keşiflerden istifade eden Tfirk-
ler ( 18) inci asırda bile kitapları 
ve divanları el yazısiyle istinsah 
ediyorlardı . Bu suretle memle
kette u MüstenıihlHc,, bir nevi 
san'at haline gelmişti. Kitapları 
elle . yazmak suretiyle geçinen 
insanlar caişet vasıtalarını kay• 
betmek korkusiyle matbaacılığın 
memle!.cete girmesine muarız bu-
lunuyorl3rdı. O vakit memlekete 
hakim olan softalar idaresi de 
"Matbaacılık feriate mugayırdır,, 
diyerek onları himaye etmek 
vesilesiyle en mühim bir mede· 
niyet vasıtasından memleketi 
mahrum bırakıyorlardı. 

Bundan dolayı Türk harflariy-
le matbaacılılc Osmanlı devleti 
idaresi altındaki memleketlerden 
evvel ecnebi topraklarda kurul
muştur. Arapca harflerle basılan 
kitaplar hariçten memlekete gir
miye baılamııtır. Ermeniler , 
Rumlar, Museviler, Türklerden 
cvYel matbaacılık san'atını al
cm;lar, bundan istifad~ etmiıler, 
Türkler bu yüzden geriye kal
mışlardır. 

M. Moscbopoulos matbaacılı· 
i'sn Osmanlı Padiş:ıblan tarafın
dan gördüğü husumet hakkında 
malumat verirken şayanı dikkat 
bazı misallar zikrediyor: Vene-

( Lütfen ıaylayı çeviriniz) 

çalış ki gizlenmek lüzumunu bile 
hissetmiyordu. 

ltalya konsolosu ve diğer me
murları da ldrisinin peıine yeni
den takılmıılardı. 

Hatta, daha garibi var, ldrisi 
ye giderken Hudeyde ltalyan 
konsolosu beni ziyarete ıelmiş 
ve ldrisle aramızi bulmak ve bir 
itilaf zemini hazırlamak için ta
vassut etmiye memnuniyetle ama
de o'.duğunu.. Bili perva söyle• 
mişti. 

Konso!osa: - ldrisle müzake
reye gıtmiyoruı, o havaliyi şöyle 
bir teftiş .. 
Dediğim ıaman, gülümsiyerek, 

banJ şu cenbı vermişti: 
- Neden gizliyorsunuz Vali 

Beyfendi, dünyanın dört bir ta-
rafındaki gazeteler mese'.eyi en 
hurde teferrüatına kadar uzun 
uzadıya yazdılar ve ha1i cayır 
cayır yazıyorlar, iş, zannederim, 
bir sır olmaktan ço' tan çık
mıştır! 

(Bitmedi) 

ll} Boş\ rkil Pa~a lJazrctleri. 
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[ Gbla Baberlerl ] ~-Takvim---.... 
Akla gelmez bir hırsızlık şekli 

Fatih zamanından kcllma 
topları çalıyorla mış ! 

Öğrendiğimize göre, Askeri 
müze idaresi şayanı diltkat bir 
hırsızlık vak'asım meydana çı
karmışhr. ldare geçenlerde Rum 
eli kavağındaki kalelerde bulu
nan eski devre ait toplarıda 
müzeye nakletmiye karar vermiş 
Te bunları peyderpey taıımıya 
başlamıf h. Bir iki iÜD eneJ, 
kale civarında dolaıan mllze me· 
ınurlan birdenbire üzeri örtülii 
Fatih zamanına ait ve parçalan
mıı bir top bulmuşlardır. Der· 
hal çukurun etrafı kazılmış, top 

meydana çıkarılmıştır. 
Yapılan muayenede bunun 

meçhul eller tarafından parça
landıit görülmüş, sıkı bir taki · 
bata airitilmiştir. T erkibiade 
altın bulunan topun, o sırada 
baza kayıkçılar tarafından 

parçalandığı ve koparılan par· 
çaların, altını ihtiva etmesi iti· 
bari1le çok yüksek fiatlarla 
satıldıiı anlaşılmış hr. Eski ve 
kıymetli bir eseri l:u suretle 
mahvedea lursızlar şiddetle ara
nılmakt3dır. 

Hususi tedavi yurtları 
ticarethane değil midir? 

Hususi hastanelerin ticaret 
odasma yazılmaları lüzumu kar
şısında bazı doktorlar buna iti
rn.z etmiılerdir. ltiraıfor doktor
luğun ticaret oJnıaclığı csaaında 
toplanmaktadır. Etıbba odası 

reisi Tevfik Salim Pş. bu huauı· 

ta fikrini söylemiş, ~ikayel~ uin 
yurtlarmm alelide bir ticeretha
ne ma.biye\inde olmadıkbtuu, 
Etıbba oduına yazıta oldukları 

c1helle ayrıca ticaret odasına 
yazdm:ıltırı JAzım ~elmiv~cevini 

Boğazlar 
Koınisyonuııda 
Boğazlar l.:omis1onu umumi 

heyeti diin sabah mutat içtima· 
ını yapmııtır. ~" omisyor:uo s'!nc· 
lik raporu ha:.ırfoomıf basıimıya 
baılacmıştır. Rapor bir kaç 
güne kadar ba11larak birer su· 
retleri önümüzdeki hafta içinde 
komisyona iıtir5k edr.n de•let
ı~rıe akvam cemiyetine gönde
rilecektir. ............................................... --. ...... 
dıldiler Türkiycde matbaa aç
mak istemişler. fümun için ma
deni Türk harflerinden mürek
kep bi.r kolleksiyoıı hazırlamış ar. 
Bunlarla beraber bir matbaa 
açmıya kafi !enzımı bir vapura 
koymuşlar. 

· Hediye olarak padi,aba tak
dim etmiılcr. Padişah kendisine 
hediye edilen bu ıeylerin mem
lekete bir fe!Aket getirmesinden 
korkmuş, hediyeyi kabul etme· 
ı:=i~, harfleri ve matbaa levaıt· 
mını bimil ol1'o vapuru geri çe· 
virmiş, hediye edilmek istenilen 
harfler ve malhaa:aıata Türkiye 
sola.rıodan uzaklara, ta Adiryatık 

·d,niıinc: clökülmUt ! 
Diger bir d .. fa bir logili:ı kur· 

anı arapça harfle"le baslırmıf, 
elle yazıhm lm~anlardan daha 
ucu?a satmak için memlekete 
get!irmiş, Padişah bunlarıda pa· 
rasını vererek aldırmıf. Fak at 
katiyen satılmasını menetmİf. 
Bu kuranların hepside yine gö
tUr ülmüı, den:ıe atılmış 

Nihayet bir dafa bir ecnebi 
Türkiyede matbaa açmak için 
lc~cbbüsata girişmiş, bu teıebbti
sat haber alınır, almm<ız derhal 
dcrdes olunmuş, At,şte yakılmak 
surctile idam cezasına mahkum 
edilmiş. 

Her halde muhakkak olan ci
het pdarki Osmanlı idartsinde 
110fta dlmiyetinin hakim olması 
Tlrlderin melbıacılık ıanahndao 
tdlfad..taı tam n~yüz ıene ge
rlletmlftlr. Bu yllzden memleketin 
ı3rdtlgtJ zararlar hilA telifi cdi· 
....... tir. 

ileri sürdüklerinden bahsetmiş 
ve kcndis!nin de telakkisinin ay· 
nı şekilde olcfofunu söylemi~tir. 

D!ğer h!raftın ticaret odası 
umumi kitibi Vebpi B. de dün 
bir mulıarrİrİl'l'İze demiştir ki: 

- Ticarc~ l<astile açılan has· 
tanelerin odaya kaydedilmeleri 
lranuni bir mecburiyettir. Kııouo 
gayet açık ve sarıhtir. Bu sara· 
hat karşı!ı"da yaıılmtımakta is· 
rar etmek do~rıı bir ff!Y değil~ 
dir. Bu g lbilcr hakkında odaca 
llb~ım ve!cn muamele yapılacakhr. 

r.ık ıt küresi 
lhaye yece 
~~ne!e ı·denb,ri t ahsisatsı:ılık 

yil!ündcn bir türlü i~ietilemiycn 
Valut küresi bu haziranın bi
rinden itibaren hergün tam 12 
de j~Hyecek ye nihayet Istanbul 
uatlerinin ,;yan birleo~tirileccktir. 

D3fter.ılarhkta : 
_.... ·····-~ Geri gelen tarihi 

EYrak eksiktir! 
Defterd..rhk Bulrroır:atandan 

gelen tarihi enalnn ttslim mu· 
am~lesi:ıi re!men bitirememittir. 
Sebebi lwnteııjandır. Keyfiyet 
maliyeden sorulmuştur. 

Giden evrak 30 ton 80 balya 
iken gelenlerin 53 ba'ya olması 
naıarı dikkati celbeylemektedir. 
Noksanın da lu suretle fazla 
o!ması yfiz.ünden Ankaradan ta· 
tim•t istcnilmistir. 

Kıraat kttaplai't 
ilk ve Orta mekteplerde o~u

nacak kıraat kitapları gelecek 
ıene:ien itibuco Maarif veka!cti 
tarafından hazırlanacaktar. Bu 
iş için Celil Sabir, Necmettin 
Sadık, Ruşen E,ref, Mitat Sa
dullah, Reşat Nuri beylerden 
mürekkep bir ltomisyon tc,kil 
edilr.ıiştir. 

Sterlin düşüyor 
Bir kaç göa evvel ınU()im bir 

tercffu ıresteren Stedin yine düş· 
meğe batlamıfhr. Sterlinin son 
günlerdeki temevvücii normal 
taltkki ~dilmektedir. 

Dün Borsada lngiliz lirası 
770,5 kuruıta açılmış ve 774 
kuruşta kao nmıflır. 

Alaoııu Ahmet beyin maa,ı 
Haber aldığımıza göre Hukuk 

fakültesi müderrislerinden Aia· 
ojlu Abaıet beyin haremdeki 
derecesi 1ükseltılmlf ve maaıı 400 
liraya çakublmııtar • 

Perşombe Cuma 
24 mart 25 mart 
16 Zllk•d• 17 Zilkade 

Gün doğuşu 5.59 5,56 
batışı 18,24- 18,27 

S:ıbah namazı 4,43 4,48 
Ôğle .. 12.2I 12.20 

ikindi .. 1.548 15 4() 

Akşam ff 1824 18;27 

Yatsı .. 19,55 19,58 
trnnk 4,18 4.(4 

\'ılın ~cçen g\lnleri 8:1 82 

.. talan .. 283 284 

Hava - Dün ~ıcaklık azanır 5 
asgari y:mmaı. Bugün h:ıva kapalı olac:ık 
ve ruzgl\r ~~ratdan cHcd:tir. Bugün 
yaA-ış ola<:.1Aı gibi ~ulu kar yağması da 
muhtemeldir. 

j Radyo , J 
lstanbul - 6 dan 7 e ıuıdar 

gramoron. i 3U dsn 8.~0 a k'iıdar Stüetyo 
hcu~ti ve Ha ·fi'i'C h:ııwn 8 SO dnn 9 ~ 
kadar konferan~· 9&n il• a L:ıdar Heli.is 
hanımın iştirAkılc saz, 10 dan I0,30 a 
k::dar orkestr.1. 

Viyana - ıoı.oo l.oM'l' - 18.-ıo 
Brallovsklnin l::o'hseri - ı 4 'f'llk ttmscıl-
16 30çocuklar için- 17,3ÖWSte ha:. kında· 
18.5 orkcm.ı konstr!-2035 dlLJSlti !?1,10 
bir piyes - 22,45 oda mus:kisi 

Hellsberg - 7,30 jiıtınastik ve 
musı l:I ~ !JSO jimnı$tilc - J8 ~on(cr 

16.45 ~ençlik için Goethc hı'kkında -
H, 1 ~ kôn~er - 21 ı<oro ~ örkc~tı a .... 
22,I 5 Danzigden nakil 

BUkre' - 13 plak: - 18 konicr 
10 ıo koMet - ~0.40 plAk· 21 1'oro ve 
or'ke ~ttu 

Rome- ıs pl!k-18muhtelif .... 18~ l 
konser - J 9, IS radyo ı;:ızctesl '21,45 ktmlltl 
kons~ri- 22 t;enfonlk konser. 

Praga - 14 u:tt bışı·f650 vi\'O· 
lonsel l.:onscrl- ~0.20 or:.estrn· ~§.~o 
Org konseri. 

Budapeşte - ıo,ıs kotıs~r -
,.e ork:rstr:ı - 18:30 konscr-20 plAk -
20~0 operadan nakil 

Moskova - l ı den 23 c kallar 
nakil 

Yarşova - 13,35 plik - 16,50 
çocuklar için - 19 05 oda muslklsi -
20,45 radrn ~azcte i 

· Yarın 25 mart 
VI ana r 

Bıch konserleri, or cstrı ·.-e l\omyl.1 
Lcipz;g'Jen nakledilecehtır. 

CieUsbeı-9 - l I Königsberden 
n:ı.ki\ - J S Hcı lindc:ı n~klen 9Cnfonık 
konsc:r - 18 piyano - 19 musiki -
20 Selma L:ıgcrlof hakkınd:t konferııns
~l Vwli'nln Rcquicn parçım 

BOkre~ - rn plalc - 18 1 on
ser - J 9,1 O konser - 20 40 plak -
21 es :i musikt - ~2.45 opera parçası. 

Rom o - 19,15 musiki 'e tagan· 
ni - J e muhtelit - 18 45 mu~iti -
21,45 piyano konseri - ~2 S!!nfonik 
kons::r. 

Praga - 12 pl:ıl< - 14 saat 
ba~ı - 18.05 konser - 20,20 ı ôntbas 
,·c piyano - cı0,40 plak - 21,40 dint 
musiki - 22,30 piyano konseri - 23,20 
plcı.•. 

Bud•tı••l• - 1 t 1:1uıiki - l2 
dini musiki ve Qtkestrı konseri - J 9,45 
Bach 'ın e(ctlcri. 

Moskova - 11 den 23 e kadar 
muhtelıf neşriyat. 

Yarşova - 13,10 dint musilı::i -
t (ı,50 Lembeq:~den nar il - J 8.35 dini 
kon~tr - 19,05 org konseri - 'll,15 
d•nt musiki - 2J radyo ı;aıctr:;i. 

-:__soRSA· 
'.l3 Mart 93'.l 

Kambiyo 
Frnsı;o; Frangt 
1 lngili7. lirası Kr. 
·· ı .I~ aıukıhill Do~ar . . 

" .. 
... ... 
.. • 

l.lrcı 

reıc:a 
1 rahmi 

ı. rranlt 

ı e'"' 
l lorln 
1\. uron 
~mnıı 
1 ezeta 
Mar~ 
Zlrıtt 

J'engö 
1 C\ 

1 Türk 11 ruı lJlnnr 
Çervonc; 1\ UTU) 

Nukut 
ııo Frnnl: [l:ransız 

-Açı!dı f\.apaodt 

1~3 1~3 
770~0 

O.t 

.. , 
109t 

168 
ı lstcrltn ( lnl{lllzı 

1 

1i 

1 ı Dolar ( Amerik.1) 20 212 
20 Liret [ ltalyı 217 22{ 

BORSA HARiCi 
Alnn 
Mecidiye 
Uankonot 1

9;} l 92f 47 o 4 () 
2 23 

• 
Kalpte iğne Te:rlk• 

41 

Mühendis, kontun titrediğini 
fark etti. Acaba bu s6zlcriyle 
Elena aleyhinde bir 'üpbe mi 
uyandırmıştı? Her halde tedbirli 
olmak lazımdı. Kontun gUıel 
Gürcü kadmıoıı olan atkı arala
rına girebilir •e her şeyi mah• 
vedebilirdi. Übutı için derhal 
ilave etli: 

- Rusyadan gelen mubacit• 
ferden, Fransnda o kadttr çok· 
lan var ki, bunda bi%i şa,ıtta
cak bir ~ey yok. Hatta biz 
Fransızların, Slav şivesini tama· 
miyle ı'nesela bir Polonyalı şlnsin
dcn tefrik edemiyeccğimiı:i de 
ilave etmek isterim. 
kadınm pekala Polooyah olması 
da kabildir. Fakat, ketfimizin 
ehetn mi~etini kaybehtıe'ıtı~lt 1çin 
Ruı olmasım tasavvur etmek 
istiyorum. 

- Hay hay. 
- Pek ala. Falcat Patriı'in de 

Rus oldu~unu biliyor musunuz? 
Kont sarardı: 
- Hayu, C:edi, bilmiyordum. 
- işte Larşeoin buJamadıği 

şey. Herhalde, bu n<>kta çok 
cıühimdir. 

- Hayret.. Amcam bana bun
dnn hiç bahsetmemi~ti. 

- Belki de ehemmiyet verme· 
miştir. 

- Şivesi de yok. 
- Fransatla çok bulunduğunu 

söyledi. Mühim bir nokta daha 
var. Part:s, çoktandır Markinin 
bizmetindo değilmiş. 

kadar o!uyo:-. 
- Siz burada iken n:i ~atoya 

crcldi? 
- Hayır. Hen~z Avrupaya 

dönmemiıtim. 
- Ondan evvelki vekilb~rcı 

tamduuzmı ? 
- Pi yer mi? Elbet tanmm. 

Yirmi beş senedir ailemize biz· 

met etmİ!itİ. 
- Ölümii hakkında bana ma

lumat verebilirmisioiz ? 
- Tuhaf şey, buda nereden 

.ıklmıza geldi? 
- Hiç .. ben Patrisi çoktandır 

aılenin hizmetinde unnediyor· 
dum. Pek ihtiyarda ondan. Du 
itibarlc kendisinden şilpbem yok. 
Fak at Rus o'.u\U itibariyle de 
onun hakkmda tam malii~at al
mak istiyorum. 

Havada şimşekler birbirini 
takip ediyordu. Koot yeni dü· 
şüncelere saplanmış gibi batını 
tekrar eğmiıti. Biraz sonra kal
dudı. 

- Piyer, dedi, hepimiz ıçın 
oldukça esrarengiz ı:.crait içinde 
öldü, dedi. 

Mü 1endis elinden ıiıarasını 

atmıştı. Kontun ağzından çıka
cak sözleri hey,canla bekliyor
du. Nihayet Kont: 

- Piyer sağl;ım b\r &dam
dı. Hiç hastalaomamıfb. Harpte 
iki defa yaralanmıştı. Ailede bu
lunan hızmelçilerdcn geri kalan 
bir o kalmıştı . 

- Ya bu nokta da mühim. 
- Bir gece, midesi bulanmı· 

ya başlamış, kusmuş. iki saat 
sonra da ölmü~tü. Herkes ken-
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disioin zehirlendiğinden babaedi
yordu. Po'is it~ Yauyet etti. 

Fak at fethimeyt neticesinde 
birıey bulunamadı ve defnine 
ruhsat verildi. O zamandanberi 
de bu muele unutuldu. 

- Patriıe gelince? .. 

Nakleden ı fa. 

- :Amcam iki •Y ıonra ona 
bir.metine almış. 

- Siz o tarihte mi Keldiniz 
- Tahminen altı ay kad 

sonra. Anlattıklarımı sonrada 
öğrendim. Onun için sıhhatin· 
temin edemem. Amcam daha 
iyisini bilir . 

- Hayır .. Amcanızın bu nok
taya naıarı dikkatini çekmek 
doğru olmaz. Fakat şllp\ıeli 
bir 6tümaen sonra bu Rusun 
~e1i$İ şayana dikkat değil mi? 

c.:a Hakikaten öyle. 
- Patriı\u •azıveti mühim. 

L.arşeyle müddeiumhmi filonun 
içinde bir suçlu arıyorlardı. Sa
kın o olmasın. 

Koot düşünceli düşünceli tas• 
dik etti: 

- Hakkımı var. ihtiyar ka· 
dının katli .. filhakika Palris yan 
hizmet kapısından gelip bu İfİ 
yapahllirôi. Fakat ne maksathi~ 

Gilrcü kadınların köıltfinlin 
önünde duruyordu. Bu saatta 
evde oftlarıtı bulunması şUpb~liyili. 
iki kız karacı, • alelekıer, 
sabchları gezinti yaparlardı. 

Kont, hizmetçiyle içeriye ha• 
her gönderdi. Elena evdeydi. 
Salonda kentHsioi kabul etti. 
ipekli bir sabah tuvaleti giymit· 
ti. Harikul6de ıüzeJdi. Kont, 
kendisine uzanan beyaz ve ince 
eli, hararetie öptü. Elena, ahenkli 
sesiyle sordu: 

- Yeni bir havadis mi var, 
aziz dostum? Ne o, elleriniz 
pek sicak, hHta mısınız? 

- Zanedersem, bütün gece 
Uyuy•-•nJ11u.. 0•-l u. __ ,.. 1--ı-4 

yordum, Elena.. rica ederim ba
na dün slSylediklcrioizio dogru 
olmadığını temin ediniz... Bir tür 
lü inanamiyorum. 

-Neye? Ne demelc istediğinizi 
anlayamiyorum. 

- Benden istediğinizi unuttu-
nuz mu? Feci, mütbit birfey istedi

niz.. Herhalde bunu teçrübe için 
yaptınn: degilmi? Bir lca:ple bu 
kadar acı şaka yapılırmt? 

Elena Konta bir koltuk gös-
tererek oturmasını itaret etti. 
Kont oturdu. Elena ıoğukkanb
lığını muhafau. ederek : 

- Ben şaka yapmıyorum, de-
di adetim değil.. Şimdi rolleri 
d~iif tiriyorsunuz azizim Kont. 
Siz bana gelip beni sevdiiiniu 
söyledinir. Ben buna inandım. Eıa 
sen aşkınız benim için müsaviydi. 

Kont hiddetini aüçlülde zabt· 
ediyordu. Elena devam etti: 

- Bana isminizi teklif ettiniz 
beu de sizin c1'li olduğunuzu ıöy-
lcdim. Halbuki bunu unutmuı 

gibiydiniz. 
- E•et. Onutmuştum. Çünki 

ehemmiyet vermeden yapdığım 
bir hareketti. Zira, orada, bol
şevikluin hücumları karşısında 
ben bir kont değa, bir nefer, 
bir köylüydüm. Her şeyi unut .. 
muştum. 

( BilnmJI) 
~~~~~~~~~~,.--~__/ 
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saat ~ I.30 da 
Raşit Rızo 
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Talisiz bir deha! 
Gündilzlerı Posta 
Müvezz·ı, Geceleri 
Ressam 

Geçenlerde Lc:ıdrada telgraf 
müvezz"li".i yepan yirmi yaşında 
bir genen san'at dehası o'duğu 

m: 

Bfr kaç gün evvel Avustral-
1 

yanın Sidn~y körfe2inde dlinya
nın en bilyük köprüsü açıldı. 
8,136,000 lngiliz lirasına mal 
olan bu köprü fennin bu günkü 
harikılanndan biri sayıl bilir. 

Bu muazzam köprünün inşası, 
albndaki limanın hareket ve faa
liyeti Uzerinde zerre kadar tesir 
etmiyecektir. Amcrikada Kil Van 
Kul üzerinde y•pılmakta o'an 
k&prU, Sidney köprüsünden da-
, ı uıun olmakla beraber bu 

. " . • ador. 
Sidney köprüsünün uzunluğ-u 

1650 kadem . Amerika köprüsü
nOn uzunluğuysa 1675 kademdir. 

KlSprilnün sıkleti 50,300 ton 
çeliktir. Köprünün kemerini inşa 
için iki t~raftan başlanmış ve 
1930 senesinin ağustosunda bun
lar b:tmişti. iki tarafın tas ta
mam yetişmesi fen namına bir 
muvaffakıyetli. 

Baytar Mektebindeki 
Hadise 
Etrafında 

Don, baytar mektebinde bir 

kaç asistanla müdürlük arasında 
çıkan bir hadiıe yüzünden bir 
kaç aıistanın başka yere nakil 
ve tayia edildilclerini, fakat mek· 
tep müdüril Sabri beyin böyle 
bir hadise olmadığım söylediğini 
yazmııtık. 

DOa akıam çıkan refiklerimiz 
den biri bu hadise üzerinde israr 
ve mektebin müderriı vekili ıs
mail Hakin beye atfen hülasaten 
fUDlara yazmaktadır: 

Ôtedenberl müderrisler ve muallimler 
aruında derin bir ihtilif mevcuttur. Bu 
fhdllftan üç sene evvel mektebin An ,a 
rayı nakli mevzuob:ıhs o!doğu zamanda· 
hı ziyade artmı~tır. lstanbold:ın her han· 
et bir suretle ayrılm:ık istemi) en arka· 
dlşlann derslere karşı gösterdikleri JA .:ıy-

dintn ıntığınt hisseden vckAlet bir çok 
defalar mlif ettiş g-önderdi ~lehtebin ida
realnde bir keşmekeş olduğu muhakkaktı 

Nihayet baytar mektebine ilAvcten sıhhiye 
mektebi açıldı. 

Ve muallimler ırasında derhal bir 
faaliyet görüldü. Kendi ihtisaslari ·le nla· 
kadar olmadığı halde bir çok: arkadaşlar 
bir çolr dersler ıldılır. Çünkü drrs ba 
fını S lira \'eriliyordu. Nıhayet iş An· 

Jıarıyı aksetti. Ank:ıradan ç:ı".ıııdılar icap 
eden mat:ıml:ıra vı:ııyeti ıın'atUm bir 
ktç rüne kadır yeni bir müfettiş gelcoes 
llUıhtcmcldiı. • 

anlaşılmış ve 
yaptığı resimler 

şaş eserlein teş· 
bir edildiii yer
de gösterilmiş· 

tir. 
Viktor Riç 

nammdaki bu 
genç bütün gün 
telgraf müvez· 
ziliğiyle meşgul 

olduğundan ge-

Köprünün genişliği 154 ka-
... :ndir. Üzerinde iki demiryolu 

haltı, iki yaya yolu, yan yana 
altı arabanın geçmesine müıait 
iki yo~ v.udır. Gerek orta kısmı 

denizden 437 metre yüksekliğin
dedir. En büyük gemi buradan 
kolayhkla geçebilecek ve limana 
girecektir. 

Köprünün ınşaatı esnasın da 
Avusturalya halki arasmda bir 

celeri çalı~ar ve Vlktor Rlç 

pek kıymetli eserler yaratırdı. 
Fakat genç Viktorun sıhhati 
muhtel olduğundan geçenlerde, 
eserlerinin kıymeti hakkında bir 
fikir bile edinm"den vefat et
miştir. 

Vefatından sonra ansızın şöh
ret kazanan genc;n eserleri der
hal san'at galerisine götürülmüş 
ve lngilterenin son devirlerde 
yetiştird ği en büyi\~{ ressam 
olan Sir "Vilyam ürken,, e ait 
yerde teşhir edilmiştir. 

Bu eserleri tetkik eden Vik
torya ve A!bert milze!eri mü:lür
leri onun hakkında şu sözleri 
söylemişrir: 

"Bu genç ya~mış olsaydı pek 
büyün bir ressam o!acaktı. Eser
lerinde muhayyelesiııin kuvveti 
anlaşılıyor. Hayatında dehasına 
karşı vazifemizi ifa edemeyişi
miz bizi son derece mütsessir 
ediyor.,, 

ölUmUne sebep ÇP.1
{ Hltpfeler intişar etmişti. ln

Raat esna ınd:ı l:CU\a;~ t.yı~a••• 

mütemadi "n kuvvetli görültü
leri köpr:.i perıs mn feryatları 
telakki ediyorlardı. ~u kurkunç 

---Otii'il°tnCJI ~ ..... ~.1-dı 

se:;lerin nereden çıkdığı tetkik 
edilmiş ve bunların l öprü çelik

lerinin gen:ş!eme ve buzulma· 

sından i~eri geldiği anla1ılm1ştır 
bu tabii hadise yüzjnden bazı 

zamanlarda l.öprünün üstü bir 

ses mahşeri oluyurdu. 

Şeker ·şinde 
Ticaret odası f'yatlar1 tesblte 

mukt dır mi, deöil mi ? 
Ticaret borsasında 1931 senesinin 

bilanço u ve he.c;ap müfettişliğinin r:ı
poriyle odanın 1932 şubat ayı mizam 
\'e müfc~t°!::.lik rnponı okunarak kabul 
edilır"ştir. 

Tkret odası konğresinde, mensu -
cat snnayiinin hali hazıra n inkiqzı.ı 

~ 

tiyle ihr:ıcat cmtiamızın maliyet fi . 
ntlerinin YC ihracat masrafları hnk • 
kında kabul edilen raporlar okun:ı -
rnk milndericatlarmın nazan dikka • 
te nlmmasiyle vekfılete gönderilmesi 
kararlaşhnlınıştır. 

Bundan sonra Sovyet Sosyalist 
cürnhuriyctleri ittihadı Türkiye tica • 
ret mümessi11iğinin odalar kanunu 
mticibince mecburiyeti k:ıydiye mun• 
melesi ifa etmediğinden 1931 senesi 
için b!n lira ka) it ücretine iki misli 
ceza ilfıvesine ve bu paralann icra va· 
sıtasiyle tahsiline karar verilmişti!. 

Diin!cü ictim:ıda müzakere ed:Ien 
meselelerden biri de şuydu: Bir ihra
cat tacirinin bundan 2 ay evvel ihraç 
edeceği fındıklar için odadan istedi
ği ihraç tezkeresi, fındıkların içinde 
yüzde beş nisbetinde sivri mal olma· 
sından kaydedilmemiş, n tacirin yap 
tırdığı temizleme ameliyesinden son
ra da gene yüzde dört nisbetinde sil·· 
ri mal buluntiuğu görüldüğiinden rne 
sele rnccli e scvkcdilmişti. Neticede 
numune mecli e getirilerek. fınd1k i· 
şindcn anlıyan tacirler tarafından 
tet1dk edildi ve sivri malın yüzde dörtl 
nisbet.:ıtde bulunduı:'11 nnla.şıJdığın1nn 

ihraç \'Csikası nrilmetni§ \'e badema! 

Evvelki sabah Haliçte 401 nu

maralı sandala çarparak Isa ve 
Karanfil adlı iki kişinin ölümü
ne sebep olan motörün Çubuklu 
iskelesine kayıtlı Ömer kapta
nın idaresindeki motör olduğu 
anlaşılmıf motörü idare edenler 
dün yakalanarak muddeiumu
miliğe teılim edilmiştir. 

Kaza net cesinde boğulanlar
dan itanın cesedi bulunamamış
tır. 

bu gibi ihtiffıfların ham için birinci 
ve ikinci reisle idare heyeti reisinden 
müre1<kep bir heyetin teşkili kararlaş· 
tınldı. 

Azadan Refik Bey bir takrirle Al· 
pullu şeker fabrikası müdürü Hayri 
Beyin mahkemede ticaret odasının 
~ier fiatlerini tcsbit edecek i!iticl:ır• 
da olmadrJına dair söylediği sözler 
hakkında izahat verilmesini istedi. Bu 
nun üzerine umumt kfttip Vehbi Bey 
izahat vererek hu iddianın varit ol • 
madığını ve odanın dahili piyasa)'1 ol 
duğu gibi hariç piyasaları da takip 
vesaitine malik olduğunu ve bunu 
muntazaman yapt:~ını nsikayla is • 
bat edeceğini söyledi. Meclisçe izahat 
kafi görüldü. 

Bir tavzih 
Dünkü şeker muhakemesi esnasır.• 

da vaziyeti izah sadedinde dünya şe . 
ker piyasasının bizim ticaret odamız. 
ça sureti umumiyede bilinmesine im
kan olmadığını, lstanbulda şeker hoı· 
sası bulunmadığını şeker şirketinin 

hariç şeker fiatlerini her hafta mun
tazaman ateşe komersiyallerimizden 
aldığı telgraflarla takip etmekte ol· 
doğunu söylemiştim. 

Fakat bu iznhatimin gazetelere ilı

tisar edilirken buradaki ticaret oda· 
mızm bunu yapacak iktidara m:ılik 

olmadığı suretinde geçmiş olması fev 
kalfıde teessürümü mucip olduğun • 
dan keyfiyetin muhterem gazet · .• • 
le tavzihini rica ederim efendim. 

lstanbul ı·e Trakya şeker fabrika· 
/arı T. A. ~irkcti meclisi idare reiıJ 
vekili ve nwrahh~ azaaı Hayri. 
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Hakikat büt ·· n par a .. 
lığıyie yükseliyor • 

ıUst tarafı 1 inci sa\ fndaı 
siyaset ve diplomasi usul re adabma, 
Ermeni murahlıasasına ı•erilen mülci· 
kat vadinin gayri muayyen bir müd· 
detle i<'hirini icap ettireceği de tabii
dir. 

1 

Bahusus bu tehir keyfiyetinin hat.i· ı 
katen böyle bir sniki de varsa. Ame
rika efkarı umumiy~inin Türkler k· 
hine sarahaten yol aldığı şu sıraları.la 1 
tatbfüı ayni zamanda bir zarurettir. 

işte biz, bu hakikati daha enel tak· 
dir ile, Ermeniler aleyhindeki dedi
koduları tekzip ve Amerika efkarı u
mumiye'sini tenvir suretiyle cemaati· 
miz hakkmda eski tevecühkaranc his
siyatı mümkün mertebe iadeye çalışa· 
cak hususi bir heyet tc~•ili lüzumunu 
dcfaatle kayıt \'e işaret etmiştik. Mc•I 
rahhasamızın Rcisicilmhur tarafından 
kabul edilmemesi hususundaki ihti· 
mallerde biz de (Hnyrenik) le hemef
kfmz. 

Ancak bu gazetenin mütaleatı nw· 
yanında şu iki no:•tayı şayanı kabul 
göremiyoruz. 

Hayernik, bu hadiseniın bundan bir 
kaç sene evel vukuu halinde o :ıamnn 
h:ıli f'aaliyebte bulunan Ermeni - A
merikan matbuat bürosunun gayret 
ve Amerikalı zinUfuz dostlarımızın 
gene bu htiro va..c;rtasi)le yaapcakları 
tesir ve mauvcnetle Türklerin bu en· 
trika ve tecavüzlerine kar:.ı mücadele 
edilebileceğini kaydediyor. Halbu!d 
Ilayernik Başmuharriri, Vaşingtona 

kadar gidip de, Amerika Hariciye Ne 
zaretinin Şalikı karip şubesini ;Jyaret 
edebilseydi, bahsettiği Pres - büro
nun \'e onun miidürü olan adamın ne 
şayanı arzu olmıyan işler yapmış o:• 
duğunu gözleriyle görür ve kulakla· 
riyle i~itirdi. 

Hariciye Nezareti dairesine giden· 
lerin beynelmilel cari usul icahı ola· 
rak f cvkaUıde nezaket ı·e lıütm;i k<?bul 
görmelerine rcıfimcn, ziyarl'içinin !-.:r
mcni olduğunu anlCtılıldarı takdirde 
memurlar dcr!ıal muanıelelc:rini de
#lftirl11. Ermenilerin hDkfJmrte karşr 
aldıkları ııazig<'llen balıiale hayret ce 
hiddetlerini alenen izlıar cdiyorlar'.lı. 

Ermenilerin Amerika hlikümctine 
muarız ve aleyhtar olmadıklarını bi·I 
Iakis Amerikalılara ve Amerilm hiı- 1 
kümetine karşı medyunu şükran be· 
lunduklarım, bütün bu mün:l.!ebetsiz· 

rız ve cenkçuyane hareketlere art k 
devam etmemeliyiz. 

Hayrcnik Ba •• muharririnin, di • •r 
Tayruık mcntsubu mcslekdaşlar cıra· 

ıunda güniln icabatmı en evvel tal.<lir 
<'tmiş ve Sovyct ittihadına kar§ı n "i
cadelenin bisut veya ameli bir netice 
ucrmeMcn uzak olduğunu kabul ve iti 
raf ctnıcl~ suretiyle mantıki bir hare
kette bulunmuş olması ümitbalış ııe 
ayni zamanda tal•dlrc şayandır. J..'sa
sen mensup olduğu fırka, bu mücade
lede yalnız kalmağa mahkumdur. All· 
cak iş bu l:adarla bitmiyor. Bizim fi.1.;. 
rimizcc Türkler aleyhinde propagan
da srıretiylc tsarfcdilecek mer;ai de, bi· 
aut ve ameli netice vermekten uzak 
olan kcyfiyetlcrdenu biridir. Bu tarzı 
lıarcketin, evvela Türldyedel.:i ırl;daı 
larınu:ın şikayet ve mualıezelairıi 
mucip olacahtır. Şu halde biz propa
gandalarınuzın gayesini ba§ka mil t t
ler alcylıine değil, münhasıran kc-:-ıdi 

lclıinıize tcvcilı etmeli ve Fransızlar. 
Almanlar; ltalyanlar gibi yalnız !.en· 
di milletimizin mezaya:nnı herkese 
anlatmakla U:ti.fa cylcmeliyi:. 

Zaten bizim Türkler aleyhindeki 
feryadımızı 9;nıdi kim dinler? Tiirl; 
kim? /Jiz kim? •• Böyle beyhude maçai 
ve propagandalarla kendimizi nit,ı.rı 

gülünç vaziyete sokalım?.. Niçin ter. 
::allümkür re halı:fr görünelim? 

llaycmik llaşmuharriri siyaset ı·e 
diplor.ıasi aalıasındaki faaliyetleri mii. 
tckabil ziyarct!cri, aleni muahede• ı·e 
itildflar, gizli anlaşma ve ittifakları 

görnıiiyor mu? Hiç olmazsa J'cni:e· 
los'tan·da mı ibret almıyacuğız?. 

Ermeniler aleyhindeki cereyanın, 

Şükrü Ile.} in Amcrika.}ı riynretiylc a· 
lıikadar olduğuna. neden mutlak su· 
rette hükmcüip de, bunu akim bırnk

mnk için fcvkaUtde mesai sarfma t.e-
ebbüs ediyoruz? Ye Amerikan - Er· 

meni matbuat bürosunu bu mnk.aUa 
ihyaya, neden dolayı murahhaslık ma 
kammı mecbur \'eya muktedir göl'ii· 
yoruz. Murahhasanın bnş!ia iş \'C baş
ka meşgalesi yok mu? . 

Eski bildiklerimizi unutmuş olalım 
veya olmıyalım . • Pakat her lıalde bu 
gün öğrcnmekli(jimiz lôzım gden ço.l; 
~ey r1ar •• Bu günkü Türk, 15 - 20 se
ne evclki Türk olmadığı gibi bu fıiin
kü Ermeninin de 40 sene cı·velhi lfr
nıeni olmadığını bilmeliyiz. 

likleri Ermenilik namına yapan şah---;:============;-
sın d:ı Ermeni milletinin müm~ili 1 S~n'at aleminde 1 
addedilemiyeceğini bunlara anlatmak 
müşküldü. Ye (O halde .• niçin Erme· Konservatuvarın 
nilerdcn bir heyel veya bir fert çıkıp konserleri 
o adamm hezeyanlanna nihayet ver 
metli ve onu tekzip etmedi?) sualine 
de ,·erilecek ce\'ap yoktu. 

lşte, Amerika efk:'\rı umumiye$ini 
ErmeniUk lehine imale ve Ermeni me 
nafiini himaye edecek olan bu büro. 
matlup propaganda işini böylece zi· 
rüzeber etmişti. 

Milli da,·amızı hodbinane bir ısrar· 
la yalmz bnşma görmek daiyesine dU· 
şen ve mevhum bir komitenin reisi C• 

lan Mister Cerardın müsamaha ve 
müsaadatından cür'et alan büro mü· 
dürü, herkr.se meydan okumuş -re rt
rafı kırıp geçirmişti. 

lstanlbul Jfonservatüv:ırı talcbcsin!n 
bir ısenelik mesaisini göstermcı~ için 
belediye tarafından Tepebaşı tiyatro
sunda tertip edilen konserlerin binn
cisi pazartesi akşamı verilmiş ,.c bü
yük hir muv:ıffaki.> et kaznnmıştıl' .. 
ikinci konser önümüzdeki pnzar gii • 
nü saat ıs de gene Tepeb:ışında veri
lecektir. Bu konserde muallim Sey -
!ettin Asıf Beyin idaresindeki orke t
ra tarafından ' 'crilecektir. Bu konser 
de ~ehrimizde bulunan ecnebiler, hü· 
kılmct erkanı, Dıtrülfünun ve yü'< nk 
mektepler talebesi dn,et edilmiştir. 
J{on~rvntüvann muvaffakiyetinı n~ 

günden güne tel·emnıül ettiğini gö -
teren bu güzel konser:erin bir mnk • 
sadı dn şehrimizin san'at hayatını bir 
müddet hareketli bir halde bulun lur-

IJu adamın tenkit ve taarruzlarına 
lıcdef olan yalmz Ermeniler değildi. 

T'ibıon'u; Ermcni&tanı yıkmakla, Hem 
ri ltJongıntavı; Ermeni istiklalinin 
düşmanı olmakla, Çarlı& Hiyuz'u; Er-

mak ve müsiki ze\-kini tamimetmektir. meniler aleyhindeki f ctmt entrikaları· 
na it~irakle, (Kıliulendc Doç) u; 1::r. Onun için geçen Fene olduğu gibi b:.t 

M!ne de konservatüvar ni nndan itib:ı meni8tan madenlerine oöz dikmiş ol-
makla, ittilıam ediyordu. ren 'I'epebası tiyatrosunda sıra.si) le 

piyano, ş.ı.n, keman, ve birl:kte mü i-
lşte bütün bu ~uurıuz Vt> ht>zeyana- ki komserlerinc devam edecektir. 

miz &özler, zinüfuz Amerikalı dostla. Parnsız verilecek olan bu konser _ 
rımızın komiteden nefret ı·e utikralı· lere muhtelif teşekkül Ye sınıflara 
la çekilmelerini ı•e halk üzerind<'ki mensup halk zümreleri davet olun" _ 
nüfuz ve şöhretlerinin suii&timal edil· caktır. ·• 
emmesiçin, bürodaki kayıtlarının tcı. -
kin edilmesini kemali hakaretle talep ı ;·~ 1 f • 'I 

• , J u ·' 
eylemelerini intaç elti. -------------' 

Şimdi, bu büronun bu meş'um . er· 
güzeştine ait. hikayeyi bu kadarla ke· 
serck; Ermenilik aleyhindeki neşriya
ta ceYap \'Cl'ecek ve Ermeni davasının 
mnhiyet ,.e esa.c;atı hakkında ef!din 
tenvir edecek bir he~·t:t teşkili h=ıhsine 
ircaı kelam edelim: 
Kırk ıııenelik tccrilbedcn aldığımızı 

atı dersler b!zi nrtık olgun ve mutedil 
bir hale ~etirmiş olmal~d~r. Mütear -j 

Şn i r Rıf:ıt bey arkadaşımızın baldızı, 
Be\ ımt be~ınci mektep muallimlerinden 
Zuhal hanım dun ıkşıım \cfat crmi~cir. 

Zuhal hıınım henüz ) irml üç ) a~ın
d:ıydı Gcnı;. zeki 'c çok çalışkan 1 r 
mu il memiz1n l'u ıınl olümunden du\ u 
lan teecsur bfü üktür. 

Allc~inc ve onu çoJ.. se,•en ark:ıdaş 
l:ırına samımı taziyttlerimizi nıudcri 

Allah ~ ahmct C) le sın 
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Spor işleri ~ıkmaza mı girdi •• 

F enerbahçeyle Galatasa
ray neler yapmak istiyor? Tehlikeli Yollar 

Sllvla Sldney 

Amerika.nm ihtişam ve haydutluğa 
saha olan şehirlerinden birinde yaşa· 
makta olan Kid isminde pek gözlü bir 
delikanlı, silah kullanmakta pek ma
hirdi. K.id, Bob isminde birinin evlat
lı:ğı olan ve ekseriya babasına kaçak 
çılık işlerinde yardım eden Nan is • 
minde bir kızcağızı sevmektedir. 

Bir gün bu kaçakçı çetesinin reisi, 
çete efradından birinin metresini elin 
den almak için, ortadan kaldmlma
ğa karar veriyor ve işe de N an'ın ba 
balığını memur ediyor. Fakat bu S<!· 

fer de gene babalığına yardıma giden 
... Nan. babasınm cinayeti ika ettiği si
lahı ortadan kaldırmak üzereyken e
linde silahla yakayı ele veriyor. Baba• 
hğmm kendisini kabil olduğu kadaı· 
çabuk hapisten kurtaracağı vadi gene 
kızı sükt'ıta sevkediyor, ve bu yüzden 
de iki sene kalmak üzere kadınlar ha
plc;hanesinden içeri atılıyor. Kızın ha 
piste bulunduğu esnalarda Bob tara
f ında.n kaçakçı çetesine sokulan Kid 
az zam.an zarfında kendisini etrafta
kilere tanıtmakta müşkillat çekmiyor. 

Sevgilisini ziyaret için hapishane.re 
gittiği zaman, Kid'in tarzı telebhHsii 
genç kızın nazarından kaçmadığm
dan, bu tehlikeli san'attan vaz get;mc-

sini Kid'den istirham ediyor. Pek ta
bii olara:k Kid bu istirhama kulak as
mıyor. Bir müddet sonra müddetini 
dolduran Nan hapisten çıkınca Kid 
kendisini &b'la beraber oturmakta 
oldukları muhteşem konağa yerleşti• 

riyor. Nan'ın hapisten çıkması ve çe
te efradına tamttırılması için, çete re
isi Balafre tarafmdan ertesi akşam 

için en mükelJef kulüplerden birind<' 
bir ziyafet tertip ediliyor. Balafre bu 
sefer de Kid'in sevgilisi hatta müsta!i: 
bel karısı Nan'a tutuluyor ve l{id'in 
elinden almağa karar veriyor. Fakat 
bu sefer araya karışan Ilalafre'nin 
metr~si Age Nan'ın Ralafrenin cı·inc 
gelirken çantasına koymuş olduğu ta
banca ile Balafre'yi öl<lürerek cina
yeti silahın sah:,bi olması sıfatile genç 
kıza yiikletiyor. 

l3ıı vaziyet karşısında pek tal1ii ola
rak Kid, Nan'ın rnüdafasınr iltizam 
ve bir kurnazlıkla çetenin en azılıla
rından üç tanesini otomobili llfl lıinc1 İ· 

rerek meçhu l bir istikamete doğru gij .. 
tilı-üoyr. 

* * * 
"Tehlikeli Yollar,, haydutluk film• 

]erinden, Amedkada şimdiye kadar 
yapılmış olan en muvaffak eserdir. 

Şehir Işıkları 
Bu halta, onuncu defa olarak gi-ı 

dip, Chaplin'in, "Şehir Işıkları,, m 
gördüm, ve onuncu defa olarak, fil. 
min sonunda, büyük bir celıitle rıcf· 
simi cehretmekliğime rağmen, gözle
rimin yaşarmaıuna mnni olamadım. 

Bu filmin sort sahnesirıi gördül•ten 
sonra, içimden, feryat etr.ıek, Muhar
rem ayında, Acemlerin lfaptığı gibi 
zincirlerle dö!•ünnıek, hitap olana ka
dar ko.~rıp yere düşmek, nefes alama· 
mak erimek !'e bilhassa düfiinmenıek 
ve duııma?ıak istiyorum. 

Bu f ümin son sahnesini gördükten 
sonra boğazımdan içeri iri bir kol gi
riyor, eert parmaklar <"iiJerlerim;, bü
türı lıarsalanun taferruatını çekip a. 
lıyor, ve eminim, kendilerini kaybet-

meden can çekişenler, 'V>n nefn.laini 
verirken, benlm bu fUmin sonunda 
duyduğum merareti duyarlar. 

Chaplin'in "Şehir Işıklan,, güzel 
san'atlann mazide ve hali hazırda ya
rattıkları 'Jaiıeserlerin en üstünde bu
lunan ve isminin tevazuuna rağmerı 

bir güneş tJibi parlıyan bir eserdir. 
"Şehir Işıklan., beşeriyeti istiğfara 

ve Tıuşua dal'et eden bir nur huzmesi
dir. 

iman heyecanlı anlarında .. tllaha 
dua ederken, sevgilbıine yalvarırkrn, 

hakim.in huzurunda yalan tJÖylerken 
f•.·t :11r, kekeler ve karıJık ciimftıln 

J<IJJOT. 
Boa de, "Şehir Işıkları,, ndan balı· 

sede•·ken n!Jlf! oluyorum, im tnşl~mlr
ğ:mı mazııı y'iniuiiz • 

"Chaplin,, in bu eserini onuncu defa 
gördüğüm zaman da, onda ilk ddol:i 
heyecan ve lezzeti buldum ' '" öteki 
defalar da göremediğim yeni bir !}ey 

keşfettim. 

Bu küçiifc ııe ehemigetsiz görünen 
keıfimi söylwwdeıı evvel, Chaplin'in 
filmirufo yaptığı tenkitlPri lıulasa ede. 

lim. C lı aplin, 

1 - Bu günün cemiyetini ve rejimi
ni, 

2 - Dans iptilasını, 

3 - Zenginleri, yüksek "sosyete,, 
hayatını, 

4 - Sporu, 

5 - Sa•ı"atı. 

Tamamilı• telızil ve tc.nkit etmiştir. 
Filmin lıer bir snhncsi J,ir fikire, bir 
düşüncP.Y<' b•ığ! ,,.'ı r ı:c bütiin re~imle
rin birbiı /erile sicld:•tl; bir miiııascbe· 
ti vardır. I şte k<'şfetüğım J..üç1i.I< ş< y 

de resimlerin ı. ! r:nine olan ,1Udıcı· 
lardıı •t ı,friııidfr: 

Chaplin, çöpçü olduğu zaman, cad
dede giderken bir sürü katırm geçti
ğ~ni göriir. Ayni yoldan gidip o~!arın 
pisliklerini temizlememeğe mecbur ol
mamak için, döner, başka bir 11olrı sa. 
par, fakat bu sefer karşısına lwca-

man bir fil çıkar, hayret eder, zira, bıı 
sefer, filin pisliklerini temizlemr{Jc 
mecbur olacaktır. Talüı ve kader, o-

Rumların veitalyanların dahil olacakları 
altışar kulüplük iki ayrı kilme 

lstanbul fudbul heyetinin dün 
neşrettiği iki tebliğ, aylarca ev
vel bir kaç kulüple mmtaka 
arasında açılan bir ihtilafm üze· 
rine parmaiını kuvYetle bastır

mış oldu. Malum olduğu üzere 
hasılat meselesinde anlaşmamak 
yüıünden evvela F eoerbahçe, 
onu takiben Galatasaray tik 
maçlarından çekilmişler, Pera ve 
ltalyan kulüplerinin de dahil ol
duğu Olimpiyat !ikinde çalışmı
ya başlamış tardı. Son hafta 
içinde bu ayrılığa Beşiktaşda 
dahil oldu, ıyı bir mukavele 
yaparak olimpiyat likioe iltihak 
etti. 

Bu vaziyet lik maçlarının esa
sen parlak olmıyan halini büs. 
bütün bozmuş, cazibesini tama-
men kaybetmiıtir. Bu vaziyet 
kaşısmda fudbul heyeti ne yapa 
bilirdi, en basiti lik maçlarına 
devam etmektirki bu nokta tat
bik edildi ve ediliyor. mıntaka 

bu cihetten çok makul hareket 
etmiş ve vazifesini yapmıştır. 

Dün neşredilen tebliğe gelince 
Bu filmin. rejisörü, Mamulyan ismin- heyet bunda ittifaka dahil olmı· 
de bir Ermenidir. Mamulyaın bu filmi yan kuluplerin nazarı dikkatım 
ile bütün Amerikada büyük bir şöhrc- celbetmekte bunun mzama mu
te sahip olmuştur. Filhaldka, film tı:ış 
tan nihayete kadar ir.sam büyük bir vafık olmadığım bu !On ihtar-

GArrl Kuper 

heyeta11 t~inde tutmakta ve va!ı::'anrn dan sonra tecziye e:uamelesine 
içind ~ bizza~ YJ.~ı: Jt hissini verm\'k· giri{lileceiğioi (nakdi ecza ve muvak 
tedh·. Iluna, f"lmdı:- Kid rolünü o.rm· kat boykot)ve şehrimizdeki Ita~yan 
yan Garry Cooperi'n kuvvetli oyunu- kulübünün idman ittifakı bari
nu ilave edersek eserin ne derecede cinde kalan bir tefekkül olduğu 
mühim olduğu rneyclana çıkar. nu bildirmektedir. 
~u filmde ilk defa ~ıa_r:ık._.yeni l'.ir Filhakika lta!yan lrnlübü he-

a~t~tle tanışıyoruz; SılYı~- s.:dn:y ıs- nüz 1 ubsat bile almamış bu un
mını taşıyan genç kız, rolunu ,,ama- maktadır. Mmtaka spor faaliye
men kavramı~ ve çok beşeri biı· hey~· 
can a ~ynamış ıt, Aslında lngilizce 
kouuşulmuş olan bu rserin Fransızca
ya adapte edilişi ise, harikulade gü
zeldir. O kadar ki, eminim, eğ~r bura
da, artistlerin lngilizce konuşbldarı
nı, fak&t sonradan, film bittikten son
ra mükalemelerin Fransızca olarak 
yapıldığım söylemeseydim, seyreden· 
!er bunu farkına kabil değil varmaz
lardı. 

"TehJiıkeli Yollar,, vak'nlarrn cere~ 
yanr, artistlerin oyunu, sahneye ko
nuş ve resim alı~ itibarile kusursuz' 
bir eserdir. Ve, haftanın. '.;iiiphesiz en 
güzel filmidir, 

onu "yağmurdan kaçarken doluya,, 
tutmuştur. 

Bu fili hayalinizde lıatırlamağa ça
lışınız. Eğer bu scılıneyi hatırlıyorsa
nız, göreceksiniz ki. filmde, fili, arka 
tarafından görüyoruz, bu manzara 
filin küçii.cük kugrujjunu biçimsiz bir 
potur giymiş gibi porsuk ve sarkık ar
kasını gösterir, insana iğrenme, acı

ma ve gülme hislerinden karışık izahı 
müşkül bir his verir. 
Şimdi bu filmin son sahnesine gele· 

lim. Şarlo lıapisten çıkmıştır. Gözleri 

açılmış olan kör kızın çiçekçi dükhi. 
nının önüne gelirken, gazete satan 
miivezzüer onunla alay ederler, ve 

Şarlo'nun yırtık, eski püskü pantolo
nunun arka tarafındaki bfr delikten 
sarkan kii.çük bir bez parçasını çe· 
kerter. 

lşte.')arlonunbu arkadan görünen 
vaziyeti ve sarkan bez parçası, tıpkı 

filin arkadan görünen vaziyeti ile 

kuyruğu gibidir, fil sahnesindeki r~

sim ile bu salınec!eki Şarlonun resmi

nin aUi.knları vardır, ve, filin zaval!ı
lığı, gülünçlüğü, iğrençliği Şarloda 

da vardır. 
Şarlonun derUc.ri de bir fil kadar 

büyüktür, ve koca fili nasıl küçücük 
bir insan yedeğinde götüriUüyors'J., 

Şarloyu da kader ve talih yedeğind€ 
götürmektedir . .. 

"Chaplin,, in dehası karşısında ezil· 

memek kabil değildir. 
li'a. 

tine halel H'-ı•---:- ..J:;ro- L.c.--•• 
niyet gösterm:ş ve şimdiye ka-
dar hususi mücadeler vermişti. 
Bu cefa federasyonun ve mer
keziumuminin bu hususta dik
katı celbederek nizomnamenin 
kat'i surette tatbikı Jbım gel· 
diğini bildir meıi cnnhıkanın 
kat'i surette harekete geçmesine 
am'.l olmuotur. 

Bu tebliğ dün bazı refikleri
miz tarafı::dan istihfafla karşı
landı, mmtakanm işgüzarlığından 
kendi lıendini garıp mevkie dü
şürdüğünden bahsedildi. Hnlbuki 
bizce bu fıkirler doğru değildir. 
Futbol heyeti mevcut nizamna-
meyi tatbik ediyorsa bu işte 
hata mı ediyor?. Be ki nizamna-
me bugün için ihtiyaca kafi de
ğildir. Fakat ihtiyaca kaıı o:ma
ması onun ihlAl ed!lmesine asla 
cevaz vermez.. Niıamn3me tadil 
edilebilir. Eğer onun ihtiyaca 
kafi olmaması tanınmamasına da 
kifi gelirse nizamname yapmak 
külfetine ne lüzum vardır? 

Dün bu vaz,yet üzerinde meş· 
gul olurken duyduğumuz bazı 

projeler esrarh görünen bazı 
karanlık noktaları tenvir eder 
gibi oldu. Haber aldığımıza gil· 
re Fenerbahçenin bafında l u!un
duğu mukabil grupun tasav•uru 
şudur: 

A - Fener, Galatasaray, Be
şiktaş, Pera, Kurlu uş ltalyan 
klüplerinden mürekkep bir bi
rinci küme (A grupu) 

B - lataobu ı ıpor. Beykoz, 
Vefa - Kumkapı, Süleymaniye, 
Arnavutköyü ve Moda Rum 
lmlüp)erinden mürekkep bir 
ikinci küme (B gurubu) teş
kil etmek ve bugün lik maçla
rrna dahil bulunan Aoado'.u, 
Eyüp, Kasımpafa, Topk~pı, Bey
lerbeyi, Altrnordu, Hilal kulüp
lerini hariçte bırakmak. 

Bu proje hasılat cihetinden 
"dört Rum ve bir ltalyan kulü-

bünün ahoması münasebetiyle,. 
kuvvetli iÖrülmekte spor cihe
tinden de, çalıımıya müıenik 
addedilmektedir. Fakat hariçte 
kalacak 7 Türk kulübü hakkın
da esaslı birıey söylememekte 
ve nihayet onların ayrı bir sa
hada çalışabileceklerini ileriye 
sürmektedir. 

Bu proje hakkında birçok 
münakaıalar yapılabilir. Belki 
küçük kulüplerin bDyiik kulüp• 
lere iltihıkım mucip olacak bu 
tasa Yvur bir cihetten de faydab 
olabilir de.. Bi:ı bunun münaka
fHını ayrı bir yazıya bırakarak 
bugün meYcut vaziyeti anlatmak 
istiyoruz. 

Bu projeye evvel emirde ni• 
zamname, ıoora futbül heyeti 
müsaade etmemektedir. 

1 - Nizamnameye göre lik 
maçlarına müttefik kulfipler gire
bilirler. Halbuki Pera, Kurtuluı 
Arnavutköyü ve Moda kulüpleri 
müsaadeli teşekküJlerdendir. Lik 
maçlarında mfüıaadeyle yer alabi
lirler fakat derece alamazlar. 
Italyan kulübü ise müsaadeli bi· 
le değildir. 

2- Mıntakaya, ıöreyıe Rum 
ve Italyao kulüplerinin tik maçla
rına alınması bir kaç cihetten 
doğru degildir. Bu mesele üze• 
rinde itiJAf edilse bile hariçte 
kalacak küçük Türk kulüplerinin 
istikbalini dU§ÜDmek behemeh!I 
lazımdır. 

Diger taraftan federasyonun a 
yul<arfüi projeye lusmen taraftar 
olduğu ve müsaadeli bazı kulüp
ler müttefik addetmeyi muvafık 
buldu_:;u söylenmektedir. 

işte bu günllük mevcut vazı· 
yet bu şekildedir. ihtilaflar na
cal halledilecek tek bu nokta üıe• 
rinde iki tarafta bir çok müş• 
küller görmektedir. 

Çünkü noktai nazarlar arasın
da mühim farklar vardır. Yalnız 
iki tarafında düşündükil bütün bu 
tasavvurlarm umumi bir içtima• 
da halledilmesi ll1zumudur. Yal
nız mmtakanın içtima çağrılma
sının bu işi hal etmiyecctinde 
de herkes mütte~ıktir. 

Beşiktaş • ltalyanlar 
Yarın olempiyat likinde Be· 

şiktaşm ilk maçını ltalyanlara 
yapması kararlaştmlmışb. Son 
tebliğ üzerine Beıiktaş Italyan• 
larla oynarsa cezalandırılacaktır. 

Yar1nkl maçlar 
Yarıo Taksim stadıoda lik 

maçlarına devam edilecek, Eyüp· 
Hilil, Süleymaniye· Anadolu, ls
tanbulspor· Beykoz takımları Ka· 
dıköyünde de Altınordu Topkapı 
takımları karşılaşacaklardır. On 
dakika geç kalan takimlar mağ
lup addedileceklerdir. Maç saat
leri yukarıki swraya göre 10, 
11,40, 13,15 11 dir. 

Voleybol maçları da yar.n E
yüp - Kasımpafa, Beşiktaş·Süley
maniye, T opkapı - Vefa ta kımlan 
kaşılaıacaklardır. 

Beşlktsşın mukavelesi 

Beşiktaş kulübünün Olimpiyat 
likine iltihak ederken yaphğı 
mukaveleye de, Beşiktaşsn ecnebi 
takımlarıyle maç yapıhrken ta
kama iştirak ettirilmesi ciheti de 
bulunduiu söylenmektedir. 
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Yalan 
'Makinesi 

Tayyare, tahtelbahir, teJsiz te· 
lefon, gençlik •tısı, sun'i insan 
elerken başımıza bir de bu çıkb: 
Yalan makinesi! .• 

Bir Fransız mecmuasının ver· 
diği bu müjdeyi sakın yanlış an
lamayınız. Yalan makinesi, yalan 
söylemek için değiJ, insanların 

içlerindeki yaJanları keşfetmek 
için, adeta rontken gibi bir ma
kinedir( 

Dogrusunu istermisiniı? .• Ya
lanın püsküllüsüne, kuyruklusuna 
taraftar olmamakl.:ı beraber, ben 
bu makinenin icadından pek 
memnun d~ğiJim. Dürugu masla-

hatamiz denilen yalanlar, büyük 
küçüli, kadın, erkek, hepimizin 
ağzından koJayhkla çıkar. Hatta 
ba.zan, tatlı yalan acı hakikıttan 
eyidir! -

Bu yalan makinesinden zarar 
görmeyecel< inıan tasavvur ede
miyorum. Başta, ilk kurban biz 
varı:ı: Gazeteciler .. Ondan sonra 
ıırasiyle ıairler, Aşıklar, siyasileri. 

Yalan makinesi şiyet taam· 
müm eder, hele çakı, enfiye ku· 
tusu, çakmak, elektrik feneri 
gibi cepte taşınır küçük bir şey 
de olursa, vay halimize 1 

Meıela, aşık, gözlerinden inci 
tanesi gibi yaılar dökerek sev
gilisine aaf ve temiz aşkına da· 
ir yeminler savururken... Hezarı 
fen ir muharrir, " imane bir 
vukufla ıebrin yollarından bah
sederken .•. Tahdidi teslihat kon· 

feranıında Japon murahhası sul
ha olan muhabbetinden dem 
vururken, bu yeni icat yalan 
makinesini kurdunuz mu, birinin 
kalbindeki safvet, öbürünün ka
fasındaki vukuf, berikinin vicda
nındaki huliısu niyet, derhal 
meydana çıkacak demektir 1 

Hayır, hayır •. insanJarın raha
tını, dünyanın saadetini, aıkın 
lezzetini, tiirin ülviyetini, kadmm 
kıymetini, hasılı beşeriyetin ıela
metini altüst edecek böyle bir 
makine tanktan,tayyareden zehirli 
gazdan, alevli bombadan basılı 

her beladan, her felaketten da· 
ha tehlikelidir. 

Eier böyle bir icadm aslı var
sa, onu, selametimiz namına der
hal kırmalı, parçalamalı, yok et· 
meliyiz! 

Yusuf Ziya 

... a:ıw::s ... - ---~--

Dikenler 
Bir kadına yapılacak en büyük illi

f at, başka kadınların çirkinliğinden 
bahsetmektir. 

* * * 
A§ka kuvvet veren imanların za-

lıdır ! 

* * * 
Karanlıkta, bütüın kadınlar birlJlr-

lerine benzerler! 

* * * 
Bazı kadınlar vardır ki şeytanla a. 

raları bozulunca Allalia teveccüh e
derler! 

* * * 
Bir kadının bir erkeğe rom olması, 

mutlaka o erkeği sevdiğine delalet et
mez! 

* * * 
A§kın ne milliı1eti vardır. ne tabii-

yeti. • Y almz ı.'!.C.Tıalli tevellüdü ma
lümdur l 

......... ~-ıswwws 

Tahdidi teslihat konferansı 

ve gölgtsi ! 

- lsviçre karikatürü 

Çiçekler 
A~k, bir sofra gibidir. Tok olanla

rın midesini bulcuıdınr ! 

>!< * * 
Müşterilerinin dertlerinden zi11atle 

mizaçlarını anlıyan hekim çabuk meı
hur olur. 

* * * 
En fena yalan, içerisinde biraz lıa-

kikat bulunandır! 

* * * 
ilim ve irfan, zenginlerin ziyneti, 

fakirlerin servetidir! 

* * * 
Zamanını hedredenleri zaman lıed. 

reder! 

* * * 
Çok ba.şlıyan az bitirir! 

* * * 
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Meşhedi 
Kabadayı 
O gece, mahalle kahvesinde 

her kes bir kabadayılık hikayesi 
anlatıyordu. Çor çor Hakkı bar 
baskın vak' ası nakletti Ki vur 

hafız heyecanlı bir tulumba kav
ğası anlattı. Zımba Recep bir 

hapishane döğiişü hikAye etti ... 

Sıra Me§bedi Cafere gelmişti. 
Bütün anlatılan vak'aları, aakin 
bir tebesslimle narkilesioi tokur· 

dalarak müstehzi müatehzi din
Jiyen Me~bedi, a:ıiz dostu Torik 
Necminin: 

- Haydi bakalım moruk •• 
Tam haYasıdır, bir kuyruklu u• 
çurmada sen ha-Yalandır! 

Teklifi üzerine söze baıladı: 

- Özüm gençliğimde çoh guv 
vetli, çoh gabbadayi kişi idim •• 
Iranda özümle tututmağa cesa• 

ret eden pehlivan, meydan ohu· 

mağa cllret eyliyen gahraman 

yohtu!. Men bir caddeden ge

çende, şehrin bütün deJiganlıları 
özüme yol açarlar, ıelim du· 
rurlardı .• 

Bn aralık Torik Necmi, ıreY

rek, bir kulhan beyi sesile bir 
ıarkı tutturdu : 

At martini debreli Hasan da~lar fnlcfüı 

Maıhedi, arkadaşıoa ters teil 
bakup sGzUne devam ettl : 

- ille bir gün hazar mebel
linde bir yabancı ilen emce ıa· 
dem Mirza Gasımın cenge tutuş

duğun görmişem .. Derbal yanlarina 
varup gavgadan farig olmaların 
teklif eyledim .. Yabancı zit. hid 

detle dönüp özümün yannagına 
bir şamar aşk eyl"mezmi? •. 

Dinleyenler hep bir agızdan 
sordular: 

- Vay anasını ... Eeeee •• Sen 
ne yapbn Meşhedi? •• 

Meşhedi, nargilesinden derin 

bir nefes çekip mağrurane sa• 
vurdu: 

- Ben, heç bir şey yapma• 
miıem.. ille herifin avucundan 
kanlar boşanmıştı!.. 

Çekirge 

rinin ilk gecesinden itibaren, tahay

yül ettikleri kocanın nıatemile dul sa-

A ' at "b'd. Gı.zlı" k ld k yılırlar! şıc, l'Ş gı ı ır: ·a ı ·ça 
çok dayanır! * • * 

* * * Kadınlar erkek çocuğu severler. FtJ 
Nice kadırılar vr.rdır ki, evlendikle- kat çocuk erkeği sevmezler I 

------------------------------------------------------------------·----····· ······································································=\\ 
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Aksi . tesadüf i istifade! 
i 1 : 

1

1 Bakkıl ile çırağı arasında : 

1 

- ŞJ !.CÜffenmiş salamura peynirinden 
iki kalıp kalmııtı.. Ne yaptın? 

1 - Sattım.. • 

il : ~~;.~i komşulara L i 
- Sekiz tane çürük yumurta ayırmıf· il tım. Onları ne yaptın? 

l
• - Onları da karşıki komşulara sattım. 

- Ya geçen sene kalma kurtlanmış 
kuyruk yağı vardı .. O nerede? 

- Onu da karşıki komşulara sattım ! 
- Hay Allah camnı alsın senin... : 
- Niçin uıta ? i 

1 
- Ben bu aktam onlara yemeğe da· İ 

•etJiyim be 1 i 

~ __ .................. : .................................................. d) .-. ......................................................... .. 
Stresemann - Oooo, hoş geldin azizim Briand .. işte dünyada 

arayıpta bulamadığın ıull.ıu burada bulacaksan!.. 
.. " - Alaıın karikatürü .._ 

- Zabahı şerifin hayırl ossun uıta 
Bodos .. 

- Eyvallah usta Ligor .. 
- Zatı alinizden bir iricam vardı? 
- Buyur gulüm? 
- Bcndcnize bir lira borç lutfedermi· 

siniz? 
Gusura bahrna gardaş.. veremem ! 
- Yarım lira ver .• 
- Veremem!.. 
- Yirmi beş kurut ver .. : 
- Veremem!.. 
- iki çeyrek ver .• 
- Veremem! 
- Amanın dirim, harim bir cıgara ver. a 
- Veremem!.. • 
- Vay babanın canına irahmet ossun. I! 

Heç olmaz saat gaç, onu söyle!.. . 

\ \. ...................................................................... ı:::!/ 
~····································-·············· ................. .. 
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OCUK SAYFASI 
1 Salon Oyunları 1 1 , __ _. Yılmaz kaptanın gördükleri 
Keşfedebilmek 

ı 1 Efilence11 Bilgiler 

Lamba 
Şişesinde 
Mum! 

[ __ ~ __ ş_e_" ___ F_•_k.~~a_ı_a_r~~~ 
B iiyii ki ii k ha kA·ı 

Abdurr3hmın Reha irnzasiylc gön
derilmi;cir 

lkindi lrnhvaltısında lbrabimle 
Ahmede bir tab<ık içinde iki 
pasta verildi. Ahmet daha kü-

Salonda bulunanların taayin 

edecekleri bir şeyi salonun dı

şarısında bulunan bir kimsenin 
keıfedip söylemesi epice hoşa 

giden bir oyundur. Bunun bir 

çok usulleri varcır. 

Yılmaz kaptan, küçük okuyu
cularımıza yeni bir vak'a an

latıyor: 

sur kaptanm hatırı için 
makta bir zarar yoktur. 

man-

Bir gaz lambası üzerine fi~esini 
koyunca gayet iyi yanar değil mi? 
Pek ala, bunu başka türlü yapa
hm. Masa üzerinde yanmış bir 
mum bulumun bunun da üstüne 
bir lamba şişesi koyalım. 

çük ol mııkl" beraber, hemen 
elıni uzatarak büyticek pastaya 
almak istedi. Annrsi bunu gö
rünce dedi ki: 

Oyunu idare edecek olan her 

kimse, eveelceden biriyle anla

tır. Der ki: 

Geçenlerde gemisile, Afrik:a
nın Atlas o!<yanoıu sahillerinde 

seyahat ediyormuş; kıyıya ya

kın demirlemiş, sonra çıkmış; 

bulunduğu yerden büyilk nehir 

geçiyormuş. O sırada nehird~n 

bir 0 0tokano,, geçiyordu. 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 

__;. -'= 1 1 1 

1 

Ay! Ne oldu gördünüz mü?. 
Mum söndü. Neden acaba? Çünkü 
18.mbanın makinesi altında bir çok j 
de1ikler var, buradan hava giri-

1 yor. Halbuki masa üzerine daya-
nan !İ§enin altından hava giremez 
bunun iç.in mum söner. 

- Yavrum, ilk alan, nezaket 
olsun diye küçüğünü ahr. 

Ahmet elini çekti ve lbrahi
me: 

- Sen daha büyüksün iptida 
sen al. 

Tt•l.10:. mı, telli ıni? 
Şükrü beyin akşam evine elek

trik telleri getirmişti. Küçük 
Semiye s9rdu: 

- Seni dışarıya çıkaracağım 

salondakilere sırayla bulunan üç 

ıeyden, ( mesela, kanape, kul

luk, sandalya ) birini tayin et

melerini söyliyecefrim. Sonra se

ni çağlracağlm. Eğer yalnız gel 

dersem, birinciyi yani kanepeyi 

içeri gel diye söylersem ikinci

yi yani kuJtuğu, yok haydi içeri 

gel diye hitap edersem üçüocn 

olan sandaJyayı tayin etmiş de

mektir. içeriye girince hiç tered· 

düt etmeden söyliye bilirsin. 

harşı !iahitde bir zenci çocuğu 

b.ıyretle bu moUSrü seyretmek· 
teydi. Anlaşılan hem buna hay

ret ediyor, hem de böyf e bir 

Qeyi olm:ıdığı için teessüf edi

yordu. Bunu nereden anladı bi

Jirmisiniz? 

1 1 
~,, 

·t Şimdi biz size bunun da bir ça
resini ögreteceğiz. Gene mum ma~ 
sada olsun; beri tarafta küçük bir 1 
hazırlık yapılacak. Bir firkete alır 
şişenin üzerine koyarsınız. Sonra 
ince bir mukavva parçası yahut 
bir kartdövizit alarak bir ucunu 
kıvırır ve uzun kalan tarafı şişe
nin içine girmek suretile firkete
ye asarsınız. 

- Bey baba bu tellerden ne 
o)acalıc? 

- Kızım, te!s:z telgraf yap
t&racağım. 

-,-ı 

' 
Küçük cir iki dakika düşündü: 
- Demek ki telsiz telgraf için 

bu teller konacak. Ya telli tel· 
grafa ne l:onur? 

Yukarıdan aşağıya: 

Eier, intihap edilecek eşya 

değiştirilmek istenirse, tabii ge

ne keşfedecek olanın önünde 

üç şey gösterilir ve sonra bun

lardan biri seçilir. Ya birinci, 

Ya ikinci, ya üçüncü. 

Birar: sonra zenci nehir kıyl
sında beslediği bir tımsahı ka-

raya çıkardı. Bir hırafı açık olan 

iki sandığı, biraz fasılalı olarak, 
tİm!labın üzerine koydu. iki san

dığın araınna geçip olurdu. 

1 - Gece rahatını temin eden 

şey 2 - Bereketli bir vilayeti
miz 3 - Odada başını%ı kaldmp 

Dikkat ediniz ki mukavva şi~e
nin t .. m ortasına gelsin. Böylece 
şişen.n yukarı boşluğu iki müsavi 
kısma ayrılmış olacak. 

İşiıe111iyonn 11ş ! 
Orhana küçük bir daYul almışlar· 

dt. Annesi odada okumakla meşgul -
kcn çocuk boyuna damla vuruyordu. 
Anne~i bir lıa<} defa bu kadar gürültü 
çrkarammasını ihtar ettiği halde Or
han, kolunu kaldırıp indirmekte de -
vam ediyordu. Nihnyet annesi sıkıla• 
rak daha ciddi bir surette dedi ki: 

gördüğünüz 4 - Çok sevdiğiniz 
birinin isminin mefulü 5 - in- Şimdi ,mumu yakar, şişeyi de ü

zerine geçirirsiniz artık mum sön-1 
mez, rahat rahat yanar durur. 

sanların denizleri birleştirdikleri 
yol. 

içeriye çağırmak usulü daima 

aynı olac,a "ı için 

Sonra timsahı nehre doğru 

yürüttü, Artık küçük zencinin de 

bir ·'Otukanus,, olmuştu. 

u vakayı ılmaı: kaptau pr
müş, o anlat.yor. Tabii bu ce-

_u 
Vakıt b!tme~e 

ku~~~uı 
24-3-1Sl.:;l2 

Sebebi ne? 
Sebebi şu ki: Bir taraftan uı

nan ve bozulan hava bir bölme-
den çıkarken, yeni hava diğer böl-
meden girer ve mumun yanması
na mani olmaz. 1 

- Oğlum, ne d euiğimi i~itmiyor 

musun? 
- Hayır anne, dav;tluu gürültü • 

sünden ~·enin ~özünü nasıl işitebili • 
rim? ·-·--···················································-----·--------------
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isyanlar: 

Em.evi devrinin ilk mühim dahili isyanlarını (Yezid) zamanında (Ker 
bela) vak'asile nihayetlenen Alinin oğlu (Hüseyin) in hareketi, Abdül· 
melik zamanında Abdullah ibni Zübeyrin isyanı teşkil eder. 

Bu iki harekete karşı da Emeviler şiddetle mukabele ettiler ve 
devletin kuvvetlenmesine çalıştılar Dahilde kuvvetlenen devlet haricte 
hudutları geni§letti Abdülmelik zamanında Türk eline Arap tecaV'üz 
leri başladı. Velit zamanında Kuteylenin kumandasındaki Arap ordusu, 
bir taraftan (Seyhun), bir taraftan taraftan (Sind} bir taraftan Efga -
nistan, Te Ka§gar hudutlarına kadar ilerledi. 

ispanyada TUrk kumandanı: 

Afrikaya ve lberik yarımadasına geçildi. lberik yarımadası fütu • 
hatım idare eden Hazardan kalkıp Afrikanın f imaline gelerek yerle • 
§en (Tuarik) Türklerinden islimlığı kabl et.mit olan Zeyyat isminde bir 
zatın oğlu Tariktir. ( 711) Endülüsten ilerliyen is lam ordusu Hazar - Ber
ber Türklerinden olan Abdürrahman Gafiki kumandasında Poatyye ka • 
dar ilerledi. (732) Muharebede ordu mağlup oldu. Anadoluya da bu za .. 
manda Arap akını yapıldı. 

Halife Süleyaan zamanında (714 - 715) senelerinde İstanbula 
hücum edildi. 

ikinci Yezit zamanında Emeviler aleyhine hazırlanan hareketler 
biraz daha genişledi. Bu devirde Hatimiler Emeviler aleyhine iki 
koldan hareket ediyorlardı. Haşimilerin bir kolunu Ali taraftarları, ö .. 
hür kolunu Muhammedin amca$ı Abbasın torunları te§kil ediyordu. E • 
!neviler aleyhine başlanan hareketlerin propaganda sahası bilhassa Irak 
İtan ve Horasan idi. 

Halife Hişam bunların aleyhine askeri hareketler icra etti. Cok 
!İddetli tedbirler aldı. Fakat hu şiddetli tedbirler bütün memlek~tte 
"'lesi tesir husule getirdi. (Haric.i) lerin fikirleri ta Afrikaya kadar 
~ayıldı. Hatta bu fikirler (Endülüs) e kadar sirayet etti. Irakta is • 
h.nlar zuhur etti, ikinci Velit zamamnda (743 - 744) ihtilaller hudutla.· 
~ını daha çok genişletti. 

f Dev~etin ~enişli-~·en hudut!arı içi.nde bilhassa _ispanyanın idaresi gayet 
I etı.a hır ,ekıldeydı. Musa hın Nasırden sonra bır taraftan (Süev) ler dağ
ill'dan çıkarak etrafa yayıldılar (745)te Alfons Süevlere kral oldu. Aynı 
~CUnanda İspanyanın muhtelif mıntakalarındaki isl8.m emirleri istiklal-
~l'İni ilan etti. 

b' . Bu zamanda, ahalinin tasvibiyle Yusuf bin Abdürrahman namında 
ll'ıni İspanyaya hakim intihap etliler. Halife de bunu tasdik etti faknt 

'-ttık müslüman ispanya bir nevi istiklal peyda etmişti. 
l Diğer sahalarda da aynı vaziyet devam ediyordu. Arap olmıyan .. 
i\tırı vaziyeti günden güne kötüleşiyordu. 

Emevi saltanat.nın yıkıhşı : 

~ Türklere kar§ı alınan vaziyet pek fecidi. Türklere bir köle (Mevali) 
~eleai yapmak istiyorlardı. Bu hareketin aebebi de Arapları her-
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kesin fevkinde görmek, zengin memleketleri sade onların sefahetle • 
ri için zaptetmek, talan etmek emelleridi. Emevi saltanatının geniş 
hudutları din idealile değil zengin sahaların setrvetlerini toplamak 
için yapılmı§ birer akından· tahassül etmişti. 

Bu akın pek merhametsizce bir kan ve zulüm 
denizi halinde etrafı kaphyodu. Bu zulüm, Türk elinde ve ma:ı • 
lum milletler arasında akis bırakmaktan hali kalmıyordu. Mazlum 
milletlerin zulme kar,ı hazırlanmasına yardım eden bir de Arap hare -
keti vardı. Bu hareket ta Emevi sa.ltanatının teessüs ettiği günden 
beri devam ediyordu. Hariciler, Ah basın torunları olan Haşimi • 
ler, ve Şiiler Emevi saltanatının aleyhindeydiler. Bunlar dini bir fır· 
ka halini almışlardı. 

( Şuubl ) fırkası : 

Aynı zamanda Aa·ap olmıyan, yani malları, canları em -
niyet altına girmiyen yabancı kavimler arasında da (Şuubiye) fırkası 
süratle nüfuz peyda ediyordu. (Şuubiye) fırkasına mensup olanlar Arap 
olan ve olmıyan müslümanların müsavatını istiyorlardı. 

Emevi dü~manı olan Araplar da bu fırkayla birle§mişlerdi. 
İhtilal hareketini Horasanlı bir Türk genci olan genç (Ebu.müs • 

fün) idare etmİ§tir. Ebumüslim (Merv) civarında ihtilalci Türklerle bir· 
leşti. Sefideç köyünde açıktan açığa isyan etti. Emevi valisi (Nasir 
Bin Seyyar) ı mağlup etti. (Kufe) de bir evde gizlenmiş olan Abbasın 
torunu (Abbas Abdullah) ı meydanıı çıkardı ve halife ilan etti. 

Son Emevi hükümdarı ikinci Mervan Ebumüslimin kumanda et
tiği ihtilal ordusu önünde duramadı. Büyük Zap suyu kenarındaki mu • 
harebede Emevi ordusu tarümar oldu. (750) 

İhtilalciler E.mevileri kılıçtım geçirdiler. Yalnız bir kişi hüküm • 
dar Hişamın torunu Abdürrahman kılıç artığı kaldı. Canını kurtardı 
İspanyaya kaçtı. 

, 

Abbasi saltanatı 

Ebülabbas Seffah, Müslim tarafından halife ilan edildikten sonra 
yeni hükümdar hükumet merkezi olan Şamı payitaht bırakmadı. HükU. 
met merkezini Ha,imiyeye nakletti. Abbas bütün Emevileri kılıçtan 
geçirmişti. Hükümdar Mansur, B~lh Türklerinden Hnlit bin Barme • 
kıyi (Sarmak) devletin idaresini tanzime memur etti. Halit maliyeyi 
ıslah ve devleti pek güzel idare et'j, Bu zamanda aleviler isyan etti fa • 
kat bu isyanlar tiddetle bastırıldı. 

Halife Mansurdan sonra Mehdi ve Hadi zamanlarında alevi is • 
yanları bastırıldı. Bizansa akın yapıldı. 

Harunurreşit yirmi iki yaşında hükümdar olduğu zam:ın Halidin 
oğlu (Yahya Bermeki) yi vezir yaptı. Bu zamanda şimali Afrikada 

atamakta olan Hazar - rber Türkleri isvan etti. 
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Sanayi bankası 
Kredi bankası 
Olacak 

Sanayi Kredi bankası teşkili 
hakkındaki layiha vekiller heye
tinden meclise gönderilmiştir. 

Uyibaya göre bankanın 1 O 
milyon lira sermayesi olacak, 
ayrıca devlet müesseseleri elle
rinde bulunan bütün makineleri 
•e levazımını bankaya terkede
ceklerdir. 

Banka, makine v~ ıanayi inıa
atı, için sanayicilere kredi açmak 
ve sanayi roüessaselerine ait 
obligasyonlar çıkarmak, iptidai 
maddeler tedarikine tavassut 
etmek, küçük sanayi koopera
tifleriyle lomirhanelere ikrazatta 
bulunmak, milli fobrikıılara ko

misyonculuk yapmak ve avans 
vermek işleriyle meşgul olacak-

f Memleket haberleri f fte8SHm HrBOIJOf 
Urla cinayeti Fransızca veya lngilizceye aşi-

na müılüman bir ressam talep 
Davası edilmektedir. Talip olanlar ol-

UrJa ağır ceza mahJ.:emesinde, Ur- baptaki mektup:arım (E. R.) ru
la Mkimi lhsan Ziya Heyin, döğcrek müzile lstanbul Yeni postahane
ölUrnUne 8ebebiyct vermekten maznun sinde 176 numerolu posta kutu
dcğirmenci Mehmt't, Arif. Muharr<'m su nsıtaaiJe irsal eylmeleri. 
Efendiler de kendilerini hu iş için 
tahrikten suçlu Hüseyin A\·ni ''e Zey- Almanyada TUrk Ticaret Oda· 
nelzade Has.'\n Beylerin muhakeme • sının yeni idare heyeti 

lerine devam olunmu,tur. 1\lahalli 
ga7etelerin ,·erdiği malümata gfüe 
davanm 5<>n celsesinde H[tmiş ve H:ı-
<11im i imlerinde iki şahit dinlenilmiş
tir. ]~unlardan Hiımiş l~fendi, gece -
nin saat üçünde ~knkta bir giiriiltü 
işittiğini. pencereden baktığı znman 
ıııırtlarmda kukulatnh muşambalar ln: 
lunan Mehmet. Arif ve Muharr~mi 

seçtiğin4, kij!ehnşında "Artık i~ bitti: 
diye konu~tu'darım duyduğunu• öy • 
lr.mi tir. Muhakeme, kara:- için talik 
olunmn hır. 

Almany:ıd:ıki Türk ticaret od:ısındıı 
Berfin büyük: elçimiz Kemalettin Sami 
Paşanın riyasetinde bu devrenin ilk idaıc 
heye-tı içıimııı aktedılereı. rcbliğe Bcılin 
ticaret milmcssili l>r. M. L\lecdct bey, 
reis \'ekil! ğine direktör Mümı~z Fazı 

bey, k:ıs:ıdarlığa 8 sslm Z:ıcouto be'' ın· 
tıbap olunmuşlardır. Tediyat hususunda 
vıılnız bıı ik 'z:ı t imz:ı ı.ormmı s:ılfthi· 
• • .ı • 

yett:ırdırl:ır 

Oda umumi katibi Dr. Ömer Cc!11 
bey 1 mart l 932 den itıbaren vaziicsın
dcn :ıyrılmı~tır. Uınumf k:ltiplik un.uru 
muavin sıtatile Osman Zeki beye tevdi 
olunmuştur 

Üsküdar hukuk hAkimliğinden: 

Ereoköyünde Kazasker ma
hallesinde tekke sokağında 65 
No. Ju hanede sakioe Hüsniye 
hanımın aym hanede sakin Mus
tafa efendi aleyhine ikame ey

lediği tescili akıt ve talak dava· 
sıom icra .kılınan muhakemesi 

neticesinde Müddeiye Hüsniye 
hanımın Müddeaaleyh Mustafa 
efendi ile 334 tarihinde alutleri 
icra ve 338 tarihinde de tatlık 
eylediği bilbfyyine sabit oldu
ğundan meriyet kanununun 9 un· 
cu maddesi mucibince gerek ni
k6h ve gerekse talakın tesciline 
19-2· 93ı tarihinde karar veril-

miş olup Müddeaaleybin ikamet
gahı meçhul olduğundan teblig 
makamına kaim olmak üzere bu 
babtaki ilamın bir sureti mah
keme divanhanuine talık kılın

mtş olduğundan keyfiyet gazete 
ilede ilan olunur. (2676) 

Yunanlılar 

Fransızlarla 
Anlaştılar 

Ticari kredi takas kasası 
yapıyorlar 

23 mayis 1931 de imzalanan Fraıı 
sız - Yunan ticari muahedesine bi 
zil ilave edilmiş ,.e Pariste imzalan 
mıştır. 

Seldz ay devam edecek ve her u: 
tazelenecek olan bu müahede zili, Yu 
n:ınistanın bu glin.kü iktisadi şerai1 
Jerin mcs·ulüdür, ve iktisadi şeraif 

her iki memleketin iktisadi n ticaı 
münast?betlerini tamamiyle müsta 
kir bir vaziyete girmesine intizareı 

imzalanmıştır. 

Fransızlar, Yunan şaraplarına k:r 
şı yerdikll'ri ithalat ve kontenjan mü 
sadekiirlığ'ıru kaldırmı!;!lar, Yunanlı 

lar da Fransızlara satacakları tütün 
lerin miktarını çoğaltmışlardır. 

tır. Bankanın yalnız sanayi mü- Şorver Cemal beyin ailesi 
Bundan ba5ka iki devletin tica 

rt münasebetleri dolayisiyle hizum1 
olacak kambiyo için iki hükumet der esseselerinc açacağı sanayi iş- tarafmden teşekkUr Asra - Seyrlsetaln lhtilfth TttşekkUr 

1 t 1- d l · ı · •t b • hal müzakere,·e başlıyarak bir ticar e me are ı erı as ı, ı ı arı v~ Marsilya ba.: onso!oc;umuı mer- sulhe:1 holledlld• l b ı k k " -
., Dücar o duğu asta.ı lan ur- kredi takas kasası yapmıya karar ver teminatlı olmak üzere üç nevi hum Server Cemal beyın ailesi Geçen.•erde Galata rıhtımında k h ı · •-

tu!amıyara aynta göz erim "a-olacaktır. tarafından aldıg:ım•z b'r mektupta bag-h bu!un::ın s~yrısefain idare- H 
, payan sevgili annemiz Ayşe .m Aslı kredı sanayi rnüe~seıe- merhumun maruz kaldıuı feci sioin Cumh:ıriyet vapuruyle As· · d b 

mişlerdir. 

Bu müzakeratın esaslan hakkın 
da şimdiden iki taraf anlaşmış bulu . 
nuyorlar. 

" • gerek cenaıe merasimın e u-
lerinin tasuruf ve iştirak hisse- al•ıbct lu:rıısmda memleket ef- ya vapu::-u araoındaki müsademe ı_ 

Junan ve guelrse bilvasıta ı:;eya-
leri yekunu üzerinde'l tesbit o'u· klirı umumıyesince gösterilen tahhit;atı tarafeynin uz1as;mam h 

y nı taziyet eden mu terem ıevata 
nacak, teminat'ı kredi bir sene- alltkadan do'a)•İ son derecede üzeı ine ciurmuştur. d 

1 
.. AskerlUle davet 

yi geçmemek fUtıylo kısa vadeli terssürümüzün kesreti olayıs i c Üsküd:ır askerlik şubesinden: 
müleha15's oldukları kaydolun- Müsademe netices iude bacası 0 f · t kk'0 - ·r t · ü ipotekli Yeya dlger fekilde kat'i vaz ı eı eşe ·uru ı ay~ gaze en Zl ı - sküdar askerlik ~ubcsinde 
mnkla beuber merhumun cena- dcvı ilen Asya vapurunun kapta- · d · f d' b ı k ı 1 teminat mukabi i olarak açılabi- tavsıt e er;z e en ım. yerli ve )'.'.! ancı sıırrti c aynı o up 
ze3 inc bizzat iştirak ve tahriren nı Halil bey kazanın kendi ha- Oğlu: fcbmi Kızı : Kuzr;uncukt.'.1 27 inci hizmeti fi!iyelerlni ifay:ı davf't edilmemiş 

lecektir. itibari kredi, mlleısese- beyanı taz'yel etmek l\ılfr.ında k ;\J. muallimi lfakııt olanl3nn mart nihıvetine kad:ır cumar· )erin bankayla olan muamelele- tası yüzünden o!doğunu abul . ti 
. d k. . t . k' f t buiunan1ara lc:.rşı pe!< Gamimi ctmi• ve geminin bacasını pa- -- - cesi, çarşamba günleri şubeye müracaa a 

rın e l emnıye ve m ışa arz- k 1 y r u- k h t ··ı 1 il•:ımet adreslerini bildirmeleri, al.si tak· 
J •. t '·d ! kt teş k ür erinin arzı için gazete- ra~h·lc tamir ettirmi$tİr. ogum ve actıu as aıı~ arı 
arına gore a... ır o unaca. ır. mizin tavns ulu rica edilmektedir. - . mütehassısı dirdc bu celpte du·eıe icabf't etmemiş 
Bankanın sanayi işletme kre- Doktor addile h:ıkl:ırında :ıhkıtmı hnuniycnin 

dil erinin alacağı faiz ve komiı- Dıı.::gUnkU konferans N t.ıtbiı: edileceği; 
yon miktara yüzde dokuzu geç- çah,nblleceklcr ucun aru unun a a ıya ~ ..:ı • • Gözl!!k kullanan şoförler E .. D ··ır·· .. d 1 ~b· t 1 Hu·· seyin ac.it 1 2 - .:'on ,·oklama muavcnelerinde 

mivecektir. Gözlük ku !anan şöförlerin ta- Fakültesi dersbanes'ndc müder• ' J Türbe, eski Hilaliahmer binası 1 vey.ı sıhhi muayene komisyonu taıafın-
Kredi bankası sanayi ve ma- mamiyle işden menecii 'ecekleri ris Köprülü Zade Fuat bey ta- No. Tel. 226 2120 dan saknta ayrılanlarla celpten ev,·el 

~~~~~~~~~~~~ ==- mua,·cnc veya ameliye icrasına karar ve-adin bınka::una bazı teşkilalm hakkındaki haberler ası sızdır. rafından Sclçu!c ve Osmanlı de- J 

itizar rilenlerin 326 (dahil) doğumlu!:ra kadar iJave!İ ve bankanın kredi banka- Gözleri haatah'<li ve çok zoyif virleıinde Aoadoluda dinı hare- , tın e ca mm ;:tt:ı 0 n :ıtr:ı. gene man-mtrTYı:t11rı::' z--
aı şekline kalbi suretile tefldl olanlara ~öförHik yaptırılmaya- ketler menu.u bir konferans ve iliAs kanunu hakkındaki yazımızı der- d:ın'arı, askeri hüviyet vesikaları ve birer 

olunaci\k lır. caktır. verılecektir. ccdcmedik, okuyucularımızdan af dileriz. fotografla şubeye müracaatları. 
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Aglep hminde bir kumandan bu iıyanı bastıı·dı. Fakat sonra 
şimali Afrika Türkleriyle hirle~rek müstakil Aglebiye devletini le· 
tıis etti. garptaki isyanı ıarktaki (Horaaandaki} Tüı·klerin isyanı taldp et• 
ti. Harunureşit yolda öldü. (~} Memun Türklerle anlattı. Memunun 
anası Türklü. 

Huun zamanında Abbasi devleti Frank ·imparatoru Şarlmanla mü • 
nasebet tesis etti. 

Memuntlan Vaıi!ca kadar gelen hükümdarlar Abbasi devletinin 
hür düsünceye kıymet verdiği biı· zamanı ifade ederler. Anaları Türl; .o 
lan bu -hailfeler zamanında (isl!m) lık hür dü~ünceye istinat ettirilm;~, 
menkulit yerine aklın hnkimiyetini kabul eden Mutezile mesleği dev-
letin resmi dini olarak kabul edilınİ§tİr. Bu fikre halife Mutasım ve 
hafidi Vasık ela sadık kaldılar. Memunun de, Mutasamın da anası 
Türktü. Bu hükümdarlar kendilerini, ve impıuc.toı·luğu ancak Türklm· 
vasıtasıyla müdafaa edebilmiılerdir. Bu zamanda askerlikte ve siyaset• 
te mühim Türk ıahıiyetleri meydana çıkmı~tır. 

Mutasım Türkleri çok aeverdi. Türkleri (Samra) şehrine yeı-leş • 
tirdi. Esasen hu tehir aırf Türklerin iıkanı için Mutasım tarafından 

inıa ettirilmitti. Bu tehir mahalle, mahalle ayrılmıştı. Türkler bunla· 
ra kabile, kabile yerleıtiler. Mutasım da ölünceye kadar bura<!a Türk • 
ler arasında yaıadı, 

- Abbasi saltanatının sukutu 

At.b si devleti Vas1ktan sonr>l (842 - 847} :;ukuta başladı. Eu ~tt· 
kutun en mühim sebebi fikri gerilik olmu!tur. Vaaıktan sonr,_ tahlil çı • 
kan Mütevekkil serbest düşünceye mukabil, mürtecilerin fikirlerini 
himaye etti. Türk a~kerleri bu mürteci halifeyi t.:ı.httan indirdiler. 
Yerine (Muslnn~ır) ı h:ılife ilan ettiler. Bu eınada, (10) sene içinde 
,(5} h<ılife tahttan indirildi, bir o kadarı d<ı tahta c:ıknrıldı. 

Abbasi devletinin bu devrinde halifeler artık Türk kumandanlo.
rının tabileri haline girrnit:lerdir. 

Halifelerin ortadan kaldar•lması : 

Abbasi halifeleri hakimiyetlerini evvela, geniş İmparaotrluğun u • 
z~k hudutlardan parçalanmasıyla kaybetmiye başlndılıır. Hafife Mansur 
zamanında (Endülüs} mü~takil bir devlet halini almıştı. 

(*) Harunrcfit hal:kında 11. rap tarihleri pe.lı: çok sitayiŞterdc nıedllıler.dc f;u • 
/un.urlar. Jlerhamclindcn ve adalctindc11 balı•cderlcr. Halbuki llarunreşidin ate .. 
vlleri kollarını, bacaklarını kırdırarak F.ldürtmcıi k~nd~ine 17 sene sadakatle 
hizlJU!t eden ve imparatorluğu medeni lıir ıeviNt>IJe yükı"ltcn Yalıya llcrmel:l • 
vi undiail«n vaktiyle hocası De mürebfı!.al o!ntaıına rağmen bir vehim 11üıün • 
~~llôdq ver~ al/~-~""" d.,Utlir. / · - · 
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vardı. Halifelik alametleri peygamberin hırkaaı, mühür, hutbeydi. 

2} Vilfıyetler: valiler tarafınadnidare ediliyordu. 
3) Adliye i~lcri: Ömer zamanına kadar davalara halifeler ba~ıyor• 

clu. Ömer zamanından itibaren memleket lfeniıleyince kadılar l:flnn o • 
lundu. 

4) Devl~t maliyesi, Osman zamanına kadar Araplarda para na· 
<lirdi. Hazine yolıtu. 

5) Ordu, Arapların istila ordusunu, Arap olmıyan kavimler tetkil 
ediyordu. lsle.miyetten evvel dşnizd~n pek çekingen olan Araplar Ö • 
mer zamanında donanma vücude gctirdjler, Osıpan ımaanın'1a bu 
donanma vasıta.sıyla Kıbrıs adasını haraca bağladılar. 

Kadılar kur1an ahkamına göre hükümleripi verirlerdi. Ejer 
mü,kül bir mesele kar§ıaında kalırlarsa pey1ıamberin ıözlerine ve Jı'- -
reketlerine imtisal ederlerdi. 

Dört halife zamanında kabilelerin fevkinde Arap ittihadına cloij
ru temayüller göründü. Yeni ıekli rı içinde az zamanda ıiyaıi ye 
mezhebi hadiseler dolayısıyle i.mtiyt\ .. h 5l"''lTfJ-.. t.~-1-lı-ijl etti. Bu devir ~ 
de muharebede eıir edilen?~r -,,..~ · · .. -n· 

- ır .. . 

Bir asır aüren Eme, : ıs.:. 

Muaviye Sıffin vak'asından sonra ~nma gı.; .u .... u J1aJife ç. 
muttu. Fakat Kuf e ahalisi Muaviyeye taraftar değildi. Alinin öli.jmi.ı 
den sonra Muaviye bir az daha kuvvetlendi. fakat Alinin ojlu (Ha -
ısan) a Kufeliler biat ettiler. Hasan Muaviyeyle an}aıtı. MWlviye on~ 
Kufe hazinesj11in paralarını, ve han versilerini verecek, kendisine :ve
liaht tnyin etmiyecekti. 

Hasan bu tartları kabµI ederekhalifelikten ferag•t etti. Ve Mpdir 
neye çekildi. Fakat Hasan Muaviyenin tetvikiyle karısı tarafından ze • 
hirlenildi. Sonra Ha~imiler aleyhine müthit bir propagandaya ~h~dı. 
hundan sonra Muaviye oğlu (Yezid)i veliaht tayin etti. Bu auretle Emevt 
saltanatı babadan oğ!a intikal eden bir devlet halini aldı. 

Fakat bu devletin teesıüıü o kadar kolay kolay vukua gelmedi. 
Muaviyenin kurduğu devlet bir çok sarkıntılara maruulu. \' abancı ka • 
vimlerin arkasından kottııkları ayrılık ideali, ve H~imilerin isyan
ları Muaviyenin kurdufu hükUmetin temellerini sarsıyordu. Emf!vi• 
ye devleti henüz kabile halinden çıkıp millet haline gelmemit bir te • 
~ekkül vaziyetinde olmamakla beraber hudutlanni bir nayli geniı • 
letmiye muvaffak oldu. 

Emevt hükümdarlArının metsul old~klan A mijhins 1MHle: 
Pahili i•Y,:&Jlİarı bNtırmak :va hudutları aeiıletmck pldu. 
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ifayı taahhüt etmiyen müteahhit 1 K .. . . k ·ı" nlarıı Selimiye kışlasındaki 180 araba 
h Uçu 1 a g übre satılacaktır. ihalesi 26 - 3 • 9 2 

namı hesabına askeri mekt.ep. ve a. s- 1 cumartesi günü saat 16 da komisyon 
taneler hayvanatı ıhtıyacı ı · ____ to defası yüz kuruştur - da yapılacaktır. Taliplerin şeraiti 

meselesi Darülfünu 
Va~anın bas mese esidir 

' 
Darülfünun kendi meselesini samimiyetle 

ve bir alim vekarile meydana koyup 
çarelerini bulmalı 

çin 70060 kilo saman paza1· • (80.000) llraya kadar sata· görmek üzere her gün ve pazarlığa 
lr~la. satın alınacaktır.. ..P~zar- hk maGazası olanlara - Bey iştirak edeceklerin de ye"limi mu Y· 
lıgı 26 mart 932 p~zartesı gu~u sa: oğlunda lstiklAI caddesi. Galatada, l\:a· yeninde komisyona müracaatları. 
at 16 ya kadar !farbıye m~ktebmdekı raköy, Istıınbul cihetinde Batıçeltaposu (137) (1046) 
satın alma. kom~syonunda ıcr~ ~tl~~a- Sultan hamamı ve Balıkpızarı gibi en şe· * * * 
caktır. Talıplerın şartnamesım gor - refli mahallerde 180 000) liraya kadar sa· lstanhul levazım dikim evinde bu• 

(*) - 5 - \ y:ışa.dığl zamanlarda bile bi7lİım için mek için ltomrsyona müracaatları ve tılık mağazası olanların saat on huçukc:ı.n lunan yün, pamuli, iplik, post kırpır. .. 
iştirak için de muayyen vaktinde ko- beşe kadar Galat:ıda l\lehmet Ali paşa 

J)M111filmınumuzun ilk kuruluş tar· h:\y:ıti l>it· zaruretti: h (?-3) tılarile kayış kırpmtılan, 30 mart 932 . misyonda azır bu1un.maları. -.J hanında (41) numrov.·a müracaat eyleme-
11 ile gerirdiği istihaleleri ,.e buniarn. Bir taraftan bu mesele, mazıde ta- çar:ıı::mba günü saat 15,5 ta aleni mü· 

:r h ıı ı· (10i>5) !eri. (Mezkôr mahallerde olmak şartile ·~ 
mtlterafik olan i'çtimni tehammürleri, ma.miyle aydınlanmamış ve a e< ıle- * * * f 1 zayede ile satılacakhr. Taliplerin mu· 

· b d d · • t ft be beri yirmi beşer bin veya daha aza 1 · d b 
h&mJeleri, şaşkmlıkları, durgunluk- memış ulunuyor u; ıger ara an Konya askeri Orta mektebi için ayyen gün ve saatte .cmıs) on a u • 

lan ve sarsıntıları gel'en dört maka· garpta muasrr milli dcvkt; din ile .. l.ıyınette üç dört mağazada olabilir). lunmaalrı ,.e cı.artn::ırnesini almak isti• 
); 450 çift yun sorap pazarlıkla satın ';; 

lede -Umumi manzarasiyle -tasvire di.inya işlerini ço!~tan ayırmış bulun- alınacaktır. Pazarlığı 26 mart 932 pa- Acele satahk ve kirahk mU· yenlerin her gün komisyona ve ku -
~lışmıştım. Bu manzar:ı karşısında 1 dui{u iç~n bu hareketin bizde de er,;;eç zartesi günü saat 16 ya kadar Haroi- kem mel köşk _ Gö.zcepede istas- pıntıla.n görmeh isti) enlerin de Def .. 
IPmizden kendi kendine şu sualler a\<lı:;ler yapması beklenehilirdi. Şu hal ye mektebindeki satın alma komisyo· rnna dört beş dakika mesatede, fevk&· terdarda dikim Evine miiracaatları. 
ıdoğar: de ilim ve din adamlaı,nrn meseleyi nunda icra kılınacaktır. Taliplerin J;o İade ne7aretli bir me,·kide. harem daire· <121) <928) 

1 - Darülfünunumuz müspet ilim ciddiyetle ortaya atma.lan ve valdt misyona müracaatları. (2:i2) (10~) si (30) odayı, külhanlı ,·e dört kurnalı * * * 
ll&mlll& -ibdai mahiyette- ne yapa- geçirmeksizin iize1·ind-e i!7lcmcfori l;J., * * ıı: hamamı, ve ittisalinde mutbah1, çamaşır· 
bRmiştir? zırn gelirdi. l~ak:ıt. ne u!Qmu şer'iyye Askeri Baytar Tatbikat mektebi haneyi, musluldu kileri, iki )emek odası, 

2 - Darillfünunumuz, beşerin ·nıii fal ülksi, ne de onun yerine ger,eu ''e h·," "'tane"'ı· bı·nası dahı'lı.nde yenı"deıı l 1 f 1'" 1 k daı·resı· K~" · ,..... '' tcr,os ve te e onu, se ... mı ·. 11· 

fekıki:resini asırlardan beri işgal eden mi.i:tl'hassıslaı- medresesi; bu çok ele- gaz höcresi pazarlıkla inşa ettirilc - ~ir iki katran ibaret ve üç kısma kabili 
atıl ile imanm (ilim ile dinin) ın:i!ıa- r:n ihtiyacı bnsiret\nr bir sezi:nti ile cektir. Pazarlığr 2G mart 932 cumar - taksım on iki odayı. ahırı. garajı, büyük 
eebetleri meselesi üzerinde işlt>mİ tj mi· karsı1ıyaıma.mı':1tır. Belki de 0 iMiya- tesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mutbak uşak odaları ile üç lıüvük bos
ıiUr? crn ,,.ittilı:ce artan t.azyikinj duymamış mektebiııdeld satın nlma komisyo · tan kuvusunu, vasi çam1 ıklı ı27ı dönüm 

3 - Darülfilnun:.ı.muz felsefe ftk- tır bile. nanda icra kılınacaktır. Taliplerin ke· hahç:)i n müştemilatı sair eyi havi h:ı· 
illinde, mint dehayı tem~il edebileceh Meıruti) ei devrinin iki mfhim mec- şif namesini görmek için komisyona rem , e se1:1mlık köşkler ı, olduğu gibi b r 
ibdai mahiyette fcl!o;di fİftemfor hum munsı ar:ır.;ınd~t bu menuun t:ım üze• müracaatları ve pazarlığa i5tirak için kaç kısma taksim edilerek kira ile de 
bllmi~ midir? ıindc de"'il, etrafında cereyan ~den de muayyen vaktinde hazır bulun - verilecektir. Talip olanların Galatada 

4 - DariiJfünunumuz. memur ye- fy•zı mümıhışalara gerı:ıce: Bunlar, mal:!rı. (2:11) (1033) Mehmet Ali paşa h:ı.nında (41) nomraya 
tfştirmekte olm:tsrna nazaran menıle me!'elenin ağırlığıyla "e derinliğiyle ~. * * saat on buçuktan beşe kadar müracaat 
keti, kendi5ine pek ço!;; zararları cln.I müt~nac:ip olmcl.un ~o'{ u:ıal-.tı; top· Askeri mektepler ıihtiyacı için 180(10 eylemeleri. 
kanan eski devirlerin l.ötü m~mur zih lu b·ı· görüşten zi .... ade daırtnıklıık ifa- l ki ı k • ol kilo şeker pazar ı · a satın a ınaca - Tebdilhava etmek lstlyen• 

lere - Bahçeli ve dört odalı müstakil 
kullanışlı bir yıl ı kiralıktır. Aı zu eden
leı t3cyleı beyinde iskele civarında be
destanlı Hüsnü beyin 2 numaralı hane
sine müracaatları . 

nfyetfnden tam:ımfyle kurtarabilmiş de eden sistemimiz, az ~ok hisle karı· t!.r. P::ı~~rlığı 'J:T mart 932 pazartesi 
mfdir? ş \ '··r.zılırtl1. lG ı b. k · günü ı-mat YH kadar l ar ıye me • 

IS - Darülfünunumuz iJ'.mlerin a- Ziya Gök .Alp Bey ntHhumun ayni teb'ndeki Satrnalma lfomisyonuncla 
IMU ve iıntifaf neticeleri olan (Fen - mı:wzua temas cd~n ne5riyatı da daha icra krlmacakbr. Taliplerin şartna 
teknik) namına neler yapmıı:;tır? Fa- kuvvetli ol~azdr. Çiinkü bu sah:!, mesfni görmek için komisyona müra· 
ktiltelerden yeti~en miit('fenninlcr rne ı 1-cncli saham dc~ildi. Onun bu mesele caatları ve iştirak için de muayyen 
muriyet veya serbest mesfo!{ hayatın- etraf mch att?ğı en geniş adım, bir vaktinde komisyonda hazır bulunma-
da memleketin fenni ihti:·açlarmn ir.• ( (içtimai u~ulü fıkıh) tcsi~ine dair o- ları. (254) 1145) 
tibak edebilmi§ler midir? lan foklifidir. O, bu müddeayı ileriye * * * 

Acele satlhk apartman ve 
dUkkAnlar - I\adılı:öyünde, Yelde· 
~irmeni Çarşısında, dört yol ağzında, 
tahtında: Beş dük~ An. bir oda, hal:l. ve 
bodrumu. [e\'kinde. Dört d~ireli ve be 
qeri bir sofa, (4) oda, mutbah •e hal!yı 
havi emlak sanlıktır. Ta ip olanların on 
buçuktan beşe kadar Galatada, .l\lebrnet 
Ali paşa hanında, (41) numroya müra· 
caat eylemeleri. 

8 - Duülfünunumuzun. teş!<;ilfıt sürcrkrn hile değerli şahsiyetine ya- Dikim eviıııtle mevcut 24 kalem 
Te tedri~at itibarile -medeni ttlemin Immn bir insaf ile " ..• bunun tesisi va- köhne eşya talibi uhtesindedir- Ale · 
darülfünun mefhumunda aradı"'ı n-,., zifesi, bu .zamanın fıkıh ve içtimaiyat- ni müzaye-desi 27 - 3 • 932 pazar gü -
muml ~rtlardan maada- mahalli lı:ı- cılarma k .. -ılmı~tır. Frkrhlar ve içtim:• nü saat lG ya l<adar Harbi:)e mekte -
zı hmmsiyctleri \"e farikaları var mı- iyntçılar diyorum: bindeki satın alımı. komisyonunda k-
dır? Çiir.ldi, bunu ne yalnız !:kıhlar, ne· ra edilecektiı·. Daha fazla fiatla ta• 

7 - Darülrünunu·muz inkılap hare- d l · ı· · t l n ı· 1 l · · .. k 
1 

. . .. 
1 

• . ... 
1 

' 
1 

, .k c ya nız ıç ımaıya çı ar yapamaz u ıp o an arın şartın:ınıesını gorme · 
ket erım.zı ı mt gonış er e tetlH ve 'k' f ·ı · t ·· ·· 1 d k b · · l · ] · · · tahlil i i 

1 
. ., 1 ·ı sı m ı mı e:ıvunu o ma ı ça u ıçın rnmısyona müracaat arı Ye ıştı-

' m ş m c ır. . . . ., d ( ... ) d' ~ . . d n-n . d h ~ rm ssus e emez •·-- ıyor· rak ıçın e vıLI\ ınıı.ıayyenm e azrr 
s. - Daruı.r~n~numuz, kuruldu du. Ziya Bey, sadece (Durhheim) k- bulunmaları. (11ıl8) 

Kirahk kat - ldarehane, muaye
nehane veya il.amc.t için, iki oda. An· 
kara. caddesinde 52 numaralı nı müra· 

tarıhten berı ıçtımai hayatımızda tima:~·at mel·tebinin usule müteallik ................................ : .................. :······~· 
kamül >e salah Amili olabilmiş m k ·.dil .. b~ . b . t• t h·"'d" cok bari7...dir. Muallım de kanunı tarı- c~at . . . • ru e erını ızım azı ıç ıma eı. ıı;;e- j •• fh h d d ---
dır; olnbllrnışse bu s:ıhad:ıkı muYa J • • •• 

1 
. . t tbik t fe gore memur me umunun u u u Acele sahhk _ fındıklı dere içi 

. . erımıze ,e muesse crımıze a e - 1 . · d 1 ı d • · · d "lf .. 
fakıyetlerı geçen zaman ıle ve saı fc. . d I . . 'h· t ıarıcın e m rna ıgı ıçın aru unu· O~m'n çavuş 'ı okucunda 15 17 numa-

rneyı eneme< ıçın z.ı m yormuş u. b .. .. .. . · t ~ "' v 
dilen emekleri! ne dereceye knd::ır B d . 1 d' . . k d .. 't numuıun ugunku uf'ulesı umumıye r:ı.lı ~"lcr ucuzca satılıktır. Denize neza· .. . . u cneyış, >en ısını o a ar umı · •t;b . ,1 . 1 k ı.~ ı: ' 
mutnasıptır?. I d" · •1 d ·.ı.ı d. · t• l i 1 • arn e -a-ı.ukn.t r ' serıx:st tao.p· retlcrı· ,·ardır. ı"çı'ndekı"lere mliracaat.(2666) . .. . . h en ırrnış, o ~ca ar vecı. en ırmış ı < • • _ • • k . . . k h 

Darlilfunun meselesmın ana atla. a.. t k d. . • 1. 1• ~. k .1 1 rn~, ~erbest kımya erhk gıbı pe ma · 
• • •• •• i nıaıaye ·en ının a ım ıgıne aı o.! . . . 
nnı te~kil eden bu sualler ur.eıınde t n· f t d • 1. lik ld dut ıstısnalardan ı:ıarfı nazaı- me-

muş u: ır sı a ının a a ım o u- • . . . 
ayn ayrı duralm: • 

1 
d. - d . •tti mur yetişıtirmege ınhisar edıyor. 

Ac~le ve ucuz sabhk ha· 
ne - Beyoğlunda Kamer hatun m:thal· 
lesinde kAgir dört kattan ibaret (6) oda, 
bir mutlak, iki sofa, bir sarnıç, bahçe, 
elektrik ve cnüştemil.Au sair eyi hu•i hane 
acele ,.e ucoz satılık olduğu gibi bir 
batı kira:ılwr. Talip olanlann s:ı.:ıt on 
buçuk t:ı.n he~e kadar Galıtada l\lebmet 
Ali paşa h3nınd:ı. (4 I) nuroroya müracaat 

eylemeleri. 

1 - Darülfünunumuzun r..1~pet 
üim f aııliyetleri, en ziyade -bir~aci 
makalede arzettiğim veçhile dariilfü
nun tAbirinde fcm keJiımesinj.n yerinde 
kullanrlm:ı.ma.sı yüziinde-n yanh~lıl\la 
fünun fakültesi d~nilen- (ilimler fa. 
ikilıtesi) nden beklenir. Bu. fa!i'ii11ed~ 
fiiphesiz, yük'!'!e'k iistatlarrmız ç:ıJıs
m~r; ~imdi de laymetli lisfatları
mrz vardır; bu üstatların himmetiyle 
memleketimiz müspet ilmin n:ıkil ve 
tercöm~ ve •• nihayet kavranması yo
lunda epeyce ilerlemistir de F~ ·at. ih; 

tatlığm ileri8fa1de bulunan <llimlik 
mertebesi, tabiat hAdiselerini izah e
den kanunlar bulmakla ihraz ed:Ur: 
.A.Umler, yeni kanunlar hulanr.':alar 
bile hiç olmazsa ~velce bulı1nmuş ta· ı 
biat kanunlarını 1'3:mal, tevsi veya tam 
dil eden, şahsi anlayı;;lan Ye görüsle· 
riyle fli:m !leminde ilmi bir suH~ya 
saJdp olan şah~iyetıerdir. $u halele 
ilimler fakülte!inin tekemmül de-ece-

1 

sbı1 tayin edebilm-eğe yarıyau en sa-1 

Jim llçü, onun alimlik noktasından 
eriştiği seviye olabilir. 

2 -Akııl ile İıman, (ilim ile din) :ıra
smdaki münasebet me~eJesinin, e\"vel
ee içine girdiğimiz ve hayli emek yer
diğimiz medeniyet zü.mresindeki pti ı 
ve girift maziıı;inden ikinci ve üçüııcü 
makalelerimde bahsctm;§tim. Bu ağır 
me5tleniın ilmi görüşlerle tetkiki; da
rülffrnunumuzun bir zamanlar (ult•a 
mu ~r'iyye), son dirilişinde tle (ilahi-' 
yat) namımı alan fakültesine düşer.ı 
Ulumu şer'iyye faküıt~:. meşrutiyet 
d~nde medrese!er:.n ıslahı hare!\e-ı 
tinden Mnra, yüksek derecede lıi· mü· 
tehıı.ssrslar medresesinin ihda~ı dola-1 
~sile artık darülfünun canıia.sı içinde! 
luzuırurnz kalmış ve Iağvolunmuştu. 
.Akıl ve iman meselesi üzerinde bu gü-1 
ntm ilmi zihniyetine uygun bir tet!-d-ı 
ke gıfrfŞ!m~i. d:ıha ulOmu şcr'iyye fa 
kWtı.iyle nıütehassIBlar medresesinin 

gımu rnn, ı agzrn an ışı m. .. .. b.. .. d • 
Ak 1 ·ı ·.... c·ı· ·1 d' . ) .. Danılfununun utun me eıtı mem 

ı ı e ı ... anın ı ım ı e ının mu- v • • 

b t
. l · b ·· h k k. h leketlercle oldugu gıhi bızde de esaslı 

na~ c ı mese esı, u gun u u · ı a- • . . , .. 
-..·at d f'l halleılilmis bulunu- (mlıSSıon - hizmet) ı ılım yaratmak 
ol rmız a ı en , ., .. v t k ı 

Yor D . ı·· · ı · aurılm ştıı· ve ogre nıe · o masına nazaran onu11 . : ıın ''e < unya ış en J ı . . 
Faıkat b 1 ·]arda ve vk- buvazıfcye en çok yaklaşan ve yam• 

u ayrı rşm şuuı f 1· ı· d 11. t'şti k dan1nrd d h ~ .ı·· ·1 . 1 bilmesi şa.n aa ıye ı c mua .ım ye ı rme a a, aı \ "ıy e yer eşe eh d .... 1 k 'kt" d Ş ve Y"c;ı . · 1 . .. . d s asın a goru m2 ı ıza e er. u 
--~aması ıçın mese enın uzenn e . .. . 

e"'' ·i d"'ıt 1 d k'" halde dariilfununumuzdan yetışen -\ " ,.e SQI\ zaman.ar a, şar ·~a ve . . 
garnta a 1 v 

1 1 .1 • b. muallımın, d:ır memurluk mefhumu .. ~ı an s-ıgı:t ar a ,.e ı mı ır . . . Daktilo • Vözn~dar - 1 ürkçe 
zlliıniv"-tle ·~ı.. ,.1 1.- d l\I 1 1 . ı~ıne sıkışıp lrnlmıyarak hıç olmazsa 

J'" ı.., -m-.{ ,ızım ır. em e rn . . . . .
1 

.. . . ve Fransızca füanları ile daktiloluk ve 
timbde lıu · · t k 1.~ ı. · .,.tta ·· _ zıhnıyet ıt~ba t'l e, ınuspet hır hususı· 

ışın e! sa <ı.nll.. r mu .. .. 
1 
.. , .. . e-J • ) ah ut veznedarlık veya satıcılık npan 

e~ese~i de ·ıu · t f ~··ıt ·d· E yet ,.e ustun 1.(,, go..,farmcsı, meu,;ure- . 
"' ... .~·~ uyn -~- u .~sı ıır ... sa• cilHn temsil etmesi beklenir. Yetişme lılr l\lumazcl iş arı~or, Gazetemiz id:ı-
~en daı ulft nunda boy le mr fakulte- .. .. .. ı . . t resinr: '·F •. rumuzu ile mürac:ıat. 
nin varlığı, onun bir üf'ulesi bulundu t~_r.zınc dorduncu ~a:lalede tasvır e_: . . 11 , n , 1 . ı 1 ' • 
ğunun l\abu ı edildiKini de gösterir. tıg-um i~tipdat dev~ınıit be~_de ve.~~ :ll~l\l\l\lllıllıl~llml~l~~!!lrıJllll1 Ilı! tl~jj~!Jll ! ıJll~lıll~lllı~ll~~l~Jı~I~ 
Bu gün ilahiyat fol>ültesj için alul ve memurıyle meşr.utayet 

1
vc c~~hurıı · s } k 

iman m<!scle.sinden daha acil ve daha me~urun~n_ sevıye .. r~_rınını ıyıce a.nl_:~ı atı ı arsa 
cnz"p bir t~tkik raev:r.uu tasavvur olu· yabılmek ıçın bu ~unun m~murunu ış Fatih Malmüdür)üğünden : 
na.bili~ mi? tlfthiyat faJ.;:iiHesin in ~s başrnda. tctı'dk etmek lazım gelir: Da.-
ki bir' tabirle söyli'yeyim- hikmeti rülfünun, ea\i deYfrleı-in köfü baskı- Çarşambad:ı. Dib:ı~ Yunus mahallesi-

1 d h k h ı d k r nin ~okuş bn~ı soka~ında atik 14 cedit 
vücudunu kaVIT'-'abiJrnesi ve uğra.dı_iı anın an ve nu ava arm an u • 

J tuld 1 ti t' d'v· 12 No. lı tahminen 320 arşın miktarın-
ra?i.betsizl"'.• vüzünd<!n fıdeta yokmus u.itan sonra ~ c ş ır ıgı memura 

- ol - l\K"Jl. D 1 fh h k' · ı daki h:ıne ar!l1sı 24 t\1<1rt 932 t:ı.rihinden 
•r:bi göriin:m üf'ulc.sini bulabilmesi m.ı 1 ev et me umunu a .uy c 
,., k t b"l · · r b 31-l\lart 932 tarihine kadar müzayedesi 
i-.:in Hk faaliyet admm~ıı bu saha üı.e · ·avro a ı mış mıc ır; u memur, asn-

d d 1 t · · d d l t bir h:ıfta müddetle temdit edilmiştir. 1$· 
rinde atması lazım gelmez mi? mız a tv c ıçın e ve ev c namına 

1 • • · 1 'll t · · d ·ı tirasın:ı. talip olanların >. e\'mi muzııyede 
3 - Dari:lf ünunumuzda bir felsefi ut.um 0 .manm, mı e ıçın e ve mı -

I t l: ·" 1 -'· ·ıı t' · · ol:ın 31-:\lıııt 9.rn t3rihine müsadif pcr-
sisteme s:-ılıip ve ... ·a felsefi bir meslek e narnma ıacum 0 !mu..ı), mı e ın ışı-

J k -' k ld v • şembc günü saat 1 O da Fatih l\ lalmii-
tesisinc haz,rlar.mış mütle;:risimiz hu- ne yaranıcl ueıne. o uguna mannuş 

ve bu 'ii:roek inamsın heyecanını nd· dürlüğüne müracaatları. ( 1138• 
lunduyuna muttali olabilmek, bizim ol • 

!ç:n bü~~c bir b::.htiyariıktır. Garp a· sinde duymuş mudur; hareketlerinde s l k 
lemi fcylorofluk payesini çok haklı o anlayı~a ve duyu~a tamamile sadık atı 1 
hir esirgem\!;} le ve p~'t doğru bir an· kalabiliyor mu? Bu memur, asırlar
layışla tcvci'ı C{lc:-: Feylesof, felsefe dan beri hii-kfımet.tcn hii!iürn sürrn~k
de ipti-kftrı ve fü:lai hir görüşle sistem ten ba-:ıka bir mfına çı!rnr2mamış olan 
kurabilc.ncUr. Göniil, darülfünuuf'.a halkı; hükumetin hüküm sürmelden 
muzu:t kür.-ilcrincle TUrı!c dehasının ba~!;a bir ele: milleti h!tlunduğu nc'.
bu anhıv uygun feylc.soflannr da tadan cok ilerilere. kudretli h;ıynt 1 
görmek i-tcr. İçtimai hayatrmızm boş. mef \lı;esine götürmek vazifesi olch:• I 
Juldarr feylesofa ve hiç olmazsa fel· ğuna ve hu vaz:f eyi l>:ış:ı.rnhileceğine 
sefi tefe!tküre ihtiyacımızı:ı derecesi- inandıracak kadar mcfüür~ci. mes·u· 
ni gün gerfkr.e daha aç.!\ Ye daha liyetini miidrik, samimi ve .. f::ı:ıl ola-

B11ik mar
otomobil 

derin hi .. sr-.1 'riyor. bilmic:ı rroirl>r? 
f Somı yarın) 

4 - Darülfiinunumuzun, ilim saha
smda~ii yiirliyÜ"lerıinin pek lnıvvctli 
Ye feri ol:-.m-mn. ına mıı'rnbil memur 
vetistirmek hususundaki f aaliY.~ 

-.-~~~~~~~ 

(*) Dördüncü makale (V AKIT) in 
15 Mart 19B2 tarihli nü.slıasında. 

(**) /slôm Mecmuası, sayı - 3 S'l
hife - 84. 

kalı 
Eminönü Maloıüdürlüğ"ünden : 
\ ' crı~i borcund:ın dolayı h:ıczcdilmiş 

olan 925 model llui~ markalı b'.r adt!t 
hin.!k ocomolıili Uoc:ıp:ışa maliye ~ubcsi 
i1tis1lindcki Tahir efendi j!;:mıj•nda t6 -
:\hır tar hine müsacif cumaıtesi giinü 
:-n:ıt 11- te bilmüzayede srnlacaktır (1131) 

1 LAN 
Osmanlı Banka~ının Galata, Yenicami 

Ye B<'yoğlu de\•airi, Paskalya yortusu 
mün:ısebetile M:l'tın 27 nci Pu:ar günü 
kapalı bulunacaktır. 

Aydındaki askerin ihtiyacı için 
4 aylık e!ı.:meği lrnpah zarf usuHlc 
münaka.~a.yıt konmustur. thalei J{at 
iyesi 21 Nisaın 932 pa7 .. 81" günü saat 
15 te Aydındaki alay karargfıhmd:ı 
icra edilecektir. Şartnamenin lıirer 
sureti tstanbulda IH. K. O. satın al 
ma komisyonunda ve lzmirde .:\'L 
1\1. Denizlide A. 5. SA. AL. kc-rnis " 
yonlannda vardır. Taliplerin ~ev " 
mi mezkiirda ihale saatinden e~ el 
(10.'36) lira :!O lı:uruş teminatı mıı.rmk· 
kateleriyle birlikte tekliflerini havi 
zarflarıını lmmisyona tevdi ctmele-. 
ri iU\n olunur. (140) (1072) 

* * * 
İstanbul Levazı:m eşya ambarı 

için motörlü bir adet elektrik tulum .. 
bası pazarlıkla satın alınarak bina 
dahiline n.zedilecektir. Pazarlığı 

28 mart 932 pazart~i günü saat lG 
da icra edileccldir. İştirak edecel:le· 
rin vaktinde komisyonda bulunntaia• 
rı ve keşif.namesini almak istiyenle • 
rin de komisyo:ı.a müracaatları. (145) 
(1118) 

* * * 
K. O. ,.e 1. F. l{ıtaat '"e re ·i- ;c • 

l!atı hayva.natrnm çayırlattırılrn r 
için K. O. Ye 1. F. Garnizonlarına :.0-
25 kilometre dahilinde olmali ve la
a!<al 150 dönüm mi!.da.rmda ça ~, ı: 

bulunanların çayırları ciheti a.ski' iye 
ce isticar edilmek üzere bu bap•::ı. • 
ki teldifnameleriyle 1 nisan 932 gii 4 

11iine kadar 
(149) (1139) 

Ifom. a mürncaatlarr. 

lstanbul dördüncil ic memurluğundrrı: 

Temamına 1850 lira kıymet 
taktir edilen Balatta Hıdır çavuş 
mahallesinin Yeni cadde soka
ğında atik 48 cedit 60 numarah 
kadimen tevsii intikalli bir bap 
hane ve derununa cari bir çu
valdız mai lezizi havi bahçeli 
hanenin temamı açık artırmaya 
vazedilmiş o!up 2-4-932 tarihin• 
de şartnamesi divanhaneye talik 
edilerek 21 nisan 932 tarihine 
müsadif perıembe günü ıaat 14 
den '16 ya kadar lstanbul dör• 
düncü icra dairesinde açık ar• 
tırma suretiyle satılacaktır. 

Artırma ikincidir birinci ar• 
tırmada en ziyade 800 liraya 
müşteri çıkmış olup bu kerre 
en çok artıranm üzerinde bna• 
kılacaktır. 

Artırmaya İştirak için yüzde 
yedi teminat akçesi alınır, mUte
ra1'im vergi, belediye vakıf ıca• 
resi mÜfteriye aittir. 

icra ve iflas kanununun 119 
uncu mnddcsine tevfikan bak!an 
tapu sicHleriyJe sabit olmiyan 
ipotekli alacakhlar ile diğer ala
kadaramn ve irtifak hakkı sa-
hipluiaın bu haklarını ve husu
sile fa z ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tuahindea 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
mi:sbitclcriyle bildirmeleri Jiizını· 
dır. 

Al si halde baklan tapu s:cil
luiyle sabit olmıyanlar satış 

bedelinin paylaşmasmdan har>; 
kalırlar. 

Alakadar'.arın işbu kanunun 
ahkamına tevfi' an hareket et
meleri ve daha faza mn'um t 
almak istiyenlerın 930 - 553 dos
ya numarasiyle rnemuriyctim·ze 
müracaatlara il5.n oiuuur. (ı677) . 
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Çocuklara 

.HAYAT KiTABI 
bayat· kambara·sı 

ııanları ==ı 
Cumartesi, Sah ve Per,e'Dbe günleri Aııkara'dan - Sıvası g 

den yatakh araba ile Pazar, Çarşamba ve cuma güo1eri Sıvastan 
Artkara'ya hareket eden yataklı vagonun Mart 932 nihayetinden 
Hibaren iş'arı ahire lcadar JAğvedildiği muhterem ahaliye ilin 
o!unur {1063) 

Ic!aremize ait ou~p H. P. Limanında çalışmaktaolan dubalar
dau biri bil müzayide saltlacaktır. Müzayide 31. 3. 32 Perşembe 
g~· .. n saat 14 de H. P. Mağazasında icra kılınacaktır. Talip o· 
Janların her gün H. P. de Liman ve nhbm ser müfettişliğine 
müracaatla Cubayı görebilecekleri Ye mÜzayide günü Ve saatin· 
de mağaza müdürlüğünde hazır bulunmaları icap ettiği ilan olu 
nur. (1078) 

İdaremizin mülga eski malzeme deposunda bu kcrre topla · 
nan kuımen hurda ve kısmen tip harici muht'!lifülcins lüi< s ve 
radyom Jambalnrı; 110 murDJuk mum kuvvetinde binlerce nmpul
lcırr, müstamel elektrik dimımoları, telgraf ve elektrik telJerine 
n.ıatuus izolatörler ve suporları, 15mba şisderi, karyola ve kar
yola somy:ıları yazı makinesi, kupilya ve civatalar ve bunlara mü
masil bin kalemi bulan bir çok hırdavat aleni müzayede suretin
de satılacaktır. Müzayede 2-IV-932 de ı::aat 10 da bathyacaktır. 
Talip olanlann yevmi mezkiirde mağnza müdürlüğüne müracaat
tan ilan olunur . . Malzemeyi görmek ve malumat almak istiyenler 
müzayede t:ırihine kadar her giin sabahleyin saat sekiı buçuk
tan akıam beşe kadar m.ığazaya müracaat edebilirler. (1011) 

lstanbul P,olis Müdürlüğünden: 
rt:emurini zabıta için imali muktazi 231 takım ıivil elbise ve 

231 takım ııvil kaput ve olmiktar sivil fapka kapalı zarf us\Jlile 
münakasaya çıkarılmıştır. Teklif olunacak fiat battı layık görül
düğü takdirde 27-3-932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te 
ihaleyi kat'iyesi icra edılecektir. Taliplerin şeraiti ve nümunele
rini görmek üzere idare komisyonuna ve t eminat akçesile teklif 
mektuplarını yevmi mezkurd1. saaat 14 dekadar Vilayet defter
darlık dairesinde müteşekkil mübayaat kom isyonuna müracaat 
eylemeleri ilin olunur. (857) 

lstanbu~ Gümrükleri Muhafa
za Müdür~üğülnden: 

"' 1 - Mübürll nümu::ıe ve evsafı veçbile 718 adet aleminyüm 
matra pazalıkJa alınacaktır. 

2 - Tn!iplerin nümunc evsaf ve şeraitini görerek ve % 7.5 
teminatlarile 24-Mart-932 per§embe ıüuü saat 14 te müdüriyete 
mUracaatları. 1122 

Onümfadeki Cuma günü saat 
l 0,30 da aylık içtima akdedilece 
ğinden azayı kiramm Cağaloğlun 
da Halkevini teşrifleri rica olunur. 

SEYRiSEFAlN 
l\lcrker. accntası Galata köprülıaşı B 2623 
Sulıe A, Sirkeci l\lühürdar 1adc Han :2740 

Mersin Postası 
(Konya) 25 Mart Cuma 

1 O da idare rıhtımandan kalkar. 

Doktor 
Hafız Cemal 

Çırçır yangın yerinde 1 ,'2. metre murabbaı arsa sabh tır. 
Talip olanlar tafsilat almak için bergün Levazım müdürlüjüne 
ve ihale günü olan 14-4-932 perşembe günü de 4 lirahk teminat 
makbuz veya mektubu ile saat on befe kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler, (1141) 
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Tütün inhisarı Umumi Mü-
Dahili hstahklar mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden d •• ı •• v •• d 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar fstan· ur ugu rn errı: 
bulda dh·anyoJunda 118 numar:ıh hu· -
susi kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene \'e tedavi eder. Telef on: ls· 
tanbul (2. 22398) 

VAKmtır 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vak1t yurdu 
Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2 4370 
Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Va kıt 

Abone şartları; 
1 :~ tl 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
Hariçce - fOO 14!10 2700 

ilin şartlarımız: 
- R;:-smf 1 fususf 
Sanrı 10 Kş 12 50 Kş 
SanLimı 20 •. ->:'i 

KUçUk ilin şartlarımız : 
ı ';! .s 4 1- !O De lalı , 

so so 65 75 ıoo l\mus 
A - Abonelerimızin her üç aylı

~ı içın bir defa meccanentlir 
H - 4 saun geçen ildnlıınn fazla 
satırı için 5 kuruş z:ımmolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

ne riyat müdürü: Refik Ahmet 

7.3. 932 paıarteıi giinü ihale olunacaiı evvelce ili.o oluoan, 
(40,000) kilo yerli nebati kola için esbabı tarafından Yerilen nü· , 
munelerin tercübeleri henüz ikmal edilmemiş olduğundan kapalı 
zarf uıulile yeniden münakasaya konulmuştur. 

Nümurıeleri Fabrikaca kabule şayan gCSrülmüı olan tilçcarın 
yevmi münakasa olarak tayin edilen 26-3-932 cumartesi giinft 
saat (10) teklif ve teminat mektuplarını hamilen Galatada Mnba
yaa Komisyonuna müracaatları. (980) 

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Kaza Kilo 
Çatalca 100,000 

60,000 

" 200,000 

Cinsi 
Kömür 

.. 

lstiranca Vakıf ormanlarının 

süpürge alan orman mevkiinde. 
lstiranca Vakıf ormanlarının 
süpürge alan orman 106 Hat• 
boyu. 
lstirancn Vakıf ormanlarının 
süplirge alan orman Tahta köP"" 
rü ile klitüklü mekan. 

Balada mevkj ve nev'ileri muharrer vakıf orman kat'alan 
20 Mart· 93ı tarihinden itibaren bir hafta müddetle temdit edil
miştir. Müzayedesi 28 • Mart - 932 Pazartesi gtlnii saat on dörde . 
kadardır. F azlasi!t talip olanların lıtanbul Evkaf Müdüriyetinde 
orman ve Araı.ii Vakfıyc idaresine müracaat eylemeleri ilAa 
olunur. (1134) 


