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Türk kadını 

[Suat Devriş H. Al
manyada bir seyya· 
hate çıkmıştı. 
Kıymetli muharririn 
kadın kulübünde oer· 
dili bu konferansı, 

bütün Hanımlarımızı 

alakadar edecefi ci· 
hetle dere ediyoruz: 1 

Kıymetli meslekdaıların 

Muhterem hazirun. 
Söze baslamadan evvel 

hakkımda göstermekte ol· 
duğunuz teveccühli nezake· 
te ve memeleketim inkılabı 

ve terakkiyatini öğrenmek 

için muhterem memleketi
nizde izhar edilen alakaya 
teıekkür etmek isterdim. 

Fakat naçiz ıahsiyetime 

kartı gerek yüksek cem'yeti· 
mizden gerek bütün Alman 
matbuatı ve diğer meslek
daılanmdan gördüğüm sa· 
mimi hüsnü kabulün bende 
yarattığı heyecan okadar 
kuvvetli ki. 

Şaııyor ve hislerim! ke· 
lime tekline koymaktan aciz 
kalıyorum. 

Benim için sizin kıymetli 
ve münevver huzurunuzda 
sevııli memleketim hakkın· 
da konuıabilmemin sonsuz 
bir zevki var .. 

Bunun için sizi fena ve 
anlatılmaz Almancamla böy· 
le rahatsız etmeğe cesaret 
ettin. Beni litfen musama· 
ha ile dinleyiniz ve almanca 
iyi· ifade edemiyeceğim töz
leri kendiliflnizden anla· 
maga gayret ediniz. 

Her fertte, her fırsatta 

sevdiği ıeylerden bahsetmek 
onları baıkalarma anlat· 
mak zafı vardır değil mi?. 

inanınız bana ki her 
Türk kadını için en büyük 
zevk sevgili memleketinde 
vuku bulan harikulade ye· 
nlliklerden bahsedilmek bu 
yeniliklerin onun hayatını 

naıd baıtan aıağı değiı· 
tirdiğini ve mes'ut ettiğini 
anlatabilmek imkanıdır. 

Tüı kiyede ki bu değiıik· 
likler o kadar yeni ve mu· 
hayyerilukuldur ki bu mev
zua her temH ediıinde 
Türk kadının yeni bir se
vinç, bir heyecan ve bir 
gurur duymaması mümkün 
değildir. 

Türk kadını inkılabi 

son senelerde dünyanın en 
mühim hadiselerJnden biri 
olduiu için onb kesi:ı: ki tim· 
diye kadar hakkında bir çok 
ıeyler yazılan ve söylenildi 
onun için bu g6n size yeni 
bir ıey anlatamıyacak olur
ıam beni affetmenizi rica 
ederim. 

Dünkü. Türk kadını· 
nın hayatının ervinin için· 
de ve' kapalı bir halde 
ıeÇuğınİ bütün dünya bilir. 

Kafesli pencerelerinde 
ıün~ıin ıııkları oldürülen 
eıki Türk evi eski Türk ka· 
dınının ocaiı dünyası ve 
mahbesi idi. Bu günkü Türk 
kadnıı evinde mahpus 
değildir ve dünyası bütün 
ınedenl inıanların dünyası 
gibi genlt ve büyüktür. 

Fakat bu günkü Türk ka
dınından bahsetmekten ev· 
vel fUnu buraca zikretmek 
istedlmki eski Türk kadını 
hiç bir zaman Avrupa mu
hayyelasinin .varattığı harem 
ha atı a mamııtır. 

Sedirlerde üstünde yarı 

çıplak yatıp, gül tatlısı yiye• 
rek, nargile içerek vakıt 

geçiren o ılıman ve tembel 
kadın hiç bir zaman Türk 
haremlerinde yaıamamııtır. 

Eski Türk evlerı iki kıs
ma ayrılırdı. Bir kısmında 

evin erkekleri yaıardı; evin 
efendisi orada çalııır, erkek 
misafirlerini orada kabul 
ederdi. 

Bu kısmın ismine ( Se
lamlık) derlerdi. 

kadınlara ait olup harem 
denilen kısımda ise evin 
hanımı çocukları ve cariye
leri ile yaıardı. Bu kısma 
hiç bir yabancı erkek gire· 
mezdi. 

Esaretin cari olduğu de

virlerde bile Türk kadını 
cariye olarak satılamaz. 

Bunun için odalık olmazlar, 
ancak meşru bir zevce sıfa

tile Türk erkeğine hayat 
arkadaıhğı ederlerdi. Ve 
Türk evlerinin hariminde 
ancak meıru bir zevce hür
mete layik bir anne, thır 
hemıire olarak yaıarlardı. 
Bugün Türk kadını aile için· 
deki vezaifini ihmal etme· 
mekle beraber hariçte de 
erkeğinin it arkadaıı, mes· 
lekdaıı olmuıtur. 

Hemen, hemen bir asra 
yaklaıan bır maziden beri 
evlerinin içinde birer Avru
palı kadın kibi yetiıen Türk 
kadıuları ananelerlar ve taas· 
surları yüzünden kabiliyet 
ve kıymetlerini gösterecek 
hnat bulamıyorlardı. 

Türk inkılabını (hazırla
mıı bir vaziyette idiler, 
onun için vatanın halaıkarı 

büyük Gazi ODU r taassubun 
zalim boyundurağmdan kur· 
tarınca o inkılabın yardımcı 

bir uzvu oldu ve hürriyetini 
iyi idare etti. 

Suat Deroiş 
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Fransız-İtalyan 
itilafı 

Tokyo, 10 (A.A.) - Ja
ponya'oın Fransız • italyau 
deniz itilafı hakkındaki ce
vabının kayıtsız ve ıartsız 
bir tasvip mahiyetinde ol· 
duğu haber alınmııtır. Lon· 
dra'ya gönderilmiı olan bu 
cevaba ait tafsilat henüz 
neıredllr.aemlı olmakla bera· 
ber Japonya'nın bu cevaba 
metalip mahiyetinde bir ta· 
kım mütalaalar lllve e.ttlği 
öğrenilmfılfr. Japonya hü· 
kameti bilhassa Fransa'nın 
malik olacağı ve olduğu 
tahtelbahirlere ve muhafa· 
za edeceği eski harp gemi
lerine ait tonilato miktarla
rının fazlalğina ve büyük 
harp gemileri meselesine 
dikkati celbetmfıtir. 

Roma itilafının muaddel 
bir ıekilde yeniden tasdikı· 
na lüzum hasıl olmasından 
korkulmaktadır. 1936 da 
toplanacak konferadsta bü· 
yük harp gemilerinin orta· 
dan kaldırılması hususunda 
beslenen ümitlerin de boıa 

çıkacağı zannedilmektedir. 
Bu mütaleaların gelecek 
sene Cenevre'de içtima ede
cek tahdidi teıJiha t konfe
ranın tarafından nazarı iti· 

bara alınmak üzere derme
yan edildiği zan ve tahmin 
olunmaktaw. 

YARIN 

ŞEHİR 
[vkafta : 

Mektum vakıflar 
Evkaf idaresi mahlü'atın 

tasfiyesi itinin ikmali için 
icap edenlere emir vermtıtir 

Bir çok yerlerdemektum mah
lüller vardır. Ekserisi arl!a 
ve tarla halinde olan bu 
mahlfıller baıkaları tara· 
fından kendi arazilerine il· 
hak edilmiş bulunmaktadır. 

Evvlce tapu senetleri mun
tazam olmadıiı için bu kabil 
meklunı mahlullerin mahlu1i· 
yetini ispat etmek pek müs· 
kül hatta bazen imkansız 
olmaktadır. 

Evkaf bu kabil mektum 
vakıfların tesbiti için de 
bazı mukaı rerat ittihaz et
mek üzeredir. 

Mahkemelerde : 
Hafi bir dava 

Ağırceza mahkemesinde 
hafi olarak devam.4 eden bir 
izalei bekir davasında yalan 
ıehadette bulunan Çingene 
Elife tevkif edilmiştir. 

Borsa~a 
Ticaret borsası 
Varidat ehemmiyetli 

surette azaldı 
Ticaret borsası varidatı

nın azaldığından evelce ba· 
setmittik. Bu mesele son 
zamanlarda daha mühim bir 
safhaya girmiıtir. Bundan 
iki sene ev el 140 bin lira 
varidat temin edilirken ıim· 
di bu miktar 80 bin liraya 
inmiıtir. 

Varidatın azalmasına se
bep fiat düıkünlüğüdür. 

Borsa, satıılardan bin de 
iki almaktadir. Evelce buğ· 
day 15 kuruı Afyon 40 liray 
satılırken varidat pek tabii 
olarak fazlaydı, ve ona göre 
bir masraf bütçesi tanzim 
eclilmiıtir. 

Bu sene satıılardan alı· 
nan varidat az olduğuna 
göre masrafta tenkihata 
ihttyaç vardır. Bu tenkihat 
memur maaılarından mı, 
yoksa başka maaraflardan mı 
olacaktır? Bu mesele l'ıak· 
kında tetkikata devam edi
liyor. 

lngiliz kaçta 
Dün borsada l.ıgiliz 1030 

Dolar 212,25, Altın 921,20 
Fransız Frangı 168 kuruıa 
satılmııtır. 

Cemiyetlerde: 
Tütüncülerin 

İstanbul ve 
bilumum tütün 
mivetinden: 

kongresi 
mülhakatı 
iıcileri ce· 

11-3-931 tarihine müsadif 
çarıamba günü sasa 2 de 
Galata topçılar caddesinde 
Kasım Bey hanı birinci kat 
cemiyet merkezinde kongre 
halinde ictima ve heyeti 
idare intihabı icra edilece
ğinden bilumum tütün iıçi· 
lerl çalııdıkları depo ve 
imalathanelerde kendi im
zalarile tayin edecekleri ka· 
dın ve erkek birer murah· 
hasın gelmeleri. 
Istanbul erkek lisesi 

cemiyetinden 
lstanbul erkek lisesi ce· 

miyeti kongre riyasetinden: 
Kongremizin ikinci cel-

sesi cuma günü saat 14 de 
erkek lisesi konferans sa· 
lonunda akdedtleceğinden 
bilumum azanın teırif· 
lerl rica olunur. 

• KUŞ 

HABERLERi 1-,;;z -

--------------ı Kari 
Ticaret aleminde: Marifte: Ve 
Berlin Türk Çocukları . Leylek 

ticaret odası 
Senelik kongresini 

aktetti 
Berlin Türk ticaret oda· 

sının senelik kongresi ge· 
çen hafta içinde toplan· 
mıştır. Kongrede Berlin se· 
firimiz Kemaleddin Sami 
paıa, Berlin ticaret mümes· 
silimiz Necdet B., sefaret 
erkanı, Almanyada bulunan 
Türk tacirleri hazır bulun· 
muşlardır. 

Bundan baıka nizamna
mede bazı tadilat yapılmıı 

sonra idare heyeti intiha· 
batına geçilmiıtir. 

İntihapta azalığa tüccar
dan Riza, Edip, Fb.h, Naz· 
mi, Mehmet Remzi beyler 
seçilmişlerdir~ 

Kongre ikinci defa olarak 
toplanmııtır. Bu içtimada 
Berlin' de bulunan banka 
müdürleri, iktisat, hariciye, 
maliye, zira.at nez!lretleri 
mümessilleri fabrika müdür· 
leri, gazeteciler bulunmuı· 
lardır. Umumi katip Ömer 
Celal B. odanın bir senPlik 
mesaisi hakkında hazıruna 

bir nutuk Irat etmiılir.' 
Berlin sefirimiz Kema· 

leddin Sami paıa da Türki· 
ye • Almanya arasındeki ik· 
tısadl münasebatı hakkında 
almanca bir nutuk irat et· 
miştir. 

Yumurta alacaklar 
Yunan hükümetl lstanbul 

Tica .. et odasına müracaat 
edecek memleke timizden 
Yumurta almak iıtediğini 

bildirmfttir. 
Ancak Yunanistana 

ithal olunacak Yumurta· 
lar üzerine ihraç iıkelerinl 
gösteren damgalar vurulma· 
sını istemektedir. 

himaye Bir tanıdığım vardll• 
Kendisi ne siyasidir, ne ın4-

Bu namda bir cemiyet nevverdir, ne de okuınut 
yapılacak yazmıı .•. 

Mektep müdür ve hey- Yeni harfleri bile bll 
eti talimiyesindt>n iki kiti sene güçhalle öfrenebtlclt 
ve çocuk velilerinden 3.5 ki· Epeydir ıörmedlilm bO 
ti olmak üzere ıu mektep· adama dün tranvayda rar 
lerde birer çocukları hima· geldim. 
ye cemiyetleri teıekkül ede- Kolunun altına bir 1Gıt 
cektir gazete sıkıt lırmıı ~e bir diP.' 

lstanbul: 1' 2, 5, 6, 10, 11 lomat gururile yatar gibi ' 
ı2, 13, ıs, 19, 21, 2s. 29 t 
33, 45, 38 inci ilk mektepler. urmuıtu. • Beyoğlu: 21, 3, 4, 9, 11, •• 
13 · 14 15. 16 17 • 18, 19, Meğer itin içinde " 
20. 21, 24, ( 25. 26) ıncı ilk varm•ı ... Hazret gazetelerf 
mektepler. okumak için değil glyinın,j 

Üsküdar: 1, 5, 6, 8. 10, için ahyormuı ... 
11 13. 44 ıs, 17, 19, 19, Eh, artık değme ıit-
20, 21, 22, 24, üncü mek- keyfe ... 
tepler. Tepeden tırnağa ka~ 

yeni mektepler maaile ııklaımak itten b 
değil.. Hatta üstelik 

Eyyupte ve Niıancıda altınla dolarsa •. 
yaptırılan ilk mektebin in· * 
ıaatı bitmittlr. Mektebin 
tesellüm muamelesi bugün· 
lerde yapılacaktır. 

Diğer taraftan gene 
Eyyupte Akarçeımede bir ilk 

mektep daha yapılacaktır. 
Bu ilk mektep diğerlerin· 
den· daha büyük olacaktır. 

Belediye kııın çocukla
" ın mektebe gidip gelme
sindeki müıkülat nazarı 
dikkate alınarak gerek Ra· 
mide yeni yakılan mektebe, 
gerek Niıancı mektebine 
giden en kısa yolların ye-

niden inıasına karar veril· 
mittir. 
"' Ali ticaret mektebin 

de bir şube 
Ali ticaret mektebi ul6· 

mu aliyei ticariye kısmının 
üçüncü sınıf talebeleri için 
bir koopera Uf ci]ik ı ubesi tesis 

edeceğini yazmııtık. Mektebin 
müderrisler heyeti ıubenin 
yakında açılacafını ıöyle· 
mitlerdir. 

inerken: 
Niçin gazeteleri 

lendiğimi anladınya dedı. 
Gayri f hUyarf cevap 

dim. 
Leylefin ömrü lalclo 

geçer. 
BÜRHANETTIN 

i t ••• ' 1 •••••• 1 ••••••••• 

Müteferrik: 
lsmail Hakkı bey 
lzmirde münter "fı 

Asır,, reflkımızın baımu 

riri lsmatl Hakkı bey 
ıehrimile gelmfıtlr. H 
bey bereyi tedavi Viyao a 
gidecektir, Arkadaflllll"!:.. 
acıl ıtfalar temenni ed 

Tayyare 
piyango 

Bugün çekiliyor.• 
Onuncu tertip ta~ 
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piyangosunun ikinci ke~~_. 
öfleden sonra Darillfill':i~ 
konferans ıalonunda Fabrikatörler dün 

toplandılar 
Yeni muamele vergisi projesi 

sanayicileri 
kat'iyen tatmin etmemiş 

Dün Milli sanayi birliği 

umumi heyeti toplanarak 
yeni muamele V·!rgisl ka· 
nunu projesini tetkik et· 
mittir. 

Müesseselulnde 15 bey·fJ 
girlikten fazla kuvvet mu· 
barrikc kullanan f abrikJ\· 
törler kendilerini dört 
seneden beri tazyik eden bu 
verginin sınıf suretile bile 
olsun alınmasından müte· 
e11!rdirler. Ancak kanunun 
5 inci maddesinin, timdiye 
kadar tatbikatında binlerce 
ihtilafa sebep olan müıki· 
latı kaldıran tarih ve kat'ı 
ıf adelerin tee11ürleri kısmen 
taliflf etmiıtir. 

Mamafih verginin 931 
senesinde kaldırılacağı va· 
dedildiği halde kısmen bile 
olsun kalkması fabrikatörleri 
tatmin edememittiJ". proje· 
n'in 931 haziranından evvel 
kanuniyet kazanması için 
teıebbüsatta bulunulacaktır. 
Muamele vergisinin yeni 
ıeklinin nefayicl hakkında 
Nazmi Nuri bey bir muhar· 

1 
rlrimize ıu izahatı vermlı· 
tir : 

"Yeni kanun projesi tam 
değilse bile kısmen olsun 
muamele vergisini tahfif et· 
tlğinden erbabı sanayi ve 
sinai inkipf ımız hakkında 
iyi neticeler doğuracaktır. 

Bazı esbap dolayıslle 
tamamen Ilga edilemeyen 
bu vergi hali hazır ıekliyle 
fabrikatörlerimiz:n iflaıını 
mucip olmaktan uzaklamıı· 
Ur. Bu günden sonra lhiaı 
inkisafımızın daha ziyade 
artacaiından tüpbe edile· 
mez. Fabrikalarımızın va· 
ıdyetl müemmen bir hal 
alaçalından fabrikalarda 
çalııan ve onların yüzOnden 
ekmek•yiyen 100 binden 

Fazla amele JstJkbalınden 
emin olabilecektir. 

Amelenin tokluğunun 
faydesi aııkltdır. 

Son projenin kanuniyet 
kesbetmeıi içtn IAzım gelen 
tedablri olmaktayiz. Bu 
huıuıta makamat aliye nez· 
dinde teıebbüslerde buluna· 
cafız.,, 

lacaktır. 
Bu keıtdenin bayals 1 

ramlyeıl 35 bin liradır• 
bin liralık müklfa1 k 
nln hltammda dola 
ayrıca çekilecek 25 ., 
arasında biner lira o 
takılın edilecektir. 

Beynelmilel ~i 
kongr~si 

Onbeıinci beyn 
ziraat konferansı bu 
Perağ'da açılacakbr. 1' 
rans 5 hazirandan 8 
rana kadardevam e 

Bizim de ittirak 
limiz bu konferansta 
teıkllitı ve zahire 
masraflarının tenzili 
leleri görüpılece-kUr. 

PoliSte: 
Bir ahlaksız 

Abdurrahman Ef • 
de birinin of luna 
sölüt telgraf fabrli 
çahıan Nazım tar• 
iki ay evvel bir t 
yapılmıı, fakat çocuk 
tuğu için bunu ba 
haber vermemlıtfr. .ı-ı 

Babası tecavüzil ~ 
evvel hab~r alarak d 
lise tiki.yet etmif, 
mu•yene ettlrilmtf, t 
raporla sabit olmuıt 
zım hakkında taki 
pılmaktadır. 
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_YALAN ıy 

Emil Y aninğsin şaheseri 
Bu günden ıtibaren MeJek'te 

Yalan filminden bir sahne 

Viyanah meşhur ve genç 
bir re11am olan Andre Frey 
tatil zamanını geçirmek üze· 
re İsviçrenin Oberland Ber· 
nuve ha valisine gelmi~ti. 

Oturduğu evin yakınında 

V eroni isminde dilber bir 
kıza malik olan bir aile otu· 
ruyordu. 

Andre az zaman zarfın~ 
da genç dilberle tanıııyor ve 
ilkbaharın gelmesile de ara· 
laranda derin bir aşk kök sa· 
salıyor. Yalnız kaldıkları bir 
anın verdiği mestile g~nç kız 

.kendisini Andre'ye teslimde 
tereddüt etmeyince bu büyük 
fedaliarlıAı idrakten aciz ol· 
mıyan Andre genç kıza kat'i 
olaralC izdivaç vadinde bulu· 
duyor ve delikanlı Viyanadan 
avdetle resmen i1an edilmek 
üzere aralar.nda sözlefiyor· 
lar ve delikanlı Viyana'ya 
hareket ediyor. 

Hakikaten Frey avdet 
ediyor. Fakat aradan geçen 
:zamanın uzunluğu ve ailenin 
kızlarını bir nahiye müdirine 
vermek hususundaki ihtiras
ları .genç kızı Mozer ilminde 
birine bağlamış bu1unuyor. 
Tam düğün gecesi yetişen 
Andre bu vaziyet kaıısında 
l>ir yolunu)ulup eğlence ya· 
pı)an yere kadar sokuluyor 
ve bu· müatesna akıamın te
m inettiği mesti sayesinde 
bizat nahiye müdün Mozer 
tarafından sabık sevgilisine 
resmen takdim ediliyor. 

Aradan sefer geçiyor ve 
Andre, Vesoni nin istirham· 
larınına ragmen her sene 
tatilini ğeçirmek üzre aynı 
köy heJiyor, zira; Ve; oni nin 
dünyaya ilk getirdidiği ço· 
"Cugun kenisine ait olduğunu 
biliyor. Haibuki Po1diye 
gelince müsterih bil· hayatı 
saadet ıürmeptedir. Gene bir 
aene Andre tatilini geçirmek 
üzere köye geldiği esnada 
bir spor esnasında V eroni 
ile' müthiı bit' kaza geçiriyo.
lar ve bu kaza neticesinde 
kadıd ölüyor delikanlıya ge
lince tehlikeli bir surette ya· 
ralanarak hastaneye kaldırı· 
lıyor. Zevcesinin vefatını mü· 
te akip dolaptaki kadının met· 
rük eıyaları arasında meyda· 
na çıkan bir mektup hakika· 
tı bütün çıplaklığıle meyda· 
na koyuyor ve hunun üze· 
rine betbaht baba her iki ço· 

soruyor ve bu sual karşHın· 
da evlac'mı bedbaht bal:)a. 
nın hışmından kurtarmak 
gayesi1e delikanlı asıl kendi 
oğlunun Mozare ait olduiu
nu söyliyo::-. 

Artık Moer bir hedefe 
doğru ilerJamektedir. Oda 
kendi evladı sandığı piçten 
kurtulmak •.• 

Gece yarısı Andrenin 
zannettiii kendi oğlunu 
teyzesine götürmek beaha
nesiie yanına dağa götürü, 
yor ve maksadı çocuğu yar· 
dan aşağıya r yuvarlamak ve 
bu yaptığını herkese bir ka
za mahiyetinde göstermek 
istiyor· Fakat tam uçurumun 
yanına geldiği ande bedbah 
babanın hayalinde masum 
bir yavrunun ölümü pek fe· 
ci bir surette canlanıyor 

ve yapacağı harekete 
nadim olarak eve avdet edi· 
yor. Fakat esasen Andre 
ölmeden evvel hakikati an· 
nesine de yazmıı bulundu· 
iundan biçare validenin to· 
rununu almağa geldiğini 

görüyor. 
Bu sefer hakikatı tema· 

men anlayınca Mozer zarfı 
nazar ettiji cinayet sevine· 
rek her iki çocuğuda kendi· 
sine bırakılması istirhamile 
beriki yavruya karıı hakikat 
bir baba olmağı vadediyor. 
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Ticari senetler 
konferansında 
( birinci sayfadan devam 

bugün haiz oldukları kuv· 
veti h.hfie medar olabilecek 
herhangi bir tahdidat bi· 
ttabi konferansın hu me· 
saisile kabili telif olamaz. 
Çek üzerine peıinen tediye 
mecburiyetin kaydı, çekin 
haiz olduğu bugünkü basit 
ıeklini tahvil eder. Bu kay· 
dm çeke geçmesi kabul 
edilirse pe~inen tediye ol· 
m adan çek çekenler hak· 
kında mevcut ahkamı cew 
zaiyenin de buraya aynı 
suretle konulması icap 
eder. Peıin tediyat, çeki teı· 
kil eden uzuvlardan birisidir. 
Diğer uzuvlar da projede 
tadat edilmektedir. Bunun 
da aynı suretle çeke kayd· 
edilmesi silsilei mantıkiye 
icabatındandır. "Çek avizen 
ye gelince, izah edildiği veç· 
hile banger ve yatıran ile çe 

cuğq a!arak hastaneye gidi· 
yor ve delikanhdan hanğisj- ı 
nin kendi asıl evladı oldufu 

ken arasında bir mukavele
dir. Ve imzanın taklidine ma • 
ni 
aat 

olmak için 
edilen 

mürac 
hususi 

YAiUN 

Haseki Kadın hasta 
hanesi tahkikatı 

Baş hemşirenin masumiyeti anla
şıldı. Süreyya B. darptan 

beraet etti 
Bir kaç ay evvel Hase· l 

ki kadın hastanesinin bir 
takım yo1suz hadiselere sah· 1 

na olduğunu ve bilhassa Baı 
hemşirenin kardeşi ife dok· 1 

tor Şemşettin arasında geç· 
tiği söylenen dayak vaka· 
sını uzun uzadiya yazmııtık. 
Bu neşriyat üzerine hasta• 
neye gönderilen müfet· 
tişler ve muhakemede safa· 

hatı ; rakkatı bu gün 
aldığı gibi meydana çıkar· 

mış ve gerek sertabip ve 1 
gerek baş hemıirenin ve go· 
rekse dayak attığı ideia edi· 
len Süreyya beyin çok l 
melunane bir iftiraya uğra· 

dıkları tezahür etmiıtir. 
Bu meraklı, olduğu ka· 

dar çirkin iftira tafsilatını 
ıöyle hülasa etmek kabildir. 
Haseki hastanesi baı hem· 
tiresi vazifesini müdrik ve 
büyüklerinin teveccühünü 
kazanmııılbir hemıeridir. 

Yalnız günün birinde 
doğum tarafmdan çahımak 
iıse ve ayni hastanenin fahri 
asistanı Suat, Hanım hf'm· 
ıiresi "Dür saf,, hanım Baı· 
bemıirenin emrine veriliyor; 
fakat kısa bir zem anda 
vazifesini suiislimali görülen 
man için bir darbe vur· 

maya fırsat arayoraada 
baı hemıirenln hardeıi dok· 
tör Süreyya Beyle araların· 
daki hüsnü münasebet bu· 

baı hemşirenenin arasını 

açıyor. Snat H. her za
kazanmıı oluyor ve bunu 
Ziya bey ve gice yarısı 

kürtaj yapmak istediği için 
kendisine basta bakıcı ve· 
rilmediğinden dolayı hiddet 
eden Şemsi bey inzımam 
ediyor .. i 

Şebeke tamamlanmıı 

vurulacak darbe zamanı 
bekleniyor. 

Kendilerini tanıyanların 
arasında evlenecekleri ıayi 
olan Süreyya beyle Suat 
Hanımın ;ızdivaçlarını doğ

ru olmadığını söyliyenleri 
Sureyya Bey esasen böyle 
bir fikirde bnlunmadım söy· 
lenmit bu sefer Suat hanım
la aralarındaki münasebatı 
kökünden yıkıyor. 

Bu buhranlı günlerde 
ünlerde hemıiresi ve kendisi 
aleyhinde çevrilen fırıldak 

lardan tamamen bihaber 
olan Süreyya Beyle Şemsi 
Bey arafmda geçen bir la· 
tife aralarını açacak ma· 
hiyette değilken çoktanberi 
fırsat bekleyen bu ıebeke 
derhal iti baılayor karakola 
ihbar keyfiyet olmuyor ve 
Şemsettin beyin dayak ye
diği iddia ediliyor • 

l, bunulacla kalmıyor 

mütaaddit gazetele.lie hasta
nenin bakımsızlığına ser ta· 
bibin idaresizliğlni iddia edi· 
yorlar. lıte bu sırada şebe. 
keden biriıinin gazetemize 

na uzun zaman mani olu· gönderdiği bir mektupta 
yor. Süreyya beyle Şemsi bey 

Yıne bu turalvrda dok· arasındakı soka evvel=>e 
tör ( Hüseyin Rifat Beyin yazdığımız ıekilde gösteri· 
hasta bakıcıları müıkül liyor, fakat ı1 mahkemeye 
mevkide bırakan müna· ve müfettiılere intikal edin· 
sebetaiz teklifleri başlıyor, ce ıebeke meydana çıkıyor 
ve baı he111fire vazifesi icabı 'Ye gerek ser tabibin ve 
olarak hasta bakıcıların ıi· gerek Baıkomsere ve kar
kayetlerini lazımgelen ma· deıtnin alçakcasına bir ifti· 
kama bildiriyor. raya maruz kaldıkları teza-

Ve bu surette baı hem· hür ediyor. 
ıire ikinci bir düşman Buna ait davaya Fatih 
bu ebe hanımın, bat hemıi· ıulh cezasında bakılıyorken 

re tarafından hastaneden timdi evvelce darplan tehdit 
ablacağını anlayan maddesinden meni muhake· 

Suat H. kadeıim hasta• me kararı veren müddei 
neden ukaklaıtırıyor. Ve bu umumiliğe gönderilmiıtir. 

hadıse Doktor Suat hanımla Muhakeme devam edecektir. 
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t~hflf «i~tıİ,'biİ~ki~ 
Hamilin elindeki çekin onu tezyit etmek ve kat'ileı· 

tediye edilmesi hakkını ip· tirmek lazımdır. Çek avize· 
tal edemez. Çek avize, nin maksadı, taklidin önüne 
resmen kabul edilirse vadeli geçmek olduğuna nazaran 
çek ihdas edtlmiı olacak ve bu husustaki ahkamı umu· 
ticari mahiyeti haiz olmak· miyeyi lazımsa daha fazla 
sızın ortaya yeni bir poliçe teıdit etmek teklifi bu mak· 
çıkacaktır. Bu suretle çek· sadı daha iyi temin eder 
ten daha az taks alan muh· zannederim. 
telif devlet hazineleri mu· """=:-"""'!'~-===~==~==-=-
tazarrır olacaktır. UNUTMAYINIZ 

La Hay nizamnamesine 
tamamen muvafık olan 1926 
Türk ticaret kanunu çekin 
görüldüğü ande tediye mec· 
buriyetini refedecek kayıtları 

MAJİK'te 

TAUBER'I 

i; M ... :t 

Meb'us olmaları mümkün 
olamayanlar 

[1 inci •ayladan devam] 1 ~müddetinin hitamını taklp 
• • • • eden günde de mfintehibiıanl 

Şehrımızdekı f aalıyet intihabı için reyler atılmaAa 
lkı üç gündenberi ma· baılanacaktır. 

halle heyeti ihtiyariye ve intihap faaliyeti devaın 
muhtarları bu intihap cet· ettiği müdcletçe heyeti tef· 
vellerini tanzim ile meıgul tişiye hergün içtlma ede· 
olmakta ve bunları perıembe cektir. 
gününe kadar yettıtirmek intihap defterlerinin mun• 
için çalışmaktadırlar. Heyeti tazam olması için daktilo 
teftiıiye dün de içtima ede· ile yazdmaıına karar veril· 
rek mesaisine de v a m miıtir. 
etmiı ve cetvellerin tan· Perıembe günü eski mec· 

lisi umumi salonunda yüıe 
zimi husususunda mahal· yakın daktilo toplanarak 
lelere yeniden bazı tebliğat gelen cetvelleri teksire ça• 
yapmııtır. Cetvellerin tan· lışacakdır. Dün bazı mahal· 
z!mi Perşembe günü akıamı lerden gelen defterler tet· 
tamam olacaktır. Cuma gü· kik edilmiıtir. 
nünden itibaren de taliki Mahillata konacak san· 
ihtimalinden bahsdilmekte dıklar da ihzar edilmektedir· 
isede bu, mümkün görül· Fırka vilayet merkezinde 
memektedir. Çünkü, bunlar kaza ve nahiyelerinde de 
imla edildikten sonra bir kere esaslı faaliyet göze çarpmak· 
de heyeti teftiıiyenin nazarı tadır. Nahiyelerde namzet 
tetkıkından geçecektir. Bu listeleri hazırlanmııtır. Bıs 
itibarla daha bir kaç gün listeler vilayetçe de teıkilı 
geçmesi lazım gelmektedir. edildikten ıonra tabedilece1' 

Cetvellerin müddeti on ve talik olunacaktır. 
beı gündür. On bet gün Fırka namına meb'uslu1'· 
zarfında herkes kendi ma· lara namzetliklerini koy•• 
hallesine ait cetveli tetkik cak 1 olan azanın birer fo-
ederek, isminin mevcut olup toğrafla hüvıyeUni tesbite 
olmadığı araıtıracaktır. Ta- kafi gelecek yeıaik ve ter 
lik müddeti olan an beı gün cümei hal varakalarını k&tl• 
bittikten ıonra cetveller in· bi umumilife göndermeterf 
dirilecek ve bunu müteakip lazımgelmektedir. 
sekiz gün itiraz müddeti he· Şehir meclisi önümüzdl' 
klenecektlr. ki perıembe günü fe-ykalad• 

itirazı olanlar bu müddeti olarak toplaDttcaktır. Bu lf; 
zarfında itirazlarını heyeti Umada intihap teftit he1et 
teftf ıiyeye bildirecekler ve azası seçilecektir. T eftif hl' 
sekiz günden ıonra bu hakkı yeti bu içtimada seçilir •" 

ktif• kaybetmiı olacaktır. itiraz çllmez faaliyete geçe.~. 

.. iiii~' ... g~~~'i~i .. iii~~Şi~~d~'. iki 
Yunanlının sırtınıyere getrdi/t ) 

On dakıkalik iıtir•b': 
müteakip mindere gelen 'J ~ 
reı antrenörümüz Her ~:, d 

Peter, geçen Cumartesi akf tt• il 
Zervirnise mütefevvik sure J 

Dün gece Yunanlılarla 

son güreı müsabakaları ya· 
pılmııtır. 

İlk güreı Papadakis ile 
Vefik ( Kumkapı ) arasında 
yapıldı. On dakikalık birinci 
devre nihayetinde her ikiıi 
de müsavi vaziyette bulun· 
duklanndan ikinci devreye 
baılandı. 

Bir müddet sonra Vefik 
Yunanlıların sırtını yere ge· 
tirdi ve galibiyeti tli.n edildi. 

Müteakıben Strangarla 
ile Şevki karıılaıtılar. 
On beıinci dakikada Şevkı 
Strangariıin sırtını yere geti· 
rerek galibiyeti temin etti. 

stanbul 4 üncü icra da· 
lresinden: 

3200 lira kıymet takdir 
edilen Boğaziçinde Mirgön 
iskelesi karıısında haricen 
ve dahilen yağlı boyalı elek· 
trik ve su tertibatını havi 
eski 30 mükerrer ve yeni 38 
N. lu bir bap sahilhanenin 
tamamı 14 Nisan 931 tari· 
hine müsadif Perşembe günü 
saat 13 buçuktan itibaren 
on altıya kadar İstanbul 4 
üncü icra memurluğundan 
satılacaktır. 

Satıı şartnamesi 4 Nisan 
931 tarihinde Divanhaneye 
talık edilecektir. Takdir 
olunan kıymeti bulduğu 
halde en ziyade arttıranın 
üstüne bırakılacaktır. 

Arttırmağa ittirak için 
yüzde 7 teminat akçesi la· 
zımdır. Kakları tapu sicilliyle 

* ~ şayanı hayret 

Son - müsabaka yurı~ 
Zamutla Haliç kulübürıd k 
F alk arasında idi. d f ~ 

On dakikalık birinci t, 

re sonunda iki taraf bet~ , 
bere idiler. ikinci de~re 

baılanıldı. ~' 
ikinci devre nihayeti';,; 

hakem heyeti puvan iti l 
rile Faiki galiq ilan etti· >l'I 11 
gürüıen Abbas beye 
kol saati Hediye etti. ;t 
sabit olmıyan ipotek ala' .,ı' , 
lılarile diğer alakadar~.,~ , 
ve irtitak hakkı sahipler ıf'. h 
bu haklarını ve huııı• 1,1 
faiz ve masarifo dair ~)Jl' 
iddialarını ilan tar• , 
den itibaren 20 gün fctııı 1' 
evrakı m ü s b i t e l e )i t 
bildirmeleri lazımdır. ·~ 
halde hakları tapu '~ııl 
ile sabit olmayanlar· Jİ 
bedehnin paylaınıas•fı~ 
hariç kalırlar. A ,/ 
darlar icra ve iflas Jı f 
nunun 119 uncu madd~I. 
göre tevfiki hareket e,.I 
leri lüzumu ve müter ~ 
vergi ve vakıf icaresi il , 
teriye aittir. Daha el 
malümat olmak fstef,,./ 
930-458 Dosva nuııı" &" . . . _.:~,, 
memurıyetımıze ,..Al# 

ları ilan olunur. 

tanımaz banka muamelatı· 
nı da teshil etmeği hiç ıüp· 
hesiz konferans arzu eder. 
Ancak, bu arzu bilhassa ikti· 
sadi ve ticari hareketleri tes• 
bil etmek maksadmdan mül
hem olmalıdır. Çek, bir te· 
diye vasitası rolünü oynar 
çek istimalinin gittikçe ya· 
yılması ve tediyatın çek va· 
sıtaslle yapılmasının teka· 
mülü hesabatın cereyanının 
değiıtirecek mahiyir.dette 

macerasını musavver 

MAHKÜM KADIN 
JETT A GOUDAL, VICTOR 3 Büyük sinema yıldızı tarafındarı 

VAR CONİ, JOSEPH temsil edilen bu heyecanlı filif11 
SCHILDKRAUT yarın ak;pam 

ASRİ sinemada takdim edilecektir. İlaveten: Yeni varyete numaraları 
Bunun içindir ki ç~ki 
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Sahife 6 

1 Çocu k hastanesi ~ullak, bo{;az, 
burun mfitehassuıı 

le Dr. Ekrem Behçet 
B. ol lu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mfitehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar iki lia 
Miras meseleleri Bir » 
Şerhli borçlar kanunu » » 

(İKBAL) kitaphanesinde 

Yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

E vapuru fZUrUm 11 Mart 

Çarşamba 
günü akıamı 18 de Slr· 
keci rıhtımından har~kf?t 
(Zonguldak, İnebolu, Sam· 
ıu.n, Ordu, Gireıon, Trab· 
zc.•n, Sürmene ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve a V· 

det edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide 

Yelkenci hamnda kain 
acentasına müracaat. 

Tel. iıtanbul 1515 

Doktor 

Hafız Cemal 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
baıtalıklar mütehas · . • 

Cumadan maada her :~u 
ıaat 10 dan 6 ya kadar b , -.ta 
kabul edJllr. 
Adreı Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıstanbul 3899 

Doktor .. 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve züh!'eviye Cemiye· 
ti aza ıından Beyoğlu Ağa. 
cami karıı 61rasmda 133 
No. öğleden aonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 

1 · Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi ederi 

tıtanbul 8 inci icra me· 
murluğundan: Bir borcun 
temini için paraya çevrilme
sl mukarrer Berber masa 
ayna ve konsol 16 mart 931 
Tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 10 dan itibaren 
Beyoğlun da tarlabaçı cad-

YARIN 11 'r{ ı rt 

Büyük .Tayyare 
• 

pıyangosu 

2 inci keşide Bu gün çekiliyor 

Büyük jkramiye 35,000 liradır 
Ayrıca : 15.000, 12.000, 10,000 8.000 liralık ikramiye 

ve 25.000 liralık bir mükafat vardır 

An karada 

om T AŞHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPi~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

Sermayesi: 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare : MILANO 
İtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, isviçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENT ALAR: 

istanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 

İstiklal caddesi Telef . . 1046'. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 171]8 
IZMIRDE ŞUBE 

=- c ~ 

BankF ranko Adiyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddeıi No.102 
Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

«Harbin 
«Mukden = Bilcümle Banka Muamelatı = 

Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat-:-- Tasarruf 
sandığı-M ~kfıkatı ecnebiye, kambiy~," esham ve !a~vıııit a~ı!TI sab: 
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvılat bedellerının tahsıh-Adı 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avans. -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvılAt 

muhafazası vesaire. -
Bahrisefit Felemenk 

Bankası 
İST ANBUL ŞUBESİ 

idare merkezi : A M S T E R D A M 
Mezun serroayesl: 25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,000 FL. 
İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

-
Oalatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711~5 
iıtanbul tali şubesi : "Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'Jemecl Han,, Telefon: lst. 569 
Bilumum banka muamelatı 

1 
1 
' 

Emniyetkasaları icar.! 
,._..... _____ ..._._.I 
desinde Anteriye furunu 
karıısm da 15 l No. lu Peru· 
kir dükkinı ön~nde ~pk 

artırma ıuretile :satıJacağın· 

dan taliplerin yevmi ve sa· 
atti mezkıirde hazır buluna· 
cak memuruna müracaatla· 
rı ilan olunur. 

* 

ÇİMENTOSU 

EN KUVVETLİ ÇİMENTO 

Y aı usulile yapılır 
Fazla harç kaldırır 

7 

28 

. 
MUKA VEMETI 

CER (Normal harç) TAZYiK 
( 1 : 3) 

Günde 24 Kg. ı=ı 481 Kg. 

" 
31 Kg. .[~] 483 Kg. 

BAKIRKÖY tiMENTO T. A. ŞİRKETİ -BAHTİYAR HAN GALAT~ 
1 Telgr, AKSU GALATA- Telef. BEY. 786, FABRİKA Tel. BAKIRKÖY 70 

İstanbul Dördüncü İcra 
memurluğundan: Atanaı ve
ledi Sotiri efendinin isten· 
fan veledi Eftat Evyenididis 
efendiden borç aldığı altmıf 
beı bin liraya mukabil is· 
tanbul Beyoğlunda Sarı 

Lutfi mahalleıinın ıümbül 
ve yemenici sokaiında atik 
18 23 25 cedit 24 25 27 
ymenici sokağında 21 No lu 
hanenin yirmi dört ziradan 
itibaret olan duvarı müıtere• 
ken kullanılmak ve ve yıkıl· 
mamak üzere kadimen tev
sii intikali 23 ve 25 No. lu 
iki bap bükkinı müıtemil 
18 No. ~lu bir bap aparlı· 
man otuz gün müddetle iha· 
lei evvelliye ilanına konul· 
muıtur. Hududu: Bir ta· 
rafı yemenici sokağı 

bir tarfı Sümbül sokağı bir 
tarafı Fosko1a Apartmanı 

Hahamhaneye ait 21 No.lu 
hane ile mahdut, Sahası: 
Aleltahmin 290 metre terbi· 
indedir.kıymeti muhammenesi 
elli altı bin iki yüz elli lira· 
dır. Evsaf müıtemilatı asıl 
apartmanın zemin katta 
dört ayak basamakmermer 
merdivenle çıkılır. Demir 
kapudan zemini mermer, 
camekanla ikiye bölünmüş 
bir taı hk üzrinde cameganlı 
kapucu odası zemin bir nu· 
marada bir koridor üzerinde 
dört oda alafrang~ bala ze· 
mini kırmızı çini mutbah 
zemini tahta, banyo mahali. 
Cevdet Rey kiracıdır. 2 -

Bir koridor 4 oda bir mut
bah zemini kırmızı çini bir 
ufak banyo bir alafranga 

hala Viyolo efenni kiracıdir. 
5 - Bir koridor üzerikde 5 
oda zemini kirmızı çini 
mutbak alafranga hela 
zemini kırmızı çini banyo 
mahali T omazo efendi kira
dır. 4 • Bir koridor üzerin· 

'•~~~G@eo@c.r'@eo~J~ 

t Koşunuz! 
® 
~ Koşunuz! 
~ Koşunuz! 
~ izmir terzihanesi Peıin ve veresiye muamelaı~' t ve çok ucuz flatlarla her nevi kostümler, pardüsiile'' 
@) Frak ve Simokin, caket 
T ve 

<f 
ı 
~ 

Hanımlar için: 
ıı' En son müdellere muvafık tayyör, ve maot0 

imal eder. 

Adres: t Babıali caddesinde İzmir terzihanesi sahibi tüc/~ 
~ terzi ve biçki mütehassuı: MUSTAFA SAL 
e@oe(@)eo(@)tıı(@)eG(@)ee@)ee@>ee@)o<>(@)o9e®~+<@>a @ 

de zoemini kırmızı çini malta ı kıemen kalemkardır. so; 
ocaklı mutbak 4 oda bir sokağında birinci 1'' 
alafranga hela Behar efendi itibaren iki ıahnitin SUll' 
kiracıdır. 5 • Birinci katın ve y emenicf ıokaklırıl' 
aynıdır boıtur. 6 • Birinci köıesinde diğer birer ,,, 
katın aynıdıdır Mariya Ko· tin birinçi kattan iti 
hen kiracıdır. 7 • İkinci ka· büyük apartmanlar•" 
tın aynıdır, avukat Gabay rer balkonu zemin ~e 
efendi kiracıdır. 8 • İkinci rum pencereleri d 
katın aynıdır Madam Mar· parmaklıktır. Yemenici 
ko kiracıdır. 9 • Bir kori· S L f dı arı ut i ıokağın 
dor üzerinde 3 oda bir alaf· N iıtf o.lu dükkan zeııı 
ranga hala bir banyo ma· 
halli kırmızı çini döıemeli 
bir mutbak Mösyü Mordo 
kiracıdır. 10 • Diğer katla
rın aynıdır Grizagoridis ki· 
rac•dır. 5kat tarasa olup cam· 
akanı aydınlık mahali mermer 
merdiven başı ve koridor 
üzerinde zemini çimento sa· 
bit iki kazgan Bogata ma· 
hali ve iki mermer tekneli 
çamaşırhane 11 göz kilar 
mahali bir alafranga hala 
zemini kırmızı çini kısmen 
ah§ap örtüsü iki kısmen a· 
raın budrumu zemini çimen
to döıemeli olup yemenici 
sokağına methali vardır. 

11 göz kömürlük bir helayi 
havidir. Kapılar ve pence· 
reler yağlı boya merdivenli 
sahanlığı~ mermer tavanlar 

mento arakaımda bit 1 
Nikoli efendi kiracıdır~ 
nında 25 No.lu dii 
boştur. iki kattan Jti~ 
Yemenici sokağında b 
apartmanlarda dört bl ~ 
apartımanın arka c~ 
kısmen tahta kaplaJIJ İ 
Talip olanların kıyoıetl 
hammenesinin yüzde~ 
nfsbetindc pey alı I 
müıtashiben ve fazla / 
li'.ımat dosyasından ita / 

7 "" leceğinden 929-221 3ı 
ralı dosyası ile 9-4~9,, 
rlhinde saat on dörtte 4'; 
altıya kadar bizzat dilf' 
bilvekale müracaat e 
lüzumu ilan olu~ 

M. ı''-1üdür Burharıetl 


