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I(; ~ım Pş. Hakkı Şinasi Pş.ya sordu: "Y ~rli mal giyecek.misiniz?,,-. 
Ve ş~ cevabı aldı:· Tabii.! . · 
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Meclis reisimiz İstanbulda 1"'~:;~ yerine su, _. ~Güzel gözler,~~~~i!!i!lı .. 
Kazım Pş. Hz. dün şehrimize geldi ve 

hararetle karıılandı 
"Hölkı hesaplı, tutumlu yaşamıya 
alıştıracaAız, yerli malı giyeceAizl,, 

p Evvelki Akşam .Ankaradan aynlan B. M. ~edisl r~iıl ~~ 
ı. Hı. dtınktl posta trenile ıekrimize gelmişlerdır. Mecliı reısimızı 

· Haydarpqa is-
tasyonunda Ştık
rll Naili Paşa, 
fırka kA.tibi u-
mumiıi Safvet, 
Hakkı Şinasi 
Paıa, Vali ve-

kili Muhittin Bey 
birçok meb 'us· 
iar ve domtlan 
karfılamıılardır. 

Bir genç kız 
Paıaya trenden 
inince bir buket 
takdim etmiştir. 
KAıım Pata haz
~etleri kendileri 
ni istikbal eden-
lerin ayrı ayrı 

elleriai ·le.ut
lar, ve habrlan· 
m sormuşlardır. 
Pqa Hazretleri 
Haydar Paıa 
nhbmma yana· 
pn Seyri sefa· 
inin Mal tepe 
Yapuruna bin-

lrazun Pı. H~. kendl~lnl luırşılamıya miılerdir • Ki· 
gelenlerle konaJUrken zım Paşa nh-

~da lralan Hakkı Şindi Pat•ya «Yeril elbin ,ıyecek mis~~• 
l)e sormq ı Hakkı Şinui Pa· p da « Tabit » ceYabını YerDllftir. 

[ Alttarah 5 ind sayıfamızdadır 1 

' . ı Yunan Reisicümhuru Zai~is 
~ 'teni Yunan reisinin ecdadı Os-
~ manh padişahlarmdan 

''zeamet,, alırmış. 
. l\.endilerine (Zaim) denildiği i.,.in Zaimis ismi 

çay yerine ıhlamur ı Cazip bakışlar 
B'/lyll.k <1a~inin tastnden 1 s .S • • 

y6rlJ.veltml .1Zi ... J b v J 
DDn akşam intipr eden re- · .. . SIOefild dl"a d~ l 

fiklerimizden birisinde dikkate b •11 ük• J 
çarpacak bir telgraf yardı. Bu 1 y afi en uy tJ Sfffi 
telgraf, Büytık Gazinin k5ık- b d 
lerine gelen misafirJere kahYe u ur 
~~=":..b:":!n;:;~::'. O halde sinemada çalııan kadın san'atkArları 

Bizim dilnkü sayımızda çı- gözlerinden tanıyabilirmiainiz? 
kan bir Ankara telgrafında Gilzel bir ·-
da Baıvekilmizin bir .ziyafette çift gaz ln· 
çay yerine ıhlamur verdikleri san yUzllne 
biJdiriliyordu. 

Türk milletinin mukadder•- mana Ye ca· 
bnı ıimdiye kadar daima en zibe Yeren 
mükemmel bir tekilde idare bir ıUstilr. 
etmit olan' iki büyük şahsiye- Bir gGzel 
tin millet paraıını harice gön- gözliıı etra-
dermemek için nasd bir ruh fıaı çevre-
~te faaliyete giriştiklerini gö-
rüyoruz. leyen glir 

Her glin lüzumsuz itiyatlan- kirpikler ta• 

yü Ü d 
ı biatin bir 

mız ı: n en yabancıları a-
vuç avuç kazandtrdığnıızı dft· ı a he ıerine 
düşilnmek mecburiyetindeyiz çok yakııan 

Biiytik Gazi ıu tedbirle, hiç bir çerçeYe· 
fOpheaii, bizi tuurlu bir tasar- ye benzer. 
ruf cihadına çağırıyor. Vanadan 

O, her sahada izinden ytı- itibaren bu 
rüyeceğimiz, ardından gidece- ın tunlar da 
ğimiz bir rehberdir. 

Ona uyalım'. gtiıel sinema yı dı lan ile 
:.- :ıt::ı1'::1fflm--•~ kart• lqma· 

E~~~rle3 !;~~ya-
Tütün kanununun Bunlann 

k 
bakıılannda 

müza eresine ki hususiye-

. başlandı ,. tlere dikkat 

Tütiln kanunu liyıhasımn Mil· edıniL 

<ldzel bakı~lı bir 'J'ıldız -
Billi Dov 

Çünkü •••• 
let mecliıi endlmelllerinde mO· 
zakeresiDe ba1lamn11tır. Haber 
aldığımıza göre, bu kanun tütün 
zıraatinin memnu tutulacağı mın· 
takalann tayinini hiikfımete bı· 
rakacak ve hükumet buralarda 
ilç sene tecrübelerde bulunduk
tan sonra memnuiyetin devamı· 
na lüzum olup olmadığım karar-

Bundan bir mtıdet ıonra gazetemiz, eğlenceli ve ıkramiyeB 
bir müsabaka açacak ve bu artiıtlerin yalnız gözlerinin resimle· 

rini koyarak şu suali soracak : 

Bu bakıı kjmin bakışı ? 
Bu suallere doğru cevap verenler araaında kur'alar çekilecek 

ve kendilerine hediyeler verilecektir. ' 
-------------

- - --..··•=< 1 

laştıracaktır. Şark vilayetlerinde 
mahalli istihlake hasrolunacak 
tütiinleri yetiştirmek için de ba-

ve onun intihablDI temin etti- zı mıntıkalar ayrılacaktır. lstih
ğinl söyledikten sonra ıu muta- bara~mı~a göre, .. bir kanunla til
laalan ileri ıilrllyor: ~n ~ mhısarı . muddetsiz olarak 

ondan kalmıştır· · 

~e:. aynıls gazetesi," Yunanistan 
~·· 1cUnıburunun istifası ve yeni 
) it reisin intihabı dolayısile "Asalet un • bukumete verılecektir. 

f 

Hıtnım evukadar 

- Avııkat 

hanım naJıl 

mdşterintz 

çok mu 1 
tta1•fıı bir baı
~ a alede, Ve-

lelosun, kı· 
~taraftar
~ da reisi
'hu.. lntiha
\ıltıj fttirakle
Ç temin jçin 
'1dan.ı kab .. 

"-ete 
~ aldığını, 
> an sonra, 
laJ-.ıya11 Yunan
t,•tıra en "dl· 

>'ellisi Ye en 
~-t 
ad •n Per Yeri 
•l('til " ... İti e M. Zalı-
t eiaıı . ctımbar 
ttt tine nam-

iösterdiAini 

I 

•"'""' ........... ~ ...... ~ ................... 
yanlan tevcih et- 'Z 
memek Ye kur- 1 aınpara kıral~ 
unu vustadan 1 fj .~ . k f 
beri asalet im- ~I be,1rı '!mh ız ga~et caz p f 

ti k 
ir sa,, . ava gıı di, oku i 

yazına arşı yor musunuz t ' 
gelmek itibarile 1 1 
Avrupa devlet- # Bu satırlan bugünkn tefri- f 

# kadan alıyoruz : # 
(erinin içtimai 

ye siyasi noktaf 

nazardan en de

mukrası olan 

Yunan cumhu· 
riyetinia ilk iki 

reisi, ıecere sa

hibi adaıiilardır. 
[A#llira/ı 3 anca 

aayıjamu.dadır} 

~ u Sara~ m~.bafı:1'. başvekil ~ 
# Kardınal do Flon ,, yi bula- 1 

i 
rak dedi ki : " Güzel, kllçftk t 
bir kuap kıı.ı vardır. Ondan # 
bir hatıra kaptım. Bu günler- ' 

~ de kıralhazretJerinin zayıflama· 1 
~ sına bakılırsa o da bu civelek- ~ 
I le yatmıt ve benim gibi he- ~ 
# diyeyi kapmıı olacak 1. •• ,, # 
............ "" ............. """"""~""· 

- Ha J11r ,,_ 

fendim. na,_ 
ıerim çok de

ğil ama, e•~ 
de tat btkat 

yapıyorum. 

Annem hA
ktm o uvor, 
ben avulclJI 6 

kocam d• 
maznun-
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SON HABERLER 

emanette: Mahallelerde ı 

Muhtar intihGbah· 
na dün batlendı 

Muhasebeci olmıyan Pş. ~ 
Dtfyıına amıunirede ı 

600, ooo lira 
=ec . . ... -

Düyunu umumiye- Asker kaçagı addediliyor 
Şehremini Muhıttin Bevtn deki hırsızlık T aJ f J Hakk p k d bit 

beyanatı Tahkikat ılerlemektedir op smai ı aşa, ya ın a 

Yeni lambalar 
Fatih, Beyazıt, Beyoğlu 
mahallelerine takılacak 

Şehremini ve vali vekili Mu- Dlnktl nllllıamızcla yudığmm tün yaptıkJannın hesabını vermİ\18 
hittia Bey dilnkn nnshamızda bir tel~fta, dDyuna amumiye b 1 ...ı 1-t 
itar~t ettiğimiz Şehre takı'a- idaresinde eaki kltıt paralar . meC Ur O 8Ca.K ır 
eak yeni limbalar ve diğer ıchir dciittirilirken 600,000 liralık Aabra, 20 (Valat) _ OD... m•eledea Topal lımaU ti~ 
l•lerl ltakkıuda ıu beyanatta para bınıdıtı faillerinin phri- p•-mn muhakemewe alına~CR 
,.. · d bul b' bek d neyı' mlltecavi.ı bir aaybubetten -- .1 \, I tıu mız • unan ır ıe e en • a' .. kadar mahafilde muba"A...a 
u unmuı r: ibaret olduju kaydedilmekte, ıonra vatanım•ıa a•det eden addoiunmaktadır. Hesap ,....-
- Elektrik şirketile iki mUza- bu arada " Beke,, iıminde bir mi;'ı ı barbiya nezaretinin eıbak -J...-..J. 

keremiz •ar. Biri Istanbulum u- da d ~ ..... wr. 
adamdan babaedilmekte i i. levuımab umumiye reisi •e de- Niçin netmiş 1 

11111mt tenvlratına ait yeniden 500 Yaptığımız tahkıkata aGre, miryollar, limanlar mlldiri amumilİ 5 }4~ 
lamba tesisine aittir ki bunun mcaelcnin tahkikine memur olu- topal l.mail Hakkı Pı. nın gazete- Eıld leYaz1m reiıl lamail ;od' 
h~~e~ fenn~ye. mndn~ Zıya B. nan maliye mOfettiti Halit Nu- ellerin millet namına ıorduğa gayet kı paıa henllz Tokatlıy bil' 
bıtirdı. Bu ıhtılih cemıycti be _ mi Bey, bınızlığın ne 1Uretle bulunmakta. ve ıehirde otonı0g6' 
l d k d /ı tth tan hı tnttba tabii bir ıuale, ben muhasebeci de- d il e iyeye sev c eccğiz. Bunun " ap r yapıldığı hakkındaki tetkikatını le ıemaektedir. ken İlıİ e atf 
için ıirkete 100 bin lira vermek h • . lh b~-i-+••. tflim ki heup vereyim, cevabını ....,•enlere aleyhindeki cereY J Diln ıe rimızin yem ıene - ıu..au~.... .... • 
tlzım. Ru parapı yUzde beı fa'zle Halit Nazmi Be•, bir haf- vermeıi burada hayretle karşıla- dan ve paruızlıktan da fikAY 
10 d Öd ti yar hey' etleri intihabma bqlan- J T al 1 il Hakkı 

ıenc e cyeceğiz. tadan beri para değiftirme iıinde mıfbr. op uma pqa- delyormqll Lif 

Y · il bal mıctır. Bir hafta enci geceleri h d .ı b' --L 1 k · ı- ""' e~ı m ar, Fatih, Beyuıt, Y alika ve vazifeleri bulunan Dn- ya Ufey en en ır .... er Paf&DID meme etimıı.e 
Beyoglu daireleri dahilindeki davullarla intihaptan haberdar yvnu Umumiye memurlanm IOI'- olmuı itibarile bu mal te•eccllb ecnebi gurup namına İf yap,,, 
yerlere konaeaktu. edilen halk mahallelerde intihap üuya çekmekle mqguldilr. etmektedir. Bu topal pqa mtıta- i• gelcliil de rivayetler ar-' 

İkinci müzakeremiz Anadolu odalannda toplanmıı1ar ve inti- Mlifettit tarafından yapılan rekeyi mllteakip lıtanbulda ukert dadır. 
1akasının ve Adalar elektriğinin habata ittirak etmiılerdir. Reyler uzun tetkikat neticesinde hınız- •azifeaini tcrkederek kaçmlfb, --.-..ıııl!ee~---
tarifeleri ile tesisatına aittir. Fırka tarafından gösterilen nam· lığ&n, imha edilnck tizere deste- ve nç gün evvele kadar da T Ürk RU§ 
. ltf aiye için Viyanadan baıka zetlcre verilmiştir. lcnen paral1;.rın ckaiJtilmeaid ıu- vatan ve milletini en buhranlı ., 

bar mütehassıs getireceğiz. ee retile yapı ğı anlqılmaeta ır. zamanında hiçe 1aymıı bir kaçaktı. Dostluk muaheot:sinln tfll" 
Sokaklar lçiıı sipariı ettiğimiz Uydurma dişçiler r anlPatılra kb.ırsızlığıknm bu .ınl· uef ı Kaçaklık ukeri ceza kanunu dıdt dolayulle ilci me"'f 

ıe•halar yakında takılacak Ye a ır en mer ez vames 1 - mucibince ceraimi mntemacliye - ketin rıcall •rasında tv 
halktan geren seferki numara Şehrin bazı yerler nde el' an lerlndcn Leonida İlminde bir dendir. Bınaenaleyh mllmını- ed ldl 

~ d d ık k b-L- dil gratiar taatl i sa' llcretlcri alınacakbr. uydurma ditcllerin bulunduğu memur an • 1 11 aııme • uma da tabi değildir. Bu nok· 
k di Ankara, 20 (A.A.}- Tilr·. 11 Şoförlerin taksi ücretleri için anla~ılmıt ve ahnan tedabir ne- me te r. tai nazardan men•:tk~~dup da- yet dostluk ye bitaraflık mu~v. 

ıam talebi tetkik edı' 'yor, hcnilz Ç 1 Ah Ş fi 1 Tahkikatın ıafhalanndan ya- ire doıyalannda h da mua- k . ticesinde in i met a s- de1inin temdidi Ye ta vay 
bir karar verilemedi. Vıliyet mec- kından haberdar olan bir zat, mele cereyan etmiı olmuı ka - mfitazammın protokoltın inı~ 
lisl umumisi 15 şubatta açılacaktır. minde bir 1aatçi ile Hllsniye meselenin inkiıafı karıııında dar tabit birıey yoktur. Topal ld y 

d b k d h t ftril k•f d uh dolavı•lle; Çiçerin yo at v~ .• ~ ICömür depolan için de hcnftz ismin e ir a ım mcş u c m bazı tev ı at yap maımın m - pqa muhuebeci olNda olmua ' - k li M Uı:.i. 

•t!!!l!e!!!ka~t~r!!~r!l!!!!e!Btmeş!!!b!!iii!!!!!!r ~f!!!ey~y~o~k!!!!tu~re. !HE~~li!!!!" nd!!!!!!!e~ya~k!!!a~la~n!!!qu~fl!!iai!ird!EU'!!!!!!. !!!!!!~!!l!i!!!!!!tee!!lmi!!!el!!!!!!o~ld!!!u!ipı!!i!u!!!!!lf~a!!!d!!e!!!!!e!!tm!!!!!!!iş!!!tir!!!!!!. ~ da evvel& bu laeaabı verecektir. =::: =~~ :~kmiz 'T e~ 
r • 2 İ Bundan baıka levazımcı 'fe Ya· Rn...n B. Karahan, Suriç yolO"' 

1 

Ç k b ' 
Ozere zmir Tayyare cemiyeti ıonca papnm harbi mnmide ...,.... ftt' o garip i r iş • mOdllrll Durmut ve muhuebeci ban Ye hatta birçok IUI latimal- ve Moıkova bOyilk elçimiz~ 
Ahmet beyleri Ankaraya davet leri mOtareke canaamda latanbal seyin Rarıp B. ile M. Kar .,, 

ti. ye M. Suriç arasında, Tilrk-r_., 

lzm•r tayyare Cemı·yetı•ne aı•t 28 edilmif Yapılu tetkikat ve ve memleket pzeteleri tarafın- doıtluğundan bahis hararetli t• 
tahkikat netidcainde cemiyete dan yazılmıfh. On senedenberi graflar taati edilmiftir. 

b • ı · t k • d • ı "' irat kaydı llzım gelen •e bilet ecnebi memleketlerde en lnb 
1 n 1 ra a S 1 m e 1 m 1 Ş • • ••tıtıanndan temin edilen yirmi bir zevk bayab geçirmesi ve Rus seftrt Prens dögale 

ıekiz bin liramu bazı zevat ara- avdet eder etmez T okatlıyan d 
Maruf sima arın smi geçiyor 

lmıirde 91kan Anadolu refikl
m' zdc Ankaradan alınmış bir 
telgraf okuduk. Çok garlp,tees
ınre değer balduk. Haberi refi
kimizden aynen naklediyoruz: 

« Tayyare plyankosu ••hf 
aldatmdan bazı zevata para 
dağıtan ve kendilerine de hisse 
•)"U'•n İzmir Tayyare cemiyeti 
mldlri Durmuı ve muhasebeci 
Ahmet Beylerin vazifelerine 
nihayet Yerilmiştir. 

Bundan bir mnddet evvel lz
mire giderek Tayyare cemiyeti 
hesaplanoı teftiş ve tetkik eden 
müfettiş; İzmir Tayyare cemiye-
tine ait bntiln hesaplann mUD
tazam olduğunu tesbit eylemiftl. 
Fakat piyanko biletlerinin •bf 
aidabndan teraknm etmiş, yirmi 
ıekiz bin liranın baz1 zevat 
aruında teni ve taksim edil
digini de meydana çıkannıfb. 

Cemiyet umumi riyaseti, bu 
mcı' ele hakkında maltimat almak 
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_ . . Yazan: Hüseyin Rahmi 
ipi 'ağladrktan ıonra burayı 
hoşlıyarak hemencecik alze 
kotmm .•• 
Pon1- Üzerine kapıyı bağladığın 

o kaçan herif bu mahzene ne 
maksatla girmft··· 

Poturlu - Ne maksatla glr-
diiini bilmiyorum. Bizim Beye
fendi bana ( bu mahzene g6z 
kul.ip ol lokantadan benim par
destıyn qıran hırsu: birgtln ken-
keııcli ayağile ıclip oraya gire
cektir. ) Dedi: Ben de emrini 
tutarak buraları her giin gazet
liyordum.. 1'u sabah filhakika bu 
demirden ltapıdan içeri birinin 
girdiğini g&rdüm.. hemen halka
ları bağlayarak size koştum •• 

- O adamı bir dalıa ,anen 
tamr mısm? 

- Tamnm- Çllnkl 1111'atma 
iyice dikkat ettim ••• 

- Bu herif ıizln Beyin lokan
tadan pardutıslintl mn atll'IDlf? 

- E•et, yftı liralık pardestl ••• 
. - Sizin Bey bu lunıım bir 
gGn kendi ayaiile ıellp de bu 
m~lızene peceğinl nual kqfet
mıı? 

- Orumı bilmem. .. 
Birinci polis - Sllba 8eJin 

pardcall lirkatile ~ aba
ıebeti olmayan laari~• bir 
adam merak sevkile lçerillni 
g6rmek için bu mahzene gİrmİf 
olamaz mı? 

unda tevzi edildig" i ıabit olmuı, oteline inmeıi de bu neıriyatın lti matnamesln\ ver i 11 
Londra, 20 (ft. \) - Saat ali.kadar memurların azli karar- isabetine delildir. Asker kaçalı e9' 

l••bnlmııhr. pqa gene mnhaıebeci olsada olma- den ıonra itimatnameaini pr ·• 
- d b ili · 10 k d d• Gale takdim edecek olY Cemiyet nıtıdtiri Durmut Be· H a u m etın para11na a ar u ~ 
yle muhuebeci Ahmet Beylerin çalmadıldarmm da hesabım ver- yeni Ruı elçiıl M. <:' okolnikO elı 

mek mecburiyetindedir. Her iki Saint Jamea ıara~ götllnP 
para tevzi ettikleri zevattan Kan ~~~~=~!!!!il!!!~!!!"!""'=~=~ ~ 

S B 
-: lbere mumaileyhin ikamet e 

meb'usu •drcttin ey, almıt Azaımdan, Ahenk gazeteal sabık el ik" --b' 
Oldugu" para,,.. cemı"yete iade et- mekte olduğu ot e 1 96

-,,. baş muharriri Mehmet Şevki 
mittir. Cemiyet aı"dabndan hak- ı d d dil 1 gitmiıtir. ıı bey er en e-tevzi e ·en para ar- h \ d'lo 
11z olarak para alanlardan lzmir geri alınacaktır. Yirmi sekiz bin Çınde btr şe h lşga e 1 

meb'uau ve sabık mutemet Hacı lira yukarıda isimleri geçen ze- Hang, 20 (A.A) - Vuıb~ 
Hllseyin bey ile Tayyare cemi- vata tevzi edilmişti. Durmuı ve den bildirildiğine glSre bu ıebi' 
yeti idare heyyeti bumdan 1 Ahmet beylerin almıı olduklan lf gal edilmiştir. Hali hazırd• 
çifçi Necati, 'fillyet eııc6meni \ paralarda geri alınacaktır. orada Yuiyet sakindir. :#" 

Poturlu - Olabilir. 
Birinci polis - Ya o adam 

&yle biriıe •• 
Poturlu - O da olabilir ••• 
Birinci polis - O da olabilir 

amma masam bir adamm heri
ne demir UPIJI baj'lamanm ne 
bDyGk bir cllrllm tetkil edeceii
ai blliyor m111UD? 

Poturlu - Bilmiyorum, nbali 
bizim beyin bquıa. .. 

Birind polis - V eball bizim 
beylıı bqnıa demekle bu itten 
lmrtulamaum. Bir dana zuhur 
edene cezayı ıen çeker1ln. .. 

ikinci poU. - Batdan kurtu
lan herif hemen buradan ll'ftf • 
mlf. OnUD davaya cesareti olma-
dıtı f6rtılllyor ·-

Poturlu - Aklma kurban ola
'fllll polis efendL. mahzene pen 
herif dn&Gzthı blricli. 

Oçtl b&yle kon11fa konup Yi
raneden çıktılar. iskele tarafına 
doğru ytlrllmcğe bqladılar. 

Avnüuelih telifla: 

- Haydi Safder fU poturlu arkadaşım eYinde bekliyor. .Y• 
bımbılın pqine dtlf kendini HZ· ona yemek hazırlayordu. v aı:: 
dirmeden beraber dolq, &ğrene taamda hafif, gıdada kuvve 
bilclilderlnl akpma bua anlat ... lem ıeyler değil. Onun bu tf" 

- Akpm nereye ıeleyim ? lifı emumda Ali Safder çalı' 
- Bizim eYe... geldL 
- Bana kedi dolması mı yedi- Amnuellh - Bak, seni dO' 

recebin ? yarmak için uğraııyorum.. UcsJI 
- Villabl mahalledeki kedi- buldum. Palamut balığı... F~ 

lerha hepainl bitirdik. Damlarda ne yalan söyleyim, deniıd~ 
bir uyuz kaldı. Onuda benim bup çıkmıı değil.. Turp ~J 
midem almıyor. Haydi aç.. latuı beraber eyi kaçar.. ..,... 
Herifba lzlnl kaybedenen it turfa çekimlik te rakı.. l.ter agı; 
olur, asar. Demiri taVUDcla dG- L.. ı- b ııy mı.er urnuna •.• •elim.. Bb açık alınla aamus- Ali Safder bu ikrama k.ıt' 
_. yqıyorm. Nedim Bey na- kelbl bir ... ı ıın~.., a: A.f 
mum cinayetiDe ııikap yapıyor.. _ Telq etme birader. r 

Karmf;:;anyollca71 karman1olaya- değillm ... 
ca ..J __ Bu clal - Ne diyorsun? 

D komana alwm. •· - Karnımı bka basa doYo" 
•ereDİD IODUDda çok para var ... 
Haycll baba Torik uç... dam da geld · m ..• 

FllYald Ali Safder kollarmı - Etme Allah qkınL 
kanat albl açarak korudan qa- - Cebimde bet Hra yarlc~ 
jıya uçtu. hu eve aç gelmek hamakatiısl 

- 24 - benden bekler misin? ) 
Abam oldu. Amiissellh aziz . (Bitmed• 
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apartımandaki facia 
~ Biır kadın diri diri yandı 
6kıymetli itfaiyecimiz yaralandı 
Galatasaray yangınının şayanı dikkat 

Tramvay basamakları 
otomatik yapılıyor 

tafsilatı 
• 

E:Vvelki gece Beyoğlunda bir 
)angın olmuş, b r apartnr.anla 

beraber müste
ciri ihtiyar bir 
kadın da yanmış
tır. 

Yangın hakkın-

!!!f:!!!!i d t dünkü rilsha
m •da kısacc ma
lôı.nat vermiştik. 
Bugün hadisen n 
tafsilitım kayde-

"Y Clrcfananlarclan 
ırııp amiri 

eli ZeJeı o. 
Yoruz: 

Evvelki gece saat on bir bu
Çtıkta Galala!arayda Me~ru•i
r~ caddrsinde kain Anadolu 
0kaııtasının garsonlan kartı sı-

ra da bulunan 13 
numaralı aparlı -
mandan alev ve 
duman çıktığını 
görmüşlerdir. A
partımanda şap
kacı Mişel Bara-

}' °"alonanlarJan talı· ka ile en üst kat
rtp <llrırr muavini ta yatan apartı-

Af Zlını 8. m an müsteciri 
adaın Mariyi uyand rmak için 

tarsonlar lokantanın damına çı <
:•şiar , apartıman pencerelerine 

f ve kamor atarak gfirüJtü yap" 
laııı ardır • 

bUyilk su bavuıundan itifade 
edi mek istenm 'ıtir. Mektebin 
kapıcısı bütün israrJara rağmen 
kapıyı açmamıf. N:hayet polis 
vasıtasile .kapı açtırılabilmiı ve 
suda~ istifade olmuıtur. 

Etfaiyenin fevkalide gayreti 
sayesinde yangının sirayet etme
sin n önilne geçiJmif, yalnız bq 
kattan ibaret olan aparbman 
temamea ve altındaki Rusopulo
nun dllkkinı kısmen yanmıştır. 

Aparbman İtalyan tebaasından 
Tamanm malıdır. Seksen yqm
da bulunan madam Mari bu 
apartmam isticar etmektedir. 
Binanın üıt katında yatan 
Mari diğer katlan oda, oda 
kiraya vermiıtir. 

Bu odalarda terzi lstavro 
Nikolf, işlemeci Koço, di~çi Yor
gi Manol Y orgiyadis, ıapkacı 
Mişel Baraka, terzi Statatoı ve 
ko11duracı V asil efendiler otur
maktadır. 

En alt katta da ahçı V uil 
Efendinin lokantaya benzer bir 
salonu vardır. 

Söylendiğine göre ahcı Vasfi 
Ef. evine giderken havagazı mus
uğunu açık bırakmış, bilhassa et
rafa yayılan havagazı yakılan bir 

, "-ngından Galatuara7 ...Jresi 
'. Beyoğlu etfaiyesi habardar 

~ddrrı·,, dört dakika sonra etfa
I Ye Yangın yerine muvasalet ey
'llıittir. 

kibrit veya _a~ ~ünden .........,.,,...... .... 
Evin sahibi madam Marinin 

yangın esnasında meydanda ol -
maması ve iki saat enel oda
sına çıkarken göriilmesi kendisi-

13 numaralı apartman 

nin dumanla bulunduğu Ye yan
dığı zannım ortaya atmakta 
bu 2an yapılan tahkikatla haki
kate karip bir ıekil almıf bulun
maktadır. 

Yaralanan etfaiye amirleri Ye 
efrattan Kemal, Rqit Hakkı. Ni
yazi, Hüsnn Recep, Mustafa 
Hakkı efendiler hastaneye ya • 
tınlmıılardır. 

Bu suretle kazaların önüne kat'i surette 
geçileceti tahmin olunmaktadır 

Tramny kazalanna mani ol- matik bale ifrat olunacaktır· 
mak için ıirketin ıon gtlnlerde Bu yeni tedbirin tatbikından 
bUI tedbirler ittilıaz ettitf, 3D 
sahınlıklara ayna, tamponlar 
llzerine diken teklinde mani•lar 
koyduğu maldmdur. 

Şirket bu tedbirlerle kazala
nn 3n0ne hısmen geçmipe de 
arabalar ylhilrken inmek Ye bin
mek, baaam•klarda durmak yll
zClnden husule gelen faciaJar 
deYam etmektedir. 
Alclıjmm mal6maü fire P,.. 

ket bunun için de bir çare bal
muıtur. 

Bu çare buamaldara, arabalar 
ytıriirken kalkacak istuyonlarcla 
tevakkuf edildiği zaman inecek 
bir vaziyet vermekten ibarettir. 
Bunun için elektrik tertibatmda 
tadillt yapılacak ve basamaklar l sonra tramny bzalarmm up
Yatman tarafından kolayhkla rl hadde laeceti t.hmba ohm
idare edilebilecek tekilde oto- maktadır. 

''S 1 \o ak ' avu un, y anm.,, 
Mekteplere dadanan hırsız yakayı ele verince 

kendisini karakola götürenlere silah çekti 
Üzerinden çıkan ıeyfer: Dudak boy:k ampul, 

muşamba, tabanca ve sustalı ı 

h Derhal aparhmanın bulundu
cadde üzerinde seyrOsefer 

_, ~enedilmiş aym zamanda İttan_- Junan reisicom~uru 
Evelki gOnkn sayınıızda ıebrimizde bir hınız 1 -Ben fimdilik ıizden 'Ydt alayım, klfi; evrakı 

ıebekesi tOrediğini yazmıf, kılıktan kılığa gi~rek sonra ~e~m, diyor. Mildir Bey tamamen fOp-
mekteplerden palto ve sa re aııran bu benfJer helenmıftir, soruyor : . 
hakkında naza- - Efendim, 

1l etfaiyesine de haber verilmfştır. [ Üııarafı ı inci aayıfamızda ] 

E:tfaiye içten içe yanan aparlı- yeni bir müverrihin dediği gibi, iki
:ıanı söndilrmek için ilçllncll ka- ~inin aileleri de, Yunanistanda 

n dikkati cel- fU halde ben 
betmiştik. ba Arif Beye 

Dtın f ıtanbul telefonla mira· 
erkek liseeinde caat edeyim ı . • nıerdiven dayayarak su sıkmak bilyllk bir mevkii haizdir. Aslan 

;ateı:niı, fakat bunun için tramvay Arnavut olan Konduriotlar, iki 
eUerinin arasından merdivenleri asır evvel Hidrada yerleşmişler, 

bu ıebekeye çocutunu ıln-
mensup olduğu denin. 

teçirınek icap etmiştir. ve Yunanistanm istiklil harbin 
Merdivenler apartımana da ya- de bu harbe ilk atılanlar sıfa

llırken tramvay tellerine çarpmış, tile tebcil edilmişlerdir. 
ter Amiral Konduriotos un bO-eyan merdiven Ozerinde bulu-

tahmin ediJen - T elefomı 
bir adam ya- yoktur. 
kayı ele ver- - O laalde, 
mittir. ı iz ki1111iniı ., 

ilan Be v •• z k" yok baba11 Corç, •e"etini mılli 
t. . yo~lu grupu. a~•r.ı e ı, dava uğrunda sarfetmİf, ve 1824 
1 hrıp •mır muavim Zihnı Bey - senesinde Yunasitamn muvakkat 

Yaptığımız ~ Beyim? 
tahkikata naza- - Ben ma• 

dencl Arif Be
yin k&tibiyim. 
Fakat ıb: ne 
aeWaiyetle be
nim hDYiyetiml 
ıorayonunm? 

trle efrattan dardüne çarpmıı, 
t reisi olmuştu • 
e hepsini bayğın bir halde Zaimis iseAcea nm muteber 

'-dde flzerine yuvarlamıştır. ahalisindendir . Zaimisin ecdadı, 
E:lektirik şirketine evvelce Osmanlı padifahlarından zeamet 

Ce~eyanı kesmesi için telefon aldıklan için kendine Zaimi de
tcliılbİf olduğu için gurup Amiri nil mit ye ailesi bu namı almıı
tereyar. ın kesildiğini tahmin t 

1 
r . Zaimisin ceddi, TDrkler

~llıiı, bu emir vaktinde tatbik lerle muharebe eden Moralılann 
tdiJnıediği için kaza vuku bul- reislerinden olduğu gibi babası 
... 11ttur. da Yunanistanda başvekildi. Ba
lr Hadise &zerine elektirik şir- bkc1 1ığa çok meraklı ve kır ha-
~tine tekrar telefon edilmif, yatına qık, _a~ı za~~da ~~r 

llıha\ et cereyan kesilerek bllyilk ilim ve siyası o an Zaımıs Gınt 
laıerdiven duvara dayatılmııbr. fevkalade komiserliği ve yedi 

Bu şekilde apartımana giren kerre tekerrür eden bqvekiUiği 
eltat şapkacı ile karıslDI Ye esnasında vasi bir tecriibe ge
~Pıırtunan kapıcısını kurtarmış· çirmiştir. 
._rdır. lnzivagihınden çağı?larak baş-

'Y k muhtelif rehber.erın hataJannı 
angının ıiddetlendiği bir taashı·ha ..... 11, an Zaimis, vazife 

•ıtad ti · · .. l · d ki ~ \ a e aıyenın arozoz erm e hı·ssı"le siyasete karqan , 
111 bitm · ti 

J) ış r. lh ve sükdnet zaman-
lc erbal terkos musluklanna :u d büyük bir camaat toplı-
.. _0fUlmu,, fakat biç bir .musluk· arın 8 

fekat ak i selimi, cesa-
~ •u b 1 B an yamıyan, . hl.k et..; u unamamııtır. ır Y - f itidali dolayısıle te ı e 
Le .t~rkoı tirketinin gece .~ö- re 1 ve .. , deninde bir milleti 

ran mesele şu 

suretle cereyan 
etmiştir: ~ 

Dün öğ!eden 0 ô 

eve•, ilstü başı 
oldukça yerinde b · 
bir ı fendi. fs- Q ~ Bunun Ozeri· 
tanbul erkek r:- .,.!m!!l!!ll!!!ll!!!!!!! ..... !Rm~liiıl!lll.llıllmiıiii!l!l!ılllliilııiım• ne biraz ileri 

geri a6ylenen bu efendi, davet edilen bir polise lisesi kapısına geliyor, bir talebe yazdıracağı için 
Müdür muaYinini g6receğini a6yl0yor • 

Müracaat edenleri g6recekleri zabn yanına ka
dar götilrmesi hususunda emir· allDJf olan kapıcı, 
bu efendiyi mildl\r muavininin yanma kadar g6· 
türfiyor. Orada bu efendi mDdOr Beyi g6receğini 
ifade ederek oda kapısından çıkıyor Ye bir an 
içinde ortadan kayboluyor. 

Esasen kendisinden şüphe eden idare memur
lan hemen her tarafı arıyorlar ve bu adama ya
takane merdiveninden inerken rasgeliyorlar. 

Adam halA müdür Beyin odaıım aradıjmı dy· 
)emekte israr etmektedir. Mndtır odaama getiri
len bu efendi, mlldtır Beye : 

- Efendim, diyor, ben buraya madend Arif 
Beyin çocuğunu yazdırmağa geldim . 

- Peki, .kiğıtlannı, vesikalanm Yeriniz, Ji5re
lim 1 

Bu talep llzerine : 

tevdi edilmit Ye mektep idaresinden bir ut ile 
birlikte Şehzadebqı karakoluna g6nderilmİftlr. 

Fakat yolda bir iki defa kaçmak tqebbO.Gnde 
bulunan bu adam, birkaç kere: 

.. _ y akanm JIİZİ, bırakm beni b> Gibi sazler 

sarfetmiıtir. Nihayet itf azıttığı için polis memuru 
da sillb kullanmağa mecpur olarak, bu meçhul 
mektep zairinf Şehzadebqa polis mevkiine ~tDr
meğe muvaffak olmUJtur • 

Verdiği ifadeye nazaran bu tabancalı zafrin 
adı Mehmet Refik otlu Semih efendidir. 

AakerlikJe alakadar oldufunu da ifade etmiftir. 
Eğer bu doğru ise bir uker kaçajt oldujuna 
ihtimal Yerilebilir. 

Ozerinde bir ampul, bir mapmba, bir austah 
çala, bir tane dokuzlu tabanca, bir dudak boyuı 
çılmufbr. _.__ .......... t .... çca..ıa_ın~e---te __ ıe_f~o-n_ed_i_li'"rk_e_n.:...d..,.ıı...g.ı.erıL. Lvıtler.at~!~~opbyan bir adamclır.,, 

-=-~~~~~~.___~--~--~~~~~~~~--.____J 
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w.~ın:)JL ·- olmaz mı? Eğer utanmak bekli-
A '-'\ ] ~ yorsak çektikJerimizi unuttuk 

_==ıı,...__......; __ -==_i.;;;;.... e-.:_ ...... __ .co==' demektir. O ve onun efendileri 

Ben muhasebeci m yim!. 

Koca imparatorlt!ğu yerle~e 
seren büyük mubarbenın 

ıon glinlerinde,memleket, geniş ve 
korkunç yaralarından kanının son 
damlalenm akıtırken garson kı
yafetinde kaçan bir paşa gelmiş. 

T okatlıyan oteFnin kuş tüyü 
yataklarında yatıyormuş ve ken· 
disini ziyaret eden dostlar da 
buJunuyorrnuı. 

Hal:eri okuduğumuz zaman, 
itiraf edelim ki hayretlerin en 
büyük ve en derin'ne dilştllk. 
Bu pac:a kimdi ? Şehit analan, 
hudutlarda döğüşen kahraman
ların genç karı1arı, oğul ve kıı
ları fırın kapılarında biribirini 
çiğnediği demleri, bütün sancı
Jarile içimizde duymadan onun 
adını anamıyoruz. ·Bir avuç ça
murdan farksıı bir dilim ekmek 
için elinde parası ile ağlıyan 
talisiz vatandaşları hatırlama
dan, onun kapkara fermanını 
okuttuğu günleri düşünmek nasıl 
kabil olur? 

Levazımcı paşa, Türk tarihine 
yen: bir Timurle k zulmu ilave 
etmiş. yazılan şeylere bakılırsa, 
'ihir.i bir nufuz ile "hep,, i «hiç», 
,. hiç ,, i "hep., yapmıt. Bulgur 
kırallarını. vagon impa ratorlannı 
o doğurmuş, çıplak serserileri 
tüccar başı yapan o imiş, tica
reti büyük babalarından miras 
olarak a 1 anları iflasa siirllkliyen 
o imiş. Çevirdikleri vagon, buğ
day, şe er, gaz dalavereleri ha
yatı tahammül edilmez bir ha•e 
getiren, ru yiizden kadınlara 
iffetlerini, erkeldere istikamet
lerini feda ettiren o imiş. Kos
koca mem1eketi bir yağma ve 
talan meydanına döndüren o 
imiş. Biitlin bu iğrenç cürümleri 
gene o, kaçmcı.sile tasdik etmişti. 
A manya, Fransa tooraklannda 
on bir yıllık seyahatten sonra 
da i~te onu vatanımızda, temiz, 
bir adam gibi ziyaretçilerle 
kuşatılmış görmek taJisizliğine 
uğruyoruz. 

Gazete er : "ne ylizle geldin? 
d• " . ıye soruyorlar. Onun yaptığı 
ışlert sayıp döktükten sonra 
böyle b·r sual fazla bir fey 

Yarını cl$n evvelki : 

AKT 
21 KAnune"'•I 18JC) 

~~~-----~ 

Kanlıca ehalisınden 4/fı 
ac. am Gen12de bir b'livii.k 
kıbç balığı görerek al
mak içün bir kayığa bi
nüp giderler ve biJJığı 
hanca ile almak ifzere 
tı en kavı.k altüst ol11p 
cıimı t si denrze dlJhü.liir 
ist> d dör fi. kurtu .nı ıkin 
garıkan ve at eyler 

• 
Sohu..m faraflB.rında rıek 

çok lı ar vağdıl•tan sonra 
birden bite .,caktar baş
liımış ııe nehirler tıujvn.n 
eden-k pek ~ok hasara.t 
j ra.s olurımı şız•r. 

Jt 

Pnris tdnrei beledil'e5l 
karın sokakJardarı kaldı
rılması iç(in bPşvı1z bin 
ve h zmet orin tadl et1ni· 
yen araba.cılar4 vüz bın 
frtJnk talı$1S evlemiştır. 

beş sene gaddar ve doymak 
bilmez ıülükler gibi emip kanını 
lruruttuklan memleketi, artık 
istifade edilmez diye bırakıp 
kaçmışlardı. Şimdi kurtardığımız. 
yaralarını sarıp, kanmı durdur
duğumuz, lilkede iştahlannı 
kabartan varlıklar gördükleri 
için geldiler 

Haldannda belki kanun hük
mll yoktur, fakat cemiyetin ver· 
diği bir karar var ki onun hük
münü hiç bir afla silmek müm-

{Ün olamaz. Bunlarm alınmalarına 
vurulan kara damga ebedidir. 

Kendisine "hesap verecek mi
sin?,, diyenlere "ben muhasebe
ci miyim?,, cevabını vermiş. Bu 
cevap gösteriyor ki levazımcı, 
hila kendilerinin zamanlarında -
ki kirli idarenin devam ettiği 
kanidir. Pek yakın bir zamanda 
bu zamanın ne yanlış bir şey 
olduğunu ona göstermek, kıh 

kırka yarar bir mahkemenin 
huzurun~ çıkarmak vatandaşlarla 

beraber cümhuriyetin de yüksek 
bir vazifesidir. 

G-/iniin s va.seli 

Londra konferan
sına doğru 

1930 senesinin ilk günleri, be· 
şeriyetin harp aleyhinde yaptığı 
teşebbüılerin en mühimlerinden 
birine tahit olacakbr. 

Fiıhakika kinunsaninin dör
dünde Londrada bahri teslihatın 
tahdıdi iç:n bir konferans inikat 
edecektir. 

Bu konf~rans n ne gibi neti· 
ce'er verebiieceği şimdiden tayin 
edilemiyeceği gibi bu bapta her 
hangi bir mütalaa yürütmekte 
yanlış olur. Maamafih konferan
sa iştirak eden devletlerin fa:har 
ettikleri noktai nazarlar mukayese 
edilmekle, konferansın neticei 
mukarreratı bakkmda olmasa bi
le, münasebatı milelıye üzerinde 
icra edebi:eceği tesirata dair bir 
fikir peyda etmesi pek gtıç de· 
ğildir. 

Londr a konferansına iştirak 
edecek o•an beş büyük dev
letten ikisi yani Fransa ve İtal
ya konferansın gayesi hakkında 
en bedbin bulunan iki hükumet
tir. Harbı umumiden hazmede
mediği derecede nevaleçin ola
rak çıkan Fransa etrafında mü
tem!ldiyen rakipler, i k zaaftan 
istifadeye hazıı lanan düşmenler 
görmekten kendini kurtaramı
yor. italyaya gelince şimal ırk
daşının lokmaları çift olarak 
yuttuiru bir sırada ayni zahmeti 
çektiği halde iştihasmı tatmin 
edememiş ve kendine serbest 
bir faaliyet sahaıı bulamamış 
olduğundan, muahedelerin tadili 
ve lehine bazı tebeddülatın te
mini için hazır bulunmağa rn
rum görüyor. Biri endişesinden 
diğeri iğbirar ve ihtiyacından 
asabileşen iki latin hükumet tah
didi teslıbat meselesine bir tür
lü yanaşamamakta, ve uzun mü
zakerata rağmen uzlasamamakta
dırlar. Italya hahri te~lihatın tah-

didinden mukaddenı Bahriselitte
ki vaziyetinin tesbitini ve şimali 
Afrikadaki ama~inin tatminini 
şart sürüyor. Fransa ise bu nok
tada müsamaha edecek amal 
beslemiyor. 

lkt latın devlet bu suretle 
yekdiğer:ne karşı hoşnutsuzluk 
beslerken Aksai ıarktaki Japon-

ya da tahdidi teslihatı bir takı~ İspritizmanin beşe-
kuyuda talikan kabul niyetini b f d 
izhar eylemektedir. Japonya hail riyete ir ai esi 
hazırda İngiltere ile müttefik ol· yoktur 
madığmda « Vaşıngton» konfe- J 
nmsında olduğu veçhile kollan Bu işle meşgul o!an ar 
t aahhudat ile bağlı bulunuyor. esrarengiz kalmış dava 
) da, hali hazırda 10-10-7 nisbelini ve meseleleri hallede· 
talep etmekte ve aksai şarAk~~ · J 
... ulhü milsalemetin yegane kafılı mıyor ar 
~ıfatile tahtelbahirler nispetinin Son haftalar z~rftnda lngilte-
yüzde altmışfo.n ziyade yetmiıe rede en çok tetkik olunan me -
çıkarılmasını istemektedir. sel~lerden biri İspritizma mesele-

L d k f d .. d- s ·dır. 
on ra on eransının or un- B 

1 
n k d'l" k 

"k · u mese e m na aşa e ı ır en cll rUknü olan Amen aya ge ın- b k .. , . .. ı d ·• 
. azı ço mumm soz er e soy-

ce tes 'ihatı bahriyenin bütçesın.e lenmiştir. biJhassa İngilterenin 
tahmil ettiği yükten dolayı şı- en maruf simalarından Doktor 
kayet etmekle beraber, kendi Bernar Ho1ander, İspritizmin 
kuvvetini aza tacak tahdidata mahiyetini anlattıktan sonı;a bu 
taraftar olmıyacağı muhakkaktır. işin beşeriyete zerre kadar fai· 
Her nekadar Mister «Boralı» gi- desi olmadığını, son derece ka
bi sözfi geçer bir . zatın teslihat naat verecek bir ıekilde ıöyle -
bahriyenin son dereceye kadar miştir. 

Doktor Holanderin beyana • tadiline taraftar olduğunu göril- d 
tından şu noktaları iktibas e i · yorsak ta ııynı zamanda bu tah-

dit iç ·n lazım gelen emniyetin 

Kclloğ misakı ile elde edılmiye-
ceğine de kanaatini saklnmamakta

yiz. "Kelloğ» nıısakı menfi ma-· 

hiyette olduğundan dünyanın 
her hangi bir köşesinde zuhur 

edecek bir harpte hiç bir suretle 
sulha miiessir olamaz. 

İşte bu nokta Amerika efkarı 
umumiyesini düşündürecek ve 

tahdidi teslihatta Amerikanın 
müdebbirane hareketini icap et
tirecek mahiyettedir. 

Konferansa iştirak edecek 
olan beşinci de,.-lete yani İngiı
tereye gelince, ameli.! fırkaıı, 

rfiesasır.ın ateşin vaadlerine rağ

men bu son toplantıyı, satveti 

bahriyeyi muhafaza etmekle be-

raber mesarifi tenkis gayesile mü

dafaa ve ibda eylediği dönmez 

bir kanaat halinde efkArı umu
miyede yerleşmjştir. 

Şu vaziyet dahilinde Londra 
konferanıının beynelmilel ne gi-

bi menafı tevlidi edebileceği 
hakikaten cayi sualdir. 

~l. Gayur 

Hatır gelenler: 

'l uha b r m hzuzivet 
F ransadan Amerikaya giden 

bir papas vapura binerken 
bilenler tarafından vapur ka.p
tanına tavsiye edilmişti. Seya
hat esnasında hava boruldu; 
kaptan bir fırtına kQpacağını 
anlayınca papası kamarasında 
bularak dedi ki : 

- Rahip efendi.. siz deni
ze alı{mamışsmızdır.. yatağı

nıza yabnn: ve asla kımılda
mayınız, T •ife küfrederek 
ağzına geleni söyledikçe asla 
korkmayınız daha ümit var de-
mektir. Fakat eğer bir biri1e 
öpüşerek Allaha tevekkül 
ettiklerini işidirseniz vaziyetin 
mühlik olduğuna de Alet eder. 

Papas yatağına u:ı:andı ara 
sıra yan ndaki arkadaşına: 

- Git kapıdan dinle ne 
söy'üyorlar ? .. 

Diyordu. Bu sın arkadaşı 
dedi ki: 

Eyvah Rahip efendi! 
işimiz bitkin... Tayıfalar dur
madan küfrediyorlar. Bu kadar 
küfre baktiırsa gemi mahvoldu. 

Papas men nuniyelle şu ce
vabı verdi: 

- Yarabbi şükür... Kork
mayın evladım .. her şey yolun
da gidiyor demektir ... 

yoruı: 

" Dünyada birçok adamlar 
varki Şekispirin kendisine atfo
lunan eserleri yazıp yazmadı
ğından şüphe ederler. 

Güya, bu eserlerin Bakon ta
rafından yazıldığını iddia ederler. 
lspirtiıma ile meıgul olanlar 
neden Şekispirin, yahut Bakonun 
ruhunu çağırarak, bu es~rlcri ki
min yazdığını tahkik etmiyorlar? 
Sonra bu kadar cinayetler olu
yor ve bunların failleri meçhul 
kalıyor, neden bu ispirtizmacılar 
maktullerin ruhlarını çağırarak 
bunların katillerini anlamıyorlar? 

Şayanı teessür olan bir nok
ta, hakiki ilim adamlarının bu 
ispirtizm işindeki sahte • 
karlıklan teşhir için uzun uza
dıya meşgul olmak mecburiye
tinde kaJmalandır." 

Doktor Hollander daha sonra 
ispirtizm fle meşgul olanlar insan
ların, tahteşşuur hafızasından is-
tifade ediyorlar. Tahteşşuur, 
dahilerin en parlak fikirlerin; 
kitiflerin, muhterilerin muhtaç 
oldukları rehberliği, ıairlerin 
ilhamlarını, dindonlann akide
lerini telakki ettikleı i eararen
giz menbadır. 

ispiritizmacılar da, bu men
badan istifade ediyorlar. 

Tahteşşuur hafıza veya dimağ, 
telkınden; teheyyllç. v

1
erecek 

hadiselerden müteessır o ur. 
Bundan dolayıdır ki sihirbazlar 

insanlara ıeytan Te ya ifrit gös
termek istedıkleri zaman, in.sanlar 
bunları görürlerdi . Mıknatisi 
uyku içinde olanların başkaları 

tarafından düşUniüen şeyleri ifade 
edebilmeleri, dimağın tahteşşuur 
bir halde iken diğer dimağlarla 
itt sal peyda edebilmeıi ile izah 
edilmiştir. 

lspirtizmacılann ruhlardan 
oğrendiklerini ididia ettikleri her 

şey, hep tahteşşuurun ifadeleridir. 
Ruha müteallik bu işler İspiri

ti:ımacıların vazifesi değil, daha 
dogrusu ruhi tetkikat ile meşgul 
ilim adamlarının işidir. 

Bu sayede bu iş , sahtekirlik
lardan kurtulabilir. » 

Papanın oagehani bir 
ııyareti 

Roma, 20 (A.A.) - Papa bir 
otomobile binmiş olduğu halde 
saat 7 de bir müddet Letran 
sarayına gelmiş ve bir dini ayin 
icra etmiştir. Bundan sonra ki
liseyi tesellüm etmiş anahtarları 
almış Ye gene mütenekkiren 
Va ti kan• a gelmiştir. Papanın bu 

ziyareti şehirde ancak 9,20de haber 
alınabilmif ve derin bir heyecan 
tevlit etmittir. Bu .ziyaret bak.
kında hükumete gece yarısı 
malfımat Yerilmiıtir •. 

Bahri teslihab tahdit 
meselesi 

d• Beı deniı devleti arasın 
ıaıs· aktolunacak konferansın top ~ 

ma zamanı yaklaıtıiından, İnil 
1 tat •erede ıiyasiler ile am ra ~ 

arasında devam eden pa%arb 11 

ıid .et kespetmittir. 
Amele fırkaıının ret Jerf, Alf.J~ 

rika rei11lcümhuru M. Hu•eıiOd 
di ' yaı dı rnde bahri teı ihab tah ıt 

m ktedir olacaklarını {itO 

etmekle beraber bunun netfc" 
sinden endi~e etmektedh ler. 

. k" ib' lngiltae bahriyesi er anı, 

tiyaçlannı asgari dereceye ıodi"' 
mef • istemekle beraber zu hW; he0 

üzer nde ısrar etmiyerek Y kır 
bahriye telakkllerıne göre b~ 'irı 

tlfP• lltd farm faıdeslz olduk annı 
bet ~atı 

sil Qyor ar. Bununla bera l\1ı 
bunlar, İngtlter,. ımperatorluı: ~de 
için 50 kruvazör ve btr ço ~\ 

·elif" 1 muhrrp lizım olduğuna kanı sın 
lifa 

ler. bl 'ti 
İngtl zler ~'e Amerikalılar el 

tahtelbahirlert, te ılikeli bir ıilih 
sayıyor ve tlgaıına itiraz e ııı · 

d• yorlar. Bu vaziyet ka111ı•f! 

ı e· Amerikalıların nglltere dereG 
sinde krovezör ve muhribe JJl .il" 

lik olmak isteyecektir. 

Halihazırda Amerikanın babrf 
aar lyab, İngiltere in sarfiyatıı:ı: 
ntıbe~Je iki mislidir. Amerf~ 

... t· 4,453 mllyoı- altın franl: har""' 

Ufi halde İr.giltere 2 446 mil1°0 

b b• tufetmf'ktedlr. Amerl~ anın a 
riye J-adrosu, in ~iltere kadro~ııll' 
dan çok gentıttr. Amerikanı~ 
muhripleı 1 ve tahtelbahirler 
İngi terenınkinden çok fazladıf• Eikt 
ngtlter ntn bir bahriye tavyarç la.-

1 
ıine mukabil Amerikanın 1 ı s.f 

80
k 

yaı esi vardır. t\ Bll}ı 
Amerikanın bu faik vaztye 

karı111ında lngilterenin takib~ 
mecbur otduğu hattı hareke 
teı ihatın tahd dl ftzerfnde A.ro~ 
·rıka iıe anlaşmaktan ibarettft· 
T eslthat mlbabak aaı lngtlteref' 
son derece mO.tee11ır, o kad~ 
müteesa r ediyorkl son iıt ttıti 
le e göre her İngiliz aileıinin te•~ 
hata verdiği ıenevl para 13 
İngll,z altınına Tarmaktadıt• 
O halde, lrıgiltzler, bilhast• 
Amerika ile bahri teslihat fiıt" 
rinde uzJaımak mec uriyetind., 
bulunuyor. Çünkü ancak bu f ti 
JA.f nettceıinde lngtltere hOkÖ' 
metl, yeni vergı tarhetmekteO 

•ıkı 
kurtulacaktır. t~fik 

Deyli telgraf gazetesinin dJP" 
lomat muhabir tarafında.., verY 
len malumata göre lngiltera 
hükftmt>tl gelecek konftrantıtl 
muvaf•akıyetlol temin fçifl 
Japon ayı kendi noktat nazarı• 

na imale ile meşg l o~maktadlt• 
Ayni 1amanda Fıama ti., 

İtalya araaand ki ihzori müzak~ 
rat yeni fakat ümit vermiYeJJ, ~de 
bir safhaya girmfırir. Ö. R· ~Ot 

Cumartesi 
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( çoçuk sütunları j 
Geveze süt ninenin başına 

~ 

··Zampara hastalığı,, nası 1 kapılır? 
Üıt tarafı birinci ıayıtamızdadır 1 

Kazım Pata hazretleri vapur 
T opane nhtımına yanaşıncaya 
kadar gilvertede y&Dlarmda 
bulunan zevat ile yeril mal ve 
yeni teşkil olunan Milli iktısat 
ve tasarnıf cemiyeti hakkında 
musahabede bulunmuşlardır. 
Vapur Topane nhbmına yanaş
mıştır. Paşa Hazretleri kendile
rini selAmlayan bahriye muzıkası 
ile bir böifik bahriye efradının 

neler geldi? 

/(ır,,[ on h1 şinci Lui ln1· lJÜztl lı asap krz'na mµf/utl 
01araı oııunla hir ak.~am kal,ncıı me~'um 11,,,._ 
tu/ı .!'ı kaınldı ve aü1ıden gi.in,, et ime ye lw\\ladı ... 

Geçe11 t ,.ç, 'k l h.J1!/• l!i:. tarafından kendisine mahremane 
l F' e, rı a ar u a~an . •- ı dan mUte-

t,b tansa kralı on beşinci Lui büyük takdım o ur an ıdZ ar 
herı~sı "lui lö Cran ın ,efatı üzerine vell t addediyor. Ertesi ay, ayni 

lil ' " k 1 Cıtaı • Peı\ genç iken tahta geçti Genç zatın kaydettiğine göre ıra ın 
• •iııde Kanlına! dö Flörinin halkai tedri- bır' " zampara hastalığı ,, kap-

lıc<f· sofucasına terbiye edildıği halde 
)atıırnıl')ri !hlılkını bozmaga ve ıak•m ıti bğı muhakkak görülüyor. 
~ıı •

1
ra a'ıştırmağa muvaffak olm:ışlardı « Barbiye » nin ilave ettiğine 

a b"J 
'derd u u~ malarında kadınlardan nefret nazaran kıral bu hastalığı, gayet 
~1 1 

. On beş yaşında evlendirildi. be7rendic7i bir kasap kızından 
Cesı " \1 r - L 1__ b" ü ı·· 5 o 

l~ırı ıırı ı....ençınu " ya ır t r u B öl t d 'k 11 trıad1 K kapmıs,· kızı « aş ye» e an. tıril<I raliçanın lohusalığındı-n is • b 
e "de L ..ı, 1 1 ı · .. ı t · Aynı· kasap kızının ır •er .. 
1 

rcıı; newm eri ı e ge ışı guze c mış. 
"r er ard J h J k k } apar, rast gele .kadınlarla yal ı muhafız askerinden asta ı ap-

d ''~fari Lehçinka,, nın IohosaJık tığı ve kıralın zaiflediğini ~rUn
~Ş\'tesinde knal Matmazel dö ce gidip Kardinal dö Flarıyı bu-

• ~ iltof e,, , ve Madam "Dandö lo,, Iarak hastalık kapbğını ikrar et
ttlll "nde bir kadını kıraJa mal tikten sonra eğer luralda onun
''\llllek istiyen nedim "Vilörua,, , la yatmışsa hastalanmış olacağı 

eı- ak kanaatini uhar eylediği de ser.,. .. say,, sokaklarını dolaşar 
~·uıeşt anyorlardı. rivayet ediliyormus. Bunun üze-

"e>l ıt akşam Matınazel dö "Şa- rine başcerrah «M. dö Persni» 
it. ey,, , "Vilörua, ve diğerleri ile uzun milzakereler cereyan 

d tah eğJendirmek için sokaklar· etti. 
tı a dolaşırken, ya sabahın !kisi- Fakat bunlann hepsi "geçici 
ltı~ doğru yüzünil ve yaşım ta· eglence!er,, idi. Nedimler her 

tt:-~ladıkları iki kadına t sadüf şeyden ~vvel kırala bir metres 
ı et. temin etmek ve bu suretle ya-

~k~a.tınalcl dö "Şarole" ve re- nında sabit bir nilfu:ı sahibi ol
l erı bu ik; kadının kiııı olduk- mak istiyorlardı. Nedimlerin bu 

8:
111 

sordular; meğer "RekoJe,, intrikasına karalın iki bat oda 
a1l>.ı &.ğındn "Şöval Ruj,, .okanta- hizmetçisi olan "Başölye., ,,.. 
ot l>. sahibi ile hizmetçisi imif; "LlJbel,, yardım ederlerdi. 

eHe • v k k h b tınde kavga çı mış, avga- Kıralın yanında pek b6yük 
l l3tırmak ıçin devriye arıyor- nüfuzu olan "Bate1yo,, "La Roş
iltıı:ı 

'•f> ış. Bu kadının ismi madam öfuko,, da doğmuıtur, bir es-
il:) 

0ttıYe,. idi. Kral madam ''Po- vapçı başı oğlu idi. Elıi bin 
Ye • l b. b ~ '' nın güzel ve namus u ır franklık bir iradı, güzel ir 

d~dın oJduğunu biJdiğjnden, ken- malikanesi yardı. Meşhur aktör 
1ııı t 1 T 

h.. anıttırmadan onu sıkıştır - Baronun kızı Matmaze " ra-
'"ll ... 
b I ga haşladı, ve evinde yangın vers,, , "Başölye,, yi ıeYerdi. 
.,. e o sa imdadına irişeceğini Velhasıl kıralın en ıamimi ne-
0l'ledi. dimi olan bu adam mes'ut bir 

,.,. A.Yni zamanda "Vilrua,, biz· hayat yaşardı. 
'lltt • • d ı· k ••ş çıyı okşuyor ve Matmazel ö " Löbel ,, e ge ınce saray a-
d arolc,, ise hayasızca gülüyol"" pıcı baıısı " Domin k ,, in kliçük 

,1~· Madam "Pornye,, fazlaca oğlu idi. Babası "V ~r~ay" ıato-
~~fikşh~ıl~nca on betinci "Lui,, _H,e sunda kapıcıhk etımştı. Bu va
tı' lerının yanı:dıklarını, kend.isı- zife büyük oğluna miras olarak 

tıl'fl llaınuskar bir kadın olduğu- kalmışsa da onun aui halinden 
!~il 1/e hareketlerine devam eder- dolayı kUçtik lıardeıine devredil
t :~e «Hırsız var!» diye bağıra- mişti "Lobel» kıral ile madam 
~l( • d d' akaJ d l\ ım at İstiyeceğini söyle ı. dö "Mayyi,,nin muq arın a 
t>t"'ı bu aözlerden mllteessir mahremi esrar vazifesini gör
~•tak okşamalarını tadil etti. milştür. 
d •danı «Poınye» ise saray önfin- «Löbel» karalın zevkini yerine 
~~ bile emnü esayişi muhafaza eçirmek için ne lazımsa yapar-

t ~llıiyen zabıtadan şikayet edi- !ı. Sır saklar, esrarengiz ve ter-
Otdu. b" eli davranır, sarayda nüfuz 

h ~ b ki t-a Qu~un üzerine kıraJ onu sa· sahibi olanlara yanaıır, aıve -

« nasıJsım> ,. diye hatırlannı ıor-
muşlardır. · 

Bundan ıonra Pı. Hz. kendi
ni istikbal edenlerin elJerini 
sıkarak veda etmitler otomo
bile binerek T okatlıyan oteline 
gitmişlerdir. 

P~. Hz. nin bt-vanalı: 

Kazım Pı. Hz. bir muharrirl
mize ıu beyanatta bulunmuştur: 

Meclisten bir ay izin aldım. 
İstanbulda bir hafta kadar kala

cağım sonra nereye gideceğimi 
heniiz tayin etmedim. 

Yeni teşkil ettiğimiz tasarruf 
cemiyetine gelince, cemiyetin 
beyannamesi hükümete verildi. 

Cemiyet teşekkill etti. Nizamna
me ve taahhüt varakalan basıldı. 

Bunlar lstanbul febremanetine 
ve bütün belediye riyaaetlerine 
gönderilecektir. 

Fırı a ve Türk ocaklannın da 

yardımı ile heryerde sUr' atle ta
aarıuf cemiyetlerinin te.şekkillfine 

çahşılacakbr. Her yerde yirmi 
beı azamn bir araya gelmesile 
cemiyet te,ekknl edecektir. Ce
miyete aza olanlar yerli malı 

giymeği ve sözü geçenlere giy

dirmeği taahhüt etmif bulunmak
tadırlar. Cemivet milli ikbırt ve 
tasarruf yolunda aynı surette 
çabşacakbr. 

Dünyamn yer yerinde her mil
let kendi yaptığı malı kuUan
maktadır. Biz milli tasarruf ye 

ikbsadın medeni milletler içinde 
en son olarak tatbike baılıyo-

nız. Gayemizde behemehal mu

vaffak olacağız. Atılan adımlar 
kuvvetlidir; ve it esaauıdan cid
di tutulmuştur. Hepimiz yerli 
malı giyaccğiz.»Paşa Hır. gezete
mize bir de cemiyetin notlu Dİ

zamnamesini fütfetınişlerdir. Ni
zamnamenin mühim maddeleri 
beneçhi atidir: 

"Cemiyetin gaye \'e mabadı 
israfla mncadeleye, heaaph ve 

tutumlu yaşamıya Ye taurrufa 
alıftırmak. 

B - Yerli mallanmızı tanıt
mak, ıevdimıek, kullandırmak. 

Doktor Aptullah beyin 9 aylık çocuğu için tuttuğu sütnine 
Hatçe kadın , gevezeliği ile herkesi kendinden bıktırmıfb. Bu 
yüzden başına bir çok şeyler de geldi. 

Hatçe kadın birglln mini mini bebeği arabasına bindirmiı Vf 

ge:ımeğe götürmüştü. Yolda kendisi gibi siltn'nelik yapan ~ir.arka
daıma rastgeldi ve arabayı bırakarak onunla konuşmıya gıtti. 

~ ~ ~-
~ 

~ ~ .... ._. .. 
v-,..-c_~r- J fJ-' 

İki kadın lakırdıya daldılar ve her şeyi unuttular. Ôbllr taraf
tan susam satan arap Zerafet bacının çoc11ğu Bilal de küçiill 
kardeşini tahta bir araba içinde gezmiye çıkarmıştı. Bilil oyun düş
künü bir çocuktu. Küçfik kardefini bırakacak milnasip bir yeı 
bulsa hemen o da koıup arkadqlarının arasına kanşacakb. 

BilAl bu ıırada Hatçe kadının bıraktığı arabayı gördü. içindeki 
beyaz çocuğu çıkararak yerine kendi kardeşini koydu ve oyun oy· 
namaya koştu. 

~~~-

,/ 
Siltnine Hatçe kadının neden ıonra aklı başına geldi. Hemen 

arabaya koştu. içine bakmadan onu eve doğru ıürOlemeye başladı. 
Eve gelince bir de ne görsün . bembeyaz çocuğun yeri.nde bir Arap 
yavrusu oturmuyor mu? Sütnine feryadı kopardı. B~tnn ev halkı 
birbirine girdi. Bereket venin polislere, Aptullah beyın ~avrus~nu 
ıokak ortasında buldular da getirip anasına babasına teshm ettıler. 
Fakat bu Hatçe kadmın itinden çıkanlmasına mani olmadı. 

mımmmmmasmmnmmmmu.!mtmtmm.nın:l!imtm: mı~~ · mra 
~ İki saati gayet eğlenceli bir surette gcçırmek ıatermııız? 1:.1 
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-m•qw !•aı.ı•mn=> .ıaH "•POE'Sl 
ll?H aa!tem paıauB amn3 
daq wıpaN 111pa11 ıutnfl A. 
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1111 

1 sııod :o ~DH 
ili apı~ f ıpa4 

~ ~ W~ IJt!fOR~«eu 
'3NVW3l:IH3S 

1 Bugünkü sinema ' 
1 Beyo~ıu 

Majik - Kohen Kaili banyo-

larda 1 
Etuval - Endülüs gtllü 
Alkazar - Esrarengiz gemi 
Liiksenburg - Lora asker 
Ekler - Şarlo sirkte 
Melek - Montekristo 
Opera - Demir maske 
Şık - Dilşmüt Kızlar 
Elhamra - Taçlı canavar 
Fransız - Brodvey yıldızı 
Asri - Pat ve Pataşon 

C - Yerli mallarımızın mik
tanm çoğaltmıya, cinslerini me
tanet, zarafet ve ıair enalı 

itibarile yabancı mtınıasll mallar 
derecesine getirmeye ve fiatla-

8POf/IC: Alemdar - Ledi Hamilton 
lrıllıv•"1manıımı•~-nagl!lll11p•oıı::nm•o7l:mi!:Al!l!1•ıhz-q;ıd•~ı~•lıll Mılli - Lübnan kasrının me

likesi 

.~ onündeki karakola kadar lin arzularını kıral nezdinde mü
:;tiitdij ve muhafız kumandam dafaa eder, kıralın isteklerini 
~ 0restye»yi bizzat çağırarak bu yerine getirmek kastile her tür

t 111trıı takip etmesini ve glSı- lll hazırlığı yapardı. 
ı:~~~ğ~ ınütaarrızlan tevkif ey- DOk dö «Rişölyö» metres te
~ıt sını emretti. Madam Pomye dariki meı'elesinde ilk gayn 
di}' aJ~ tanımıştı. Kırala cid- resmi teşebbüıte bulundu. Kral~ 

nnı ucuzlatmaya çalıımak, 

hizmet edenler münasip surette 
taltif edilecekler ve isimleri 
ilin olunacaktır. Cemiyetin 
dileklerine karşı bereket edenler 

cemiyetten çıkarılacakluchr. 

Kongre 1931 senesi Nisanında 

toplanacaktır. Her lıangi bir 

yerde cemiyetin gayesi yolunda 
çalışmayı deruhte eden aza 

adedi yirmi beıi bulursa bet 
kişilik bir idare hey' eti seçmek 

Ti ya trol~ 

Darülbedayi - Hayvan, fikri 

ioıetini göstermiş olduğudan Madam 1'Portay,, ı takdım e~ı; 
~b: a~ son derece mağrurane d ' kları ilk mülakatı temıne 
•ııı o a uşa d 
tı. e avdet etti. oldular. Fakat buma am 
G meınur .. 

~ilt ll dağınık hayat kıralın sıh· t güzel olmasına ragmen 
1 n k gaye l'k • A l 

" 0 tei nazarından mazarrat b . tavırlara ma ı ti. 11 
ı ~........ urıuva . . ti' 10 
ıı:~u~•Yecek gibi değildi. 1738 mahzur ıunda idikı zıne. k zo-
h::ı.t nusanisinde avnkat "Barbiye,, dan fazla idi. Sade bır orsa 
"''•t-. mun . . "L . 

ı..1·1_. defterine kıralda " bir . 1 a ı"di on beşıncı uı,, 
'll tq gı"yınış o.s 
~a.Yd:r . frengi olması ihtimalini,, nin hoşuna gideceği muhakkaktı. 
k dıyor " Barbiye bunu (Bı'tmedi) lt•l h . " 

Ul lt§ oda uıağı "Başölye., 

D - Yerli mallanmwıı sDrfl
mfintl arbrmak suretile milletin 
iyi yaşamasını temin etmektir. 

Cemiyet maksadına, aza kaydı, 
netriyat ve konferanslar, miıli 
mallan istihsal ve iatihlik teşek
küllerini terik, Sergi Ye bnyük 
ıabf mağazalannın açılmasını 
tergip gibi çarelerle vuıl ola
cakbr. Tercihan yerli mab kuJ
lanmağı kabul edenler aza olur
lar. 

Cemiyetin gayelerine en çok 

suretile cemiyet te§kil olunabile
cektir. 

Cemiyet vasiyet ve bağıılama 

yedi 

---ve sair suret1erle kendisine te
berru edilen her türlü mah kabul 
edecektir, Cemiyetin emelJerini 
tahsi menfaatlerine alet ittihaz 
ettikleri ve nizamnameye uymıyan 
harekette bulunduktan umumi 
merkezçe sabit olan idare hey
etleri feshedilecektir. Cemiyetin 
azası mevcut eşya ve malzeme
sini eskiyinciye ve tükeni nciye 
kadar kullanabileceklerdir. 



Sporda gaye için en lüzumlu nokta Güre 
Slhh") muayene ve kontrol dur Dün tecrübel1 gUr~şçiler ara-

sında hevecanlı karşılaşma · 
lar oldu. 

Onun için yeni teşkilıltta bilhassa Kimler derece aldı 
huna yer Verilmelidir Istanbul gllrq heyeti tarafın-

~ dan gürefçileri teşvik etmek ve 
Memleketimizdeki spor ecre- yapılıp yapılamadığını kontrol denemek için arada bir yapılan 

yanlarmı tetkik edecek olur- ve teftit etmek, işte, bu mevzuu gürq teşvik müaabakalan aeri
ıak görilrtlz ki çok asil bir ga· bahiı «bbbi mDtavirUğin» diğer sine dfin devam edilmittir. 
yesi olan ıporda en çok ihmal vezaifi cümlesinden olmalıdır. Bu defaki mfisabakalar tecril· 
edilen cihet sıhhi ve tabii nok- Bizzat ıahidı olduğum ne beli gUreçtiler arasında yapıldı-

. naı:ar k yfi • kadar vekayi -.ar ki : bunlarda i B v 1 H Ik fı k taı . . e • !e~i~ır. Sporun usülsiiz, muayenes:z, gayri fenni ğı iç n eyog u a r aıı aa-
gayesının en bınncısı ve mühim- yapılan, meıgul olunan sporun kur· lonunu dolduran seyirciler tara
ml insanlan, uıviyetleri tekAmil- banlan olmuştur ve onlar teverrtlm fmdan bilyiik bir alaka ve he
le Ye istifaya sevk etmek değil etmiılerdir. Eyiye alet olması yecanla takip edilmiştir. 
midir ? Gnrbnzlnk, sağlamlık lazım gelen bir ıeyin. netic~sinin Alman neticeler tudur: 
Ye sıhhatte olmak .. h k fena tezahur etmeıı o ugurda 56 kiloda Aptullah (Beykoz) 
kf f • • fUp e yo ıarfedilen emeklerin heba olma~ b. . • T i cu·· l..n.dar) ikinci 

• yı ıeylerdir. Her hareketi- demek olduğu kadar yaptığı ınocı, a. p aıuı 
mızde sporun az çok tezahüriinQ tahribat ile de gayenin menfi gelmişlerdir. 
gl5rllyoruz. Binaenaleyh bu gün- ve mesainin heder olmuıdır. 61 kiloda (Beşiktaş) ın genç 
kil faaliyetleri nazan tükran ile Spor kurtancı ve yaşadıcıdlJ'. ve kıymetli Abbası gene birfn-

ö k N k d ıktll' ki onu bil ciligvi almıf, Yusuf (Kumkapı) g nneme kabil değildir. Yalmz ~ akar YÜ:mat 0..!ı d k-
noksan ı k h. b' mıyere ve y ;«.un en e - ikinci olmuştur. 

1 ° an ço mtı ım ır seriya «5ldllrücü ve hasta yapıcı» 66 kilo ll2erindekl müsabaka· 
meae e v~ .keyfiyet var ki onu yapıyoruz. Ve çok hastalıklar lara iştirak eden çok olduğu 
burada ııkir ve kaydetmek isti- •ardır ki •• bunlarda futbol to-

.. için bitirilememit ve bir takım 
yorum. puna bir defa vurmak ve on güreşler gelecek cumaya tehir 

Fen ve ilim asn olan yirminci ıaniye koşmak muzurdur, fayda 
d -'-- .,_ d edilmi"-tir. asırda değil spor gı'bi mühim sız ır, mwuaUtız ır. Y 

L bunl • t hd•t 72 kıl oya geçilmiıtlr. bir esasın hatta en basit itlerde, ıtte arı tayın -.e a ı 
d Bu sikletin yıldızı Saim {Kum· mesleklerde bile sıhhat ye taba- edecek olan « bp » ır, «spor 

h f hh d kapı) karşısına çıkan rakibi iki bet düsturlarile hareket ediliyor. 1 zıssı aıı » ır. 
Her ıpor kultıbil azasının ve buçuk llç dakika gibi pek kısa. Yaşamak, ııhhatte olmak demek oyuncusunun muhakkak bir mu- bir müddet zarfında yenmit ve 

olduğuna göre bunu temin et- ayene cilzdanı olmalı, muayyen neticede birinciliği kazanmıştır. 
mekle milkellef olması icap e- zamanlarda sıhhi muayeneye Bu ııkletin ikinciliğini Alaettin 
den ıpor ıt' lerinde sıhhat ve ta- tabi tutularak doktor kanaab 

f di f ali (Kumkapı) almıştlr. babetin mevkiı· pek ..r.ksek ol- deftere «filin e en a yette b 
79 , ,... Güni.in spor müsa akalan malıdır. Ala" kadar lmakamat bulunabilir» veyahut ~ ıu kadar d . . 

kilo üzerin e cereyan etmı.ştir. işe lAyık olan ehemmiyet ve cid- zaman spor ile meşgul olamaz,. Neticede Mustafa (Kumkapı) 
diyetle sanlmalı ve bir an evvel kaydını illve etmelidir· Bu birinciliği almış, Sıtkı (Harbiye) 
faaliyete başlamalıdır. Noktai ikinci ihtimal nev'ama askerlik ikinci olmuştur. 
nazanm 6 b h teki «hava tebdili» mahiyetinde Gelecek cuma 66 kilonun Yak-a g re u ususta yapı- demektir. 
lacak işlerden birinciıi ıpor it- Şnphe yok ki spor bu esu tın gecikmesi hasebile bu hafta 
lerine bakan idarenin diğer nzerinden bnyiik gayesine daha yapılamıyan mllsabakalan yapı-
idari fUabab yanmda bir de emin bir şekilde yftae}ecektir. lacak Ye bu lıkletin neticesi de 
fennı ve tıbbt mtııavirllk bulun- Dr. Nusret HusnfJ almacakbr. 
durmaktır. F ederaıyona dahfl ku- • • ı ı • • 

lllplerin azasını, oyunculann me- ı·r- anda futbol 
todik ve muayyen zamanlarda 
yapılacak ııhht muayenelere tabi 

tutmak ve bunuıı lAyı)a Yeçlılle Rus takımı iranilerl (O) e 
jmnn~-r karşı (5)1e yendi 

Aileler arasında iki 
facıa 

Bir lravınblrader eniştesini 
6ldürda. Bir enişte de 

kavnını yaraladı J 
Dtnı ufak aile geçimalrlltf nı 

anlaşamamak yüzünden iki kanlı 
hadise olmuştur. Vak'anın birisi 
Ayasofyada 50 numaralı evde 
geçmiştir. Seyyar kaftecl Mustafa 
ile kay1nbiraderi Hnıeyin bir 
ticaret iıinden kavga çıkarmıtlar, 
Hllseyin bir aralık biçağuu çe
kerek eniştesine aaplamııbr. 
Mecrıılı biraz sonra 6lıniiştilr. 
Katil vakalanmıştır. 

İkinci hadiıe Görlepede ol
müştur. Şömeadöfer memurlamı

dan Alişan Bey refikası ile bir 
kavgaya tutuşmuş, bu arada 
araya giren kay1Dbiraderin 
başına tiddetli bir yumruk ye
miştir. Yumruk kaymbiraderfn 
sol gözlilk camını kırmıı Ye 

camları gözüne saplanmıştır. 
Mecruh faktıltede tedavi albna 
almm15tır. 

. . 

lraı. talermn maıJlil6 edat Rm ill?:#bt '.' .. 
Son posta ile ıelea İran a-azeteleriDo ~ Tahrana bir Rua futbol 

Dünkü lik maçlarında 
Galatasaray, lıtanbul sporu, Vefa 

Beykozu ma~IO.p etti 
Futbol lik maçlarına dnn Tak

ılm stadyomunda devam edildL 
HaYanın CSğleden sonra bozma
sına ve hafif, fakat devamh 
bir yağmurun mfttemadiyea yağ-
masına rağmen ıtadyum oldukça 
kalabalıktı. Bu kalabalık meya· 
mnda, dün şehrimizi terkeden 
Soviyet hariciye komiseri M. 
Karahan., refakatinde Rus sefiri 
M. Suriç ve Poıyakof olduğu 
halde bulunuydu. 

Maçlara 6gleden enel, ldlçftk 
takımların tema1larile başlandı. 
Günün ilk müsabakasım Beykoz 
ve Vefa küçükleri yapblar. 

Çok güzel oynayan tarafeyn 
seyircilerin üzerinde husule getir-
dikleri tesiri ikinci devre niha
yetine kadar idame edebildiler. 

Gayretle, faaliyete çalııan iki takım 
arasında Vefanın daha hikim bir 
tarza malik olduğu gözilküyor
du. Bunun neticesi olarak Vefa 
rakibini 2-0 yenmeğe muvaffak 
olabildi. 

Küçüklerin ikinci oyunu Ga· 
lataaaray İstanbulspor maçı oldu. 
Galatasaray takımı Leblebi 
Mehmedin, Kemal F anıki gibi 
beynelmilel uyunculann da ilti
hakile çok kuvvetli bir manzara 
OlmUfb. 

Buna mukabil İstanbulsporlular 
hep küçüklerden milrekkep bir 
takımla çıkmışlardı. Nitekim 6-1 
mağlup oldular. 

Büyükler arasında ilk maçı 
Beykoz ve Vefa yapblar. Bey
koz bu maça, son Betiktaş ma· 
çında sakatlanan Salvatordan 
mahrum bir halde çıkıyordu. Bu
na mukabil Vefanın tetekkUlü 
§6yle idi: 

teablte muyaffak olda ..e 
bini 5 - O yeneli. 

Dlml?.d maçb-Jan ,,.. enJlfanlaf" 1 

Galatasaray lstanku1 Spo~ 1· 
çı bir tarafın fazla kuvveth I~ 
masma rağmen, heyecanlı od~ 
ve İstanbul Spor hiç akaaill• 1 
oyun nihayef ne eriştirdi. G ~ 
tasaray bu maça Ankarada~~ 
len eski kalecisi Ulvininde " 
olduğu şu takımla çıkmııb: 

Ulvi 
Burhan Mı~ı ~lf .l 

Stıphi Nihat ~·ıı' 
Rebi Utif ·ccdet Ercl!met Gş!•' 

Oyun, yazdığımız gibi, ı( 
tasarayın hakim yeti altında J 
ti ve G. S. 6 - O galip g~ 

Paristekf bi;iklet kroii_ 
Pariste yapılan bisiklet ~ 

sunda bu sene Bertölen biri~~ 
liği kazanmııtır. 1927 de bir ol' 
olan " Korueı ,, in handikap .J 
ınası ve 1928 birincisi Ga.~oll# 

Nabk lastiğinin patlaması Bertol.~, 
Hayri Halil muvaffakiyetini temin etııı1 ·~ 

Refik Sami Emin Bertölenin gelecek ıubatııı J. 1~ 
Seyyit Muhteıem Gazi Saim Safa sinde yapılacak olan beynel~ 

Oyun hemen hemen Vefanın krosta da birinciliği kazanrts aıec 
tahmin edilmektedir. Be . 4' 

hakimiyeti albnda geçti. Gniıün ıon yarışta 18 kilometreyı İ 
en gllzel oyununu oyuuyan Vefa dakikada almağa muyaffak 
bu hikim oyununu aayılarlarla muştur. 
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M 
-K h Saffet, polis mndnrn Şerif ~;,ı ara an ler M. Karahana hayırlı sey• ~ 

• temenni etmişler, bahriye ıısı( 

Dün şehrlm1;d~~emleke- zikası da Sovyet marşım ça~f" 
br. Hariciye YekAleU tef# 

ttne hareket etti mildürii Basri beyle, Sovye $, 
Mlufirlm& samimi mera· büyükelçiıi M. Suriç, mi• lı' 

lere Bilyllkdereye kadar ref• simle teıyt edildi 
etmiılerdir. ~ 

Sovyet Cnmhuriyetlerl ittihadı " B'1rkı Satvet " ve • pe1,. 
hariciye komiseri vekili M. Ka- Şevket" torpitolanmız da kSJ,ı 
l'ahau, dUn ıabah Stadyoma ıularunızdan çıkıncıya ka ,t 
giderek futbol maçını ıeyretmiş Sovyet torpidosuna refakat 
ve öğle Ozeri Perapalas oteline mişlerdir. r 
aYdet ederek bazı hususi ziya- Tophaneden hareket ede';~ 
retleri kabul etmiştir. esnada kendisile göriişen ~ 

M. KarahU, saat 16 da, ma· muhanimize M. Karah~ t• 
(yeti erkAnı ile birlikte Topene kelimelerle mukabele etı:ıııtÖJır' 
nhbmma gitmiş, ve oradan, ken- - " Memleketinizde bulu0 J' 
diaine tahsil edilen motörle ğum müddet zarfında hakkJISJ et' 

. "Ceransld,, torpidosuna binmiş, gösterilen fevkalade iyi tet O' 
memleketine müteveccihen hare- cühten dolayı hepin"ze teşe~ıt' 
ket etmittir. ederim. Memleketinizden. aY defi 

Topane rıhtım1nda, vali vekili ken Türk matbuatını bır 
Muhiddin, fırka umumi katibi daha aelamlanm.,, ---· .. -·-----··········--················· .. ·····-··· .... ··············--······· ........... takımı gelmiı ve İran futbolcularile bir takım müsabakalar 
mıtbr. . 1fıt1' Bu mtisabakalann en mühiminde Iran takımı beşe kartı 1 

Rus takımına mağlup olmu,tur. . afet' 
Bu münasebetle Tahrandaki Rus sefarethanesinde çay zt'/ 

lcri vcrilmiıtir. 



Vatanperver 
•TaçJı Canavar,, 

- Elhamraaa 

Emil Y annigsin Amerikada yapmış 
• 0 n sesli fil 1 
iördUk. İlk :: .. 
olarak heyeti 
~bıumiy e ı i ile 
fılıni ~ l b l 

olduğu, zaıınederaem ilk v,. 

d .1§ .. ze u -
~k. Fakat bnt .. k filimlerde -
~yük eserlerde 

0 duğu gibi - he
Yeti u nı u mı' d ye-

en sonra ara-
::k• ~enkit edil
k ıstenılen 
•sııniar vardır. 

t Emil Y annjgı, 
~crtıbelı ve 

dretli vaıı sah-
h~s.inin, E . L u -
d •çın elinde ken-

.1 kabiliyetleri -
llın az . . . 

anıısını 
~er111• k ış, kendi 
t endine, eski filimJerine nazaran, 

d
•kaddüm etmiştir. Yalnız, filim
e 'k' h 1 ınci roJu oymyan Levis Ston, 

hence daha güzel, daha canlı, 
•Yata ilaha yakın bir tarzda 

0!11anııştır. Muhtemeldir ki bu 
R°Orij •• h tun, gayrı tabii, matuh eş-
tQ a~an ziyade, tabii insanlarla 

tı at o]uşumdan~ır. 
~.Bununla beraber Yann;gsin 
k tız anlarında insani his) ere ne 

it~:ar yaklaşhğmı görrriiş olmam, 
d·· Qf e 'eyim ki beni sarstı, ve 
ltı~fUndümj acaba insan, sami
f ~Yet, dostluk, feragat h slerini 
i aıtsiz verebilmek için bu asrın 
J>tid ~ h cl • d' t . aı ya ut e1enere ıye 

0~rıf ettiği baleti rubiyede mi 
tnak Jaıımdır. 
'( annigs rolünit ani rUcubr1a 

~aparken, eminim, bir çok kim
•eler içlerinde mt. vcudiyetini 
110tınal zamanlarında his bile 

detınedikleri sinirlerin aerildiğini 
ij o 

boYrnuş_I~r~ır. Bu makineye 

d 
Yun ıgmış asrın his hortalkları

tt. 

~ Filmin teknik tarafına gele~;~. 
k uhakkak tenkit etmek ıçın 
f endim zi müşkülpesent yapmak 
stersek diyehilirjz ki. fevka ade 

[ P' 1 K R A i, A, R==--====-=<~ 
--===================== ri aleyhine hareket etmesine 

mani deği!dir. Geçen gün cad

denin tersjne otomobilini bırak
mıştı. Bir zabıtai belediye me-

dtı ~ .. Melek sinemasının çocuk 
d flirur gibi zorla ve damla 
aınıa - Ruşen Eşref bey darıl

~~sın - göstermiye çalıştığı, ha
ot atte çok iyi bir Fransıı filmi 
h an «Monte Kristo» alınırken 
.
1 
er sabah Jan Anjelo, artistler 
~ e bir küçük vapurla Marsi!ya 
d ıu:.ıısındaki İf şatosunun buiun-
~gu harabeye gidiyorlardı. Bir 

iiin hava çol< sC"rtti. Limandan 
~•karken vapur, Marsilyalı bir 
F ahkçı kayığına hafifçe çarptı. 
ta ~kat hiç bir zarar olmamasına 
~men bizim yahudiJere benziyen 

arsilyah bahkçı feryadı bas-
ltııştı. Jan Anjelo : 

- Ne oluyorsun, bir şey ol
~dı ki bağırıyorsun! dedi. Ba-
1 çı cevap verdi: 

- Evet amma (kalbini göste
terek) sen bir de buraya sor. 
li * .Güzel Fransız artisti Dol
F Davıs otomobil mcrcklısıdır. 
[)•kat bu hiç bir zaman Dolli 

avisin aeyrüsefer nizamnamele-

muru gelip zabıt varakası tut

mak üzere defterini çıkar

dı ve güzel artistten evrakını 
istedi. Dolli Davia hemen çan

tasından bir fotoğrafını çıkara-

rak: 
- Bir de ithafname yazayım 

mı ınernur efendi ? diye en şuh 
tebessümü ile sordu. 

Memur kabul etti Ye zabıt 
varakasını yırttı. 
~---------------------·~~~~ 

(..___e_u_H_A_F_T_A __ ) 
fliemt1.aı 

sineması Korin Gri-

f
·t V.Varkoninin en iyi eseri 

ve fil .. 
olan « Ledi Hamilton » mını 

österiyor. Çok güzel l:>ir eser 
gl b filim sükütun' sesten 
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Bir ... lspanyol gecesi 
. .. . . . - Majikte -

Evvelkı akşam MaJık aıneması hakıkl ve mecazi manalarile bir 
ıspanyol gecesi yapınışbr. 

Pro ... gramında sevimli Kohen ve Kelli, Yariyetede de cazbant 
beste~a!'- Joze PadiJla ile heyeti vardı. Bu iki ibrani sebep seyirci 
abengını temine de kafi geimişti. Kohen, Kelli filmi gösterilmeden 
evvel Joze Padilla ile heyetı «icrayı lubiyat» ettiler. Ve yanm 
saatten çok fazla sürdü. Salondan bir çok alkıı bu sanatkirJan 
lüzumlu lüzumsuz ıabneye çağırıyor, «Valansiyavı, flör dümalı, v. ı. 
yi isteriz» diye feryatlar yükseliyordu. Sonra artık dınliye dinliye 
gına getirdiğimiz, bef sene evvel Rakel Mellerin ve bu güne ka~ 
dar plakların, cazbantların, külhan beğlerinin tamamladıkları 
yayvan nağmeleri ağızl<Jrı yarı açık, ebedi tebessüm ve zekaları 
dud~klarında ve göz'erin le bayılmış dınhyorlardı •• 

Nıbayet yanımda oturan Avrupalı bir kadın dayanamadı ve aya-
ğa kalkarak : 

- Yeter, ben Koheni istiyorum, diye bagırdı. 
Ve Kohen geldi. Fakat ne çare ki vakit artık gecikmif, birçok 

gayrı. lspanyol kimseler kalkıp gitmiıti. Eğer kalsa idiler çok hoş 
bir film görmüı olacaklardı. Kohen, Kelli bu filmlerinde "Balat., 
ite uNevyork,, arasındaki farkı gösteriyorlar. 

İki ortak arasında geçen mükalemeler bütün bir kavmin nükte 
ve zeka 1 a akterini çok iyi canlandmyor. Ahlak ve adetleri gittik
çe insanileşen ve eski an'anelerin çemberinden kurtulmuş ye dün
Y.•. v~tandaşı olmuş olan Koben, KeUileria çocukları ise, yeni İırail 
tlpının nümuneleridir. Filhakika bu iki genç düıünce, giyiniş, bün-
ye itibarile babalarından çok başkadırlar. 

Pek ala hatırlarsınız ki bundan 15 sene evvel bizi çocqkluğu 
muzda mevhum bir « jğneli fıçı ,, ile korkuturlardı. O zamanın 
kartpostaflan elan albömünüzde duruyorsa bakınız, Yahudi tipi 
olarak kürklü, sakallı, takkeli resimler göreceksiniz. Bugün bunlar 
artık yoktur. Bu tıplerin yerine matruı, iyi giyinmiş, ve bilba1sa 
kadınlan şehri11ıiı:in en ıık, en güzeıleri olaıı sevimli kimıeler kaim 
o!muştur. E~~i «Harpagon• bu gttnlln «Karun• udur. Bu muc;zeyi 
kım yaptı hılıyor musunuz? 

Size söyliy~yim: SANAT. Fa. 
--- ol 

«Klara Bov• sene başında evleniyor. Bu birçok gençlerin 
hiik~ rının sultanı Riımen iıımli krYırcık saçlı, gülüşll temiz bir 
çift te niz diş sırası gösteren çok güzel giylnmit bir gençle evle· 
nıyo.. ~ir haylı zanıan evvel bu izdivaç birçok dedikodu mevzuu 
olmuş ve HolJivutta kısa gecelerin 11Aperitif., ini teşkil etmiıti. 
Bir aralık izdivacın CJI nıyacağı hakkmda gazeteler bile yasdar 
yazmısb. Son dakikada Hollivuttan aldığımız bir telgrafa nazaran 
izdivacın senenin . ilk günü yapılacağı haber verilmektedir. Biz 
bu çifte saadet, haya perver aşı~ara da metanet ve teselli temenni 

J,,. .. iı. 

a 
Beyoğlunun macera 

· d 11 E • · sınemasın a src rengız genıı" 
pupa yelken gidiyor. 

Fransız 

tıyatrosu şimdi sinema 
olmuitur. Haftaya Po.idor sis-

temi bir se:ıli makina koyacak 
ve bu surette şehrimiz tiç ıeıli 
ain.emaya malık olacaktır. 

ilk proğram olarak uBrodvey 
yıldw"nı veriyor. Bu 11Brodvey,, de 
çok oldu amma hiç de fena bir 
yer değil. Varyete numaraları 
burada da var. 

JMl*mAi,, 

SporJa sinemanın biribirine ne 
kadar yakın olduğuna en bil~k 
delil Karpantiyenin Aınerıka 
sinema a eminde maçları kadaw 
ehemmiyetle muYaffakiyet k~
zanmış olmasıdır. Dempseym 
müthiş yumruklanle mağlup ol
duktan sonra Karpantiye boksu 
bırakmıf ıahneye çıkmışt~. ~u 
ıefer Hollivutta llç seılı fılm 
yapmışbr. İşte isimleri : "~öste
rişler gösterişi,, , ••Her şeyı tut,,, 
"Yaramaz fakat tatlı.,. . 

Karpantiye ile o)11:11yan a~tı~t
Jer de şunlardır : Sally O neil, 
Doreti Reiver, Vinni Hin~tner, 
komik Jol Brovn, Bert ve Roı. 

Sönm -- t bir yıldızı 
Karilerirniz yakında eski btr 

yıldız.an tekrar sinemaya 
avdetine şahit olacaklardır. Bır
çok seneler evvel alınşıadığımız, 
kadınlarımızın tavır, edalarını 
kopye etmiye uğraştıklan . b~ 
16nmU11 yıldız Françeska Bertını
dir. Uzun bir zamandan sonra 
Montekarlo isimli bir filimde nll· 
ınayitli vaziyetlerile ke~disi~e 
göldilren bu artist, merdıvensız, 
saksızız adeta birinci planda 
resmini aldırmazdı. Haber aldı
ğunıza göre Françeska Sertini 
Parisin «Boulevard» sinemRların
dan birinde «Temellük• ve «Ba· 
na aitsin• filimlerinde alkışlan· 
ınışbr .Bu ıon eser tanınmıt mti· 
ellif «Alfred Macbard» in eseri· 

dir. ı· 
Hareket itibarile çok kuvvet ı 

olan bu eseri vazıı sahne 
0

Mau
rice Gleize,, daha canlı, heyecan· 
lı olarak filme almıtbr. 

Şinıdi Françeska Sertini sesli 
filim yapacakmıf. Haber aldığı· 
mıza göre bu filimler Fransızca, 
ltalyancave İngiliz olarak ~~ 
nüsha olacakmış. Allah bız.ı 
'!evezelerden korusun 1 \ 



Gözyaşın 
eo1'Jerii1'1f fgetı MeJctup[arJan: -

NedAcığım, 
Uzun ayrılık yıllanndan ıonra 

ge~enlerde seni Beyoğlunda gör
clüğiim zaman birbirimize ne sa
mimiyetle sarıldık değil mi? 
Hatta l a 'imizi hayretle seyrede, 
yabancılara ehemmiyet bile Yer· 
m•den ne kadar gülüştük, ne 
kadar .hızlı hızlı konuştuk! 

Sen hiç değişmemiştin Necla. 
ô ç•k sevgili maviş gözlerinden 
mektepte iken bütün yaramaz
lıkları icat eden ve gene de her 
ltıabahatin altından kurnazlıkla 
ka~ıp ııynlan neşeli, hayattan 
küçük tombul kızın pervası:ı ba
kışlan vardı. 

Yalnız dalıa güzeHeşmit, da· 
ha serpilmiş, ve doğrusunu ister
Hn biraz da koketleşmiştin. 
Beni dinlerken, gözlerin ara, 
sıra, &aünde durduğumuz mağa· 
Mmn camına akseden güzel ha
yalini süztiyor, hemen ellerin 
mi11imfni ~apkanın yanlarından 
kurtulu sarışın büklUmleri san
ki tlünltmek istiyormuş gıbi 
kütük fiskelerle okşuyordu. 

Glrllyorıunya Neclicığım, ge
Be tıpkı mektepteki gfüi sana 
ablalık tasla111ağa başladım. Bi
liyorum, ıen benim tenkitlerimi 
e ZiDHUl da severek, bazen de 
gülerek dinler ve bu hakkı ba
nu vermekle beraher gene de 
huyunu değiıtirmezdinf 

. NeclA, demin hesap ettim: se
rıınle tam beş yıl ayni dam al
tında, ayni sıra üzerinde ya~a
nuşıı. Şimdi gözümün önüne, 
he~aı. yakalık ve siyah göğüılükJü 
aevımh hayalin reldi. Mürekkepli 
parm~cıklarını uzatarak, boynu· 
•u bu~rek, hesap vazifeni yap
tırmak ı~in: "Mavişine acımaz
mısıa sen? lıte gene ~ıkamryo
rum bıuıun içinden ... ,, Diye yal
varan munis sesin kulaklanmda 
tatlı ak· slerle yayıldı. 

N eclA, sen •ınıfın biitnn ta
le besile arkada•tnı He .. ... · psını se-
ver, bepıile de oynardın. Hal-
b~i ben ıenden başka hiç bi .. 
rinı ~rmez, lıepainden kaçardım. 
Paydeı zamanlannda ba•e • .. n sem 
ha~ka ~oçuklar ~rasında glililp 
keşarken gördllgüm vak'tl 

l L l e~ 
ya m.r oaşıma oturduium ağa-

eın ~~~iıtdon fırlamak, ilk rast
geldıgun taleb~nin boynun• a
blmak ve gtlya senelen hıncı 
1 k . . mı 

a ma ıç .. : "Ben artılc Necla 
. G yı 

sevmıyerum. el seninle arka-
dat olabmf,, diye bağırmak ia
tekleri duyar, bir tnrın kıpırda
namadan parmaklanmı ezer, bü
kerdim. Sea nihayet beni hatır
layrp ta yanıma geldiğin vakit, 
geçirdiğim azabı ak!ına bile ge
tirmeE, mahzun yfizümün, aitem 
elolu gM:lerimin önünde: "Eyvah 
rene ıomurttu... Acaba ne ku
sur ettik?,, diye gülmektea baş
ka bir ıey düflinemeEdin. 

Ne~IA, senin bu bitmek bil
meyen kabkahalann, bu acı 
kayıtsızlıklann biJsen iteni o za
•anlar ne kadar harap ederdi. 
Ama sen haklıydın NeclAJ Ben , 
ıshrap çekmek için yl\J'adılmıı, 
,.praşık dOşfinceH, duyguları 
uılaşılmaı llir zavallı idim. Gül
mek f..ıaına dah.a o zamanlar bile 

ka 'DIJ>i!n.U aya 
Yazan: j;Jebrure Hur~ıt 
yakışmazdı... güldüğDm yakft, 
ıanki kabahat yapmıt gibi, san
ki herkes benimle alay edecek
miı gibi etrafıma bakınırdıır..; 
Dudaklanmda beliren cansız gü· 
lüınseme c e hemen çirkin bir 
bükülüıle sönerdi. 

Sen, tüy kadar hafif, san u
çucu ıaçlann, r arlak mavi, göz
Jerin, gülmek için yaraelılmıf o 
minimini ağzın, sıhhat dolu gii
zel renginle "Kahkaha,, ben de 
simsiyah saçlarım, gene simsiyah 
koyu koyu gözlerim, gülümse
mekten bile ürken uçları düşük 
zavallı dudaklarım, solgun can
sız rengimle, daha o 7amanlar 
bile 41gözyafı,, idim. 

Benim tatlı mavişim, işte !!len, 
bet yıllık, yaloız mektep arka
daşlığı değil, çok candan bir 
sıra kardeşliğinden ıonra, gene 
o sönmek bilmiyen güzel kah
kahalarınla beni brakhn • 
Baban Avrupaya tayin edilmişti. 
Seni mektepden aldı. Mektup 
yazmak vaitleri, aldahcı seda
kat yeminleri ile gittin. Hafta
lar, aylar geçti, gözyaşı karde
şin de hep senden haber bek
ledi. 

Bilsen sana ne uzan, ne mu
habbet dolu mektuplar yaıc;lı. 

Her keı uyuduktan ıonra, o 
bildiğin kocaman ıesafz yataka
nede, senin, artık içinden baş• 
ka bir çocuk nefesihin geldiği 
karyolacığına yaşlı gözlerle ba
karak gizli, gizli ne sayifeler 
doldurdu. 

Fakat büttin o mektuplar, o 
lekeli, buruşuk, her kötesi ince 
ince yazılarla dolu dertlerimin 
ortakları, çekmecemin içinde bi
riktiler, kaldılar. 

Kıı geldi, yıl değişti .. Senden 
bir tek satırcık bile gelmedi! 

Adresjni bekliyen zarflar boşu 
boşuna hazırlanmaktan usanma
dılar.. yalnız, benim gl.izel «kah· 
kabam» bilmem neden, çok sa
rardılar. 

Bir yıl daha geçti.. Ben de 
mektebi bitirmeden çıkmak mec
buriyetinde kaldım. Niçin bili
yor musun, Necli? Babam git
mişti. Fakat onu takip edemiye
ceğim, avdeti olmıyan hazin bir 
diyara! 

lıte N eclA, on yedi yaıında 
omuzlanma çöken bu ıstırap yil
kn, beraberinde sürükleyip ge· 
tirdiğl maiıet dertleri, didinme 
gaileleri ile gözlerimin ıon nu
runu da söndürdn. 

Sen bu dertleri hf ç anlamaz
sın ... ve ömrün oldukça da an
lama! 

O gün «Ne yapıyorsun şimdi?» 
ıualine 'A Çalıııyorum! ,.. dedığim 
zaman gözlerin merakla, soluk 
IA.civert kostümUmO, alı;ak ökçe
li iskarpinlerimi aüzd&. 

An\anıadın!. «Ne gibi?» Dedin. 
Bu «Ne gibi» yi soran mütebes
sim dudc-klar aceba aaadetleri
nin biiyüklüğünU biliyorlar mı? 
Yoksa onlann da dertleri var mı? 
ince kaşlannı kaldırarak, kıpkır
mızı dudaklarmt çapkın bir eda 
ile uzatarak: "Ah, varl •• Hem de 
ne dertleri var!,, Diyorsun de
ğil mi? İşte önümde dün aldı
j'ım mektubun: Son balo için 

J KOCÔK haberler 1 

İrtişa tahkikatı 
Ankaradan akıam rllfakamız

dan biriıine gönderilen bir tele
grafa nazaran irtlıa tahkikabnda 
isimleri geçen maliye memurlan 
kakkında tetkikfl.ta memur edilen 
Maliye milf ettiıleri faaliyetlerine 
devam etmektedirler. Bir habere 
g8re henüz ne Klmil Beye, ne 
Atina da bulunan Edip Beye bir 
ıual tevcih edilmiı değildir. Mn
temmim malumata nazaran Barut 
inhiaan dosyalan meyanında ele 
geçen ye hllkiimete verilmiş bazı 
istida müsveddelerinin zan altın
da bulunan bir memurun vazısna 
pek benzediği tesbit ~ dilm ştir: 

lf- Esbak ticaret vek1lı Cenanı 
B. hakkındaki rivayetler devam 
etmektedir. Rivayetin birisi kay
dedildiğine göre hali hazırda 
nerede olduğu meçhul bulunan 
Cenani Beyin avdet ihtimaline 
alttir. Cenani Beyin refikuınm 
bütün mücevheratını ıabp zev-
cinin borçlannı vererek avdetini 
teimn edecektir. 

Diğer bir rivayete nazaran da 
elyevm Ankarada bulunan ve 
isminin ilk harfi " V ,, bulunan 
bir hanımdır. Cenani Beyin aile
ıile bozuşmasına sebep olan ha-
nım budur. Üçilncü rivayet ile 
Cenani Beyin alAkadar olduğu 
hanımı evvelce İsviçreye gönder
mesi ve kendisinin de bu mftna
aebetle oraya gitmiı bulunmasıdır. * Karaağaç mezbabuında 
yeni açılacak ıabt ıalonunun 
·• Satıt salonu llcreti ,, namile a
lınacak para ınünuebetile okka 
başına 5 kurut kadar bir ziya -
delik g6ıtereceii iddia edilmek
tedir. 

yaptırdığın, beli mavi kır mineleri 
ile ıüslO, glSzlerinin rengin~eki 
tül elbisenin günler geciktikten 
ıonra kusurlu gelişi ve senin de, 
güzelliğinin önünde her halde 
hiç kirnsenin farkına bile varma· 
dığı bu küçliciik kusurlu tuvalep 
ti giymek mecburiyetinde kalı-
flD... İf te alb ıayıfalık kocaman 
mektubunda gördüğilm dertl Aa. 
Bak unutuyorsun, bir de balo
daki evli hanımlann dekolteleri 
bellerine kadar açık olduğu hal
de annenin sana ufacık bir ya
ka açhnşı, babanın da otomo
bile binerken dudaklarındaki bo
yanın fazlalığına itiraz ve zorla 
silmek isterken, kenarlara bulq-
brıp o canım ağzı çirkinleşti-
ritif.. . 

Vah beninı zavallı mavifim! 
Mektubunu okuduğum vakit se
ni kelimeleri telaffuz ederken 
y~nda bırakıp hemen ötekine 
atlıyacak kadar telaşlı, aceleci 
konutuıunla görür gibi oldum. 

Bana, «Ne yapıyorsun kuzum? 
Bu çalııtığın yer de nasıl şey» 
diye ıonıyorsun. Mademki dert
li &mrllmü dinlemeğe katlana· 
caksın, bari bak anlatayım: 

O gün sana çalışıyorum dedi
ğim zaman «Ne gibi?» demiştin. 
Sana evveli buna cevap vere
ceğim. 

Çalışmak.. Çalışmak nedir 
aceba? Diye düşlinüyorsun. Nec
la çabşmak, mevkle, alınan pa
raya glSre derecesi değişen bir 
nevi uşaklık! Uşaklık kelimesi 
ile ne mi demek istiyorum? 

Yani kendi diifüncelerinden 
kendi zevk ve duygulanndan • 
gene tekrar ediyorum - vaziye
te göre, derecesi ktıçiilnp bnytı
yen bir nisbette feda edip, pa· 
rasını aldığın inıamn velev saç• 
ma ve yersiz bile olsa, fikirleri
ni kabul edip, bir nevi kavuk 
aallamakl 

{Devamı yarın) 

Müskirat inhisarında yeni tebed· 
düller mi yapılacak? 

Yeni müdürü umumi 
rivayetlere ne 

ortaya atılatı 
diyor? 

ispirto Ye lıpirtolu içkiler ln
hiaan umum mildllrltığtlne tayin 
olunan Defterdarlık muhakemat 

mlldürll Aaım bey hakkındaki 
karar, milli iradeye iktiran et .. 
mittir. Fakat henOz kendisine 
teblii edilmediği için resmen 
yeni Ya.zifeıiııe haılamamıştır. 

mUfettlılerden blr ıat getlrll~ 
cektlr. Salihattin Beyin teb~~t 
ıayiaaı kaydedilirken, mu~ıne . ., 
ıubesinde son zamanlarda ışletı1 pek ağır yiirlldilğU de ileri ınrO : 
9!!!!!!!11!!!!!!!!!!!~~!!1 mektedir. auıı 

lardan başkllı 
~~~~~;~ıl daha bazı de'" 

Haber aldığımıza göre umum 
mildilrltık tube mildOrJeri ara
ıında bazı değif iklikler yapıla
cağı pyi olmaktadır. 

~ · iklikler y•" 
gış tt ..... 
pılacağı ZmA e 

~!iil dilmektedir. 
ıii Bu rivayet" 

Mı"-Ltrat umum mada- ler hakkın~~ Bu buıuıtald rivayetlerin en 
baımda umum mUdUr muavini 
Hilınfl Beyin iamf zikredilmek-

Wl'I: • t gl'" ra Asım H. maltimat ıs e 

tedir. Bu rivayete göre Hllsnil 
Bey başka bir vazifeye tayin 

timiz yeni umum müdllr Asıf1J 
Bey bir m u h a rririmize ıuıılatı 
ıöylemiştir : 

• 'il olunacak Ye yerine umum mtı- " - Umum mtidllrlUğe tayını 
dllrlDk mOfettiılerinden Naim hakkındaki kararname miJli jra'" 

deye iktiran etmekle berabetı 
bana henüz tebliğ yapılmamaŞtıt· 
Bu sebeple resmen Tazifeye bar 
lamadığım için ıize fzahat ver~ 
cek mevkide değilim. ,, 

bey getirilecektir. . 
Diğer bir rivayete göre de 

umum müdllrlük muamelAt ıuhe

•İ mndortı Salibattin Bey bqka 
bir Yazifeye naklolunacak, yerine 

. . 
TRAMVAY ŞiRKETi 

lST ANBUL TRAMVAV ŞİRKETi EVKAT T ARİFESi 
1020 ıencaı Tcşrinisaninin 25 ıncl gününden itibaren 

ilim ahire kadar muteberdır 

No 

. . 

Birinci Son 
Hutut Hara ket 'fasıla Haraket Hnr:ı.ket 

9 Harbi ye· Sirkeci 

10 Şişli · Tünel 

ll Kurtuıu,.. Ti!nel 

12 Harbiye-fatih 1 

Haroiyeden-Sirkcciyt 7 14 7.oo 
Sirkeciden-Harbiyeye ' 7,31 
Şişliden - Tflnele 3,6 6,36 
Tünelden - Şişliye 9 1,02 

21,10 
80 

Kurtuluştan - Tünele 
Tünelden - Kurtuluşa 21,30 

Harbiyeden - fatihe 5 1 6 09 
b. , 7 6,12) Fatihten - Har ıycye 

19,00 
19,3] 

24,14 

24,38 
23,30 

24,00 

1,00 
1,05 

ı 4 Maç 11a . Tünel ı Maçkadan - Tünele 30 21,40 23,30 
. Tünelden - Maçkaya 22,00 24,00 

15 Taksım-Sirkeci 
Taksimden-Sirkeciye 5,8 7, lo 20,()0 

Sirkeciden - Taksime 10 7,35 20,30 

1 
Maçkadan-Beyazıda 7,00 7,0o 21,30 

10 Maçka-Beyazıt ------1 Beyazıtta.n-Maçkaya 14 6,53 21,33 

1 
Taksimden-Fatihe ıs 7,40 18,46 18 Taksim-Fatih ------t fatihten - TaJrsime 30 8,32 19,32 

10 Kurtuluş-Bevazı ~ 
Kurtuluştan-Bcyazıda O 7,00 21,()4 

------ı- Bevazıttan-Kurtuluşa 13 7,50 21,44 

Beşü taştan -Bebe~e t5,0l 

Stşiktaştan-Eminônüne 8 6,22 
Bebekten-Eminönfıne lô 6,30 

22 Bebek -e'.min~nü Emin önünden- Bebeğe 50 6,41 ------t Bebekten-Karaköye 22,20 

J 
Karaköyden·Bebeğe 23,04 
Bebekten - B. Taşa 

1 
Ortaköydcrı-A~ saraya 10 6,09 

u ~rtatöy·Atsaray Aksaraydan-Orbköye 17-20 6,35 

84 Be~tktaş-Fatlh ı Beşiktaştan-fatihe O, 15 7,oo 
fatihten-Beşiktaşa 20 7,46 

l Aksaraydan-Topkapıya 6-9 6, 12 
Topkapıdan-Sirkcciye 6,33 

Sirkedden-Topkapıya 20 7,09 
311 Toplcıı.pı-Slrkecı .1 Topkapıdan-Beyazıta ôO 24 

Beyazıttan-Topkapıya 24,30 
Topkapıdarı-Akıarava 

88 Yedlkule-Slrlı:ed 

Aksaraydan-Vcdikulcye 0-10 6,10 
Vedikuleden-Sir .ecıye 20 0,33 

Sirkecidcn-Ve.:fikuleye 00 7 13 
Ycdikuleden-Beyazıta 24,otl 
Be yazıttan -Yedfauleye 24,30 
VedJkul eden-Sirkeciye 

1 
Aksaraydan-Edirnekapıya 0,01 

Edirnekapıcian-Sirkeciyc 7, 11 6, 31 
87 Edimekıpı·Strtecı Sirkecidcn-Edinıekapıya15,21 7,04 

I
Edirnekapıdarı-f ati he 50 23,40 
fatihten-Edfrrıekapıya 24.05 
Edirnckaoıdan-Aksara va 

21,47 
22,31 
:.!4,45 

1,25 
2,05 

20,42 
21,33 

20,30 
21,16 

22,ıo 

22,46 
1,00 
J,40 
2.00 

22,14 

22,54 
ı,oo 

1,40 
2,00 

22,25 
22,58 

1,20 
1,45 
2.00 
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• Londra ko~feransını kıra) açacak 
s -

ilyarderler 
Nasıl zengin oldular 1 

~'==·===== Con Piyerpon Morgan:IO 

Rakipsiz kalan Banker .. 
Pedeı inin ve Şf'riklerinin vefat,nrfan sonra Con 
Piyeı pon Morgan rakipsiz kaim ş sarraflık dll,mi

nin en büyük siması olarak /Jütün cihana 
kendini tanıttnıştı • 

«Morgan» bu gibi tedabirin 
tekerrürünü men için artık İn-
giliz bahri hatlarını 1abn almak 
e~elide olmadığını İngiltere hü
kullletine bildirdi. Fakat «Kınar 
layıı» taaruzuna devam ederek 
Adiryatik-ŞimaJi Amerika hatb 

gan»da 1890 da Monte Karloda 
vefat etti. Artık büyük banke
rin etrafında satvetini hüsufa 
erdirecek kimse kalmamışb. 

1895 te Amerika maliyesi 
mftşkill bir devre geçirirken, 

Londra telgrafları 

Beş devletin iştirak edeceği bahri konferans 
kanunsanide açdacak ! 

.• Lo~dra, 19 (A.A) - Avam k~marasmda başvekil beş devletin 
ıştirakıle akdedilecek olan bahri konferansın ilk içtimaını 21 K.sani
de _1or~ar kam~rasının kıraliyet dairesinde akdedileceğini ve kıral 
befmcı Georg un konferansı açmak ve bir konferans nutku irat 
etme~ hususuna muvafakat eylemiş olduğunu bildirmiştir. İkinci 
heyetı umumiye içtimaHe müteakip içtimalar, konferansın devamı 
mtiddetince hükumetin emrine amade kılmmış olan Saint James 
sarayında aktedilecektir. Kıralın, iştirak etmiş olduğu son rasime 
hastalığından biraz evvel icra edilmiş olan 1928 senesi miitareke 
yıl dönümü rasiınesidir. 

Yeni çık arılan İngiliz liraları 
Londra, 19 (A.A) - İngiltere bankası 37,808 logilh llruı 

kıymetinde altın çubuk satmııtır. 2000 İngiliz lirası ihraç edilmiştir. 

Garbi Afrikada kargaşalık! 
· lngtliz askerler yerlilerden 20 kişı öldürdüler 

. Londra, 19 (A.A) - Londranın salahiyettar mahafili tarafından 
ıstihbar edildiğine göre garbi Afrika hudut kıtaatı Nijeryada 
Ogoja eyaletinde kain Opoboda kargqalıklar çıkarmıt olan yerliler 
üzerine ateş açı:n.ışlardır. 20 kadar yerli ölmüt Ye bir çoklan ya
ralanmışbr. 

Leon Dode galiba 
Fransaya dönecek! 
Paris, 19 (A.A) - M. Tardi-

yö, M. Heryot, M Daladier, 
M. Marin ve M. Mandeli kabul 
etmiştir. Ziyaretçiler, bqvekil-

den M. Leon Daudet nin affi 
lehinde mtıdabale etmesini talep 
etmiştir. 

Mumaileyh, bu mesele hakkın-· 
da acilen bir dosya tamim ede-

rek reisicllmhura takdim etme
sini adliye nazınndan talep ede
cektir. M. Herriot ile M. Dala-

dier, ayni ahval ve ıerait tah• 
bnda malıldı.m edilmlt olaD 
komOnfıtler lehinde de mfldaha
lede bulunmuım bqvekilden ta
lep etmiflerdir. M. Tardlea 
umumi asayife müteallik olmall 
haaebiJe bu meaele hakkında 
bUAhare karar verecejinl 16yle-

·....:. mı., .... Gıerinde «Morgan» tröstnne bU
Ytik zararlar yerdi. Trast İngiliz
lerin arzusunca harekete mecbur 
kaldı. Büyilk fngiliz kumpanya
ları iJe irtibat bu suretle halel
dar olurken yani 1911 de «Ba
len)) in teklifi üzerine «Hopag» 
l'e «Llvyd>~, «Morgan» tröstiln
den çekildiler. 

Askerce zayiat olmadığı zannedilmektedir. Opobo ya gelmlt 
nın dagılması, gümüşün kıymeti ola~ harp sandaUan geJdikJeri yere dönmilf ve kargaıalık çıkaran 
ile a!ikadardı. Cemahiri miitte- yerliler dağılmıştır. Askerler yerlilerin karargahına gitmifler ve 

halle tarafından yakalanmış olan yerli reisi kurtarmışlardır. Hali 
hazırda, askerler çekilmiş sükun iade edilmiştir. İcra edilen tahki
k~ta nazaran kargaşalıkların sebebi yerli mahsulAt fiyatlarında ve 

«Morgan» yeni dünyanın birinci 
·bankeri olduğunu göstermek ve
silesini buldu. Amerikada para- Fraosa hiç kimseye hesap 

vermiye mecbur değildir 
Paria, 19 (A.A.) - Meb'UIUI 

meclisinde M. Dumesnil, F ranu· 
aın ihtiyaçlanm kemalile takdir 
etmesi lAzımgeldiğinJ Ye hlç 
kimıeye hesap vermek mecburi-

fikanın Avrupaya karşı olan mu
azzam borcu dolayısile, taksit 

bilhassa hurma yağı fiyatlarında yapılan tenzilittır. 

Ahnan-Amerikan ittihadı ta
rafeyne de faide temin etmemiş
ti. Zaten Morgan « Enternasyo
llel Merkantil Marin Kompani» 
den çok bir kar elde edememiş .. 
ti. 

zamanı hülul edip altın veya zi
kıymet evrak irsali icap ettikçe 
bir buhran hüsule geliyordu. 

1895 sonunda da böyle ~ir fe
laket oldu • Başta «Morganıo ol-

mak üzere, Nev Yorkun büyük 

bankaları mühim miktar da ih
tiyat altına sa"hip oldukları, hal-

Halka yeni bir vergi tahmil edecek bir kanun mu? 
Londra, 29 (A.A )- Avam kamarasında amele hrkası azaaile 

liberaller tamaı:n.en mevcut bulunmakta, muhafazakArlann miktan 
ise zannediJdiği.nden fazladır. Kömur sanayii hakkındaki kanun 

yetinde bulunmadığını beyan 
etmiıtir. Mumaileyhi mllteakıp 
saz alan M. Paul Boncour, 
bahri tahdidi tealihat meaeleıiırin 
kısaca tahdidi teılihat meıeleıi 
olduğunu slSyledikten sonra bu • 

Bu büyük teşebbilsler yanında 
"l.torgan»ın hayahnda Ye son 

de hükumet hazinesi boşalmışh, 
ve her yeni teklif yeni bir fe-
14keti mucip olabilirdi. «Con Pf

yerpon Morgan» bir banka he
yeti baıına geçerek Reisicilmbur 

layihasının reddine dair olarak muhafazakarlar tarafından tevdi 
edilen tadil teklifinin reye konu1ma1ına ve amele fırkası hükOme
tinin akibetinin taayyün etmesine intizaren müzakere devam etmek .. 
tedir. M. ChurchuJJ, bu kanun Jayihasmm havayici zaruriyeden 
olan bir maddeıtiıı fiyabnı tezyit etmek şekli albnda halka bili 
vasıta yeni bir \'ergi tahmil etmek için vücude getirmİf bir pilin 

meselenin Cinevre'den Londra 
ya nakledilmif olmasına teessüf 
etmif Ye Franaamn ukert hiz

mel:İf mOsavab meseleiıni kabul 

«Kleveland» a muavenet tek .. 
lifinde bulundu. Memaliki ecne-

olduğunu beyan etmiştir. 

Berı_ın tell]Jra.fları: 

lşsizJiğe kaı şı mecburi sigorta 
edemiyece;ini beyan etmiştir. 

1'lıelerine kadar devam eden 
btıı işler vardır ki, bunlar her 
hangi diğer bir müteşebbis için 

~anıkulide şeylerden denilebi· 
J1rdt 

Her birisinin mucip olduğu 
kı!ülcal dolayıaiyle birçok mürek-

biyede bir istikraz akderek ha
zinenin altın mevcudunu eski 
hale getirmek vaadinde bufunı
yordu. 

Berlin, 19 (A.A.)- Rayhiıtağ mecJisi İfsizliğe karşı sigortaya 
mecburi fttirak hisselerinin tezyidini, il<inci okunuşunu müteakip 
kabul etıniıtir. 

Mumaileyh, Londra konferan
ıının Amerika ile İngiltere ara
sında husule gelen itilif netice
ıinde açılmakta olduğu miltalia-

kep akıtılmasına sebebiyet ver
diler. İğfal usuHerine milracaat 
ederek hileli sigorta tirketlerinin 
•ahn alınması bin türlü hareket
lerdendir. "Morgan,, vefatından 
b' k h .. ıt aç sene mukaddem Cema an 
taü!tefikada hususi ıermaye ile 
teşekkül etmiş olan telgraf ve 
telefon hatlarına da vaziyet et-
tnek istedi. 

Nihayet bakır sanayiini, elek
b-ik tesiıabna ve "Şili,, de gü

herç;Ie İstihsa]abna da el attı. 
F' akat "Morgan,, ın saJtanab

lıtn esas noktası Banka işleri idi. 

O, sanayi ve nakliyat üzerindeki 
. lliiftızunu banka sayesinde temin 
tdebiJmiştir • Bntnn servet ve 
fevketinf banka namına topla • 
lbıştrr. "Morgan,, ın beynelmilel 
l>İ:Yasa fizerinde kazandığı kredi 
'e itibar bahusus tömendöfer 
t lı , . 
s &.onınm ihracı meselesındekl 

llıuvaffakiyeti onu çabucak bir 

bUku met bankeri haline sokmUJ· 
ttı . 

1877 de cemahiri müttefika
tıın bir milyarlık istikrazının yer· 
le~r 'hn ~ T ır1 esi Dreksel, Morgan ve 
UIJlpanyası nn mındaki Londra 

lır-. . R ·ı J d·ı b' -cısını oçı t ere mua ı ır 

« Vaşıngton» parlamentosu bu 
planın pek lehinde değildi. «Kle
veland» tereddilt ediyordu. Hil
kumet evveli dahilde bir istık-

raz akdederek vaziyeti maliyeyi 

islib teşebbüsünde bulundu. 
Fakat, hazine fiıe.rinden kendi 

hesabına bir mıktar altın kredi 
açmağa muvaffak olan «Mor
gan» tazyike başladı, ve reisi .. 
cümhur Morganın plinını tasvibe 

mecbur kaldı. Hükumet "Mor-
gan,, konsorsyomunu en müsait 

ıerait dahilinde hariçten 62 mil
yon dolar istikraz akdine me

mur etmek izbrannda idi. "Mor
gan,, ıiıhsi mütalebatımn tatbik 
edileceğine zıman olarak hiikfi
nıete bir kredi açb. Sonra ba-

kıyesini tanzim etti. fsbkt az ih
racında, yirmi dakikada kapabl
dı, ve, "Morgao,, şeriki banka
larla beraber milyonlarca dolar 

komisyon aldı. 
Bu meseleden sonra«Morgan» 

ın beynelmilel bankerlik töhreti 
tamamen tanıldı. Amerikanın o 
haliyle şimdiki hali arasındaki 

·m fark bilinmiyecek olursa 
azı 

M rgan» ın otuz sene evvelki 
« 0 

· d' A kudreti anlaşılamaz; şım ı me-

işsizlerin nümayişinde silah kuUanıldı, 
tevkifat yapıldı 

BerJin, 16 (A.A) - işsizler tarafından belediye dairesi ön6nde 
tertip edilmiş olan nümayiş esnasında zabıta ile nümayişçiler ara
sında tüfek ateşi teati edilmişHr. Yarahların adedi henüz malum 
değildir. Birçok lcinıseler tevkif edilmiştir. 

Almanyanın Amerikadan yapacağı istikraı 
akim kaJınca 

Ber'in, 19 (A.A) - Gazette de Voss yazıyor: Hükiimet, Ame 
rikada aktedilmesi mütasavver istikrazın akamete uğraması dola
yısile hadis olan Yeni vaziyet hakkında hükumet fırkaları re;sJeri 
ile müzakeratta bulunmuştur. Reisler, hükumetin teldifıne iştirak 
ve AJmanyanın nıUtemevviç borçlarının itfasına tahsiı edilecek 
hus~si bi~ sermayenin ihdasına müteallik bir proje kabul etmiş
lerdır. Hukfimetıe hUkiımet fırkaları arasında vukua gelen bu 
itilaf clolayisile M. Hi ferdinğ istifa etmiyecektir. Hükumet tara
hndan talep edilen 450 milyon mark krediyi Rayhişbank vere
cektir. 

Bir tayyare daha karaya düştü ve pi'otfar 
telef oldu 

Berlin, 19 (A.A) - Marsilya ve BarsöJon tarikile Kanarya ada
lan ve Berlin arasında sefer yapmakta olan posta tayyaresi Brande
bourg'ta mecburi surette karaya inmiş iki pilot teJefoJmuı ve bir 
makinist yaralanmıştır. 

Pa.ris telgrafları: 

F ransanın coğrafi vaziyetile mütena~ip 
kuvvetli bir donanma 

sını serdetmiı Ye F ransamn 
tahdidi teslihat ile emnilselimete 
ait teminat araıındaki rabıta 
prensibipi unutmamuı IA.ıımgel
diğini ilive etınit ve FransaDID 
Londra'da bazı noktalarda 
hemen hemen yalnıı batm• 
kalacağını sa ylemiştir. Hatip, 
konferansın bahri muadelet zih
niyetinin tesiri altında açılmakta 
olduğunu ve bunun neticesinde 
Amerika donanmasının İngiliz 
donanmasına mtısavi olacajuu 
söylemiştir. 

M. Paul Boncour, Franaanm 
ıimali Afrikadaki miistemleki
tına kartı mevkiinin kendiaini 
bahri tahdidi teslihab kara ve 
hava tahdidi te1lihabna tabi 
tutmak mecburiyetinde bulun
durduğunu ıöylemit ye fU slS:ı
l~rle nutkuna nihayet vermiştir: 
" insanın eHerini serbest Ye 

kendisini yalnız hissetmesi de
ğil kuvvetli bir efkarı umumi .. 
yenin kendisine zahir olduitJnu 
hisseylemesi lazım gelir. ,, Paris, 19 (A.A.)- Mebusan meclisi, bahriye bUtçesinin milza

keresine devam etnıektedir. Mazbata muharriri, Fransamn coğrafi 
vaziyetile mütenasip kuvvetli bir müdafaa donanmasına sahip ol
ması lüzumunda ısrar etm;ş, Fransamn tabtelbahirlerin ilgasını esas 
itibarile kabul etmiyeceğini ve Londraya geniı bir uzlaıma zihni
yetile ve sul.? içi.n çalışmak azmile gitmekte olduğunu beyan eyle

Beynelmilel fikrıyat enstitüs(J 

satvete yükseltmişti. «Morgan»ın 
~rilderi olan Frank ve Antoni 

teksel vefat ettiler. «Morgan» 

•rika zenginlen İf Avrupa borçlu 
.. ve fakir vaziyete düşmüt bulu-

m:, ve şu sozlerı söylemiştir: 
Fransa, fU veya bu devletin denizlerin zabıta vazifesini ffa et

mesini kabuJ etmez. Fransa, cemiyeti akvamda hakim olan zihni

Paris, 19 (A.A)- Beynelmilel 
fikriyat sahasında teıriki mesai 
enstitüsil nezdindeki muhtelif 
devJetler murahhas'an toplan-
mıflar ve Romanyalı madam 
Helene V acaresescoyu lttif aklı 

ııı Pederi «Jünyüs Spenser Mor-
nuyorlar. 

' (Bltm• tlı, yete tevfikan denizlerin jandaı~ğ'uıa iftirak etmek ister. 
( 

reis intihap •tmit~dk. 
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Gümüşane yolunda Dünkü bulma.camızı hallede -
medinızıe bugünkü halledılmiş 

şekle bakarak yeni bulınacamı -
zın ıımnı meydana çıkarabilirsi· 
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek üç bet dakika 

Bundan .Jonra 
değil, zep Un 

Röne.Jansr kum tepelerinin 8r ka.Jındart 
ve tavvareleri ~ pençereleri ara~ı11dan 

bekıem t Jiviz 
Trab1onff an çıkıyoruz. Yol 

bir müddet sahili takip ettikten 
ıonra birdenbire bUkülllr, arka
ıını denize veren bir sel yata
ğını takip eder. Otomobil he
nüz son evleri arkada bırakmıt
b ki yolun ortasına bir adam 
çıkh ve durdu. Ödüm patlamıfb. 
Çünkü daha bir gün evvel bu 
civarda çapulcuların ·aman bun
lar ne de çok - bir kaç oto
mobile siJAb attık.lannı, bir 
de zabitin soyulduğunu İfit
n lştlm. 

Daha ıehird~n çıkarken so
yulmak korku sabahın ayaz teh
likesfle birleşince şiddetle ıof<S
re sordum: 

- Bu adan ne istiyor? 
Sakin, elini cebine götfirilrken: 
- Hiç, ıehriden çıkma pa-

usı .. diyerek adama 6 adet ni
kel 25 kuruıluk uzattı. 

. «~yak bastı» parası alındığını 
(şıtmıı, fakat « ıehirden çıktı )> 

baçı alındığım duymamıştım. 
Tevekclli «çok gezen.çok g6-

rür» demem'şler, seyyahat insa
ua n'1er öğretiyor. 
Şöf"rfimüz b:nhat verdi : 
r end·m, l u adam mültezfmdlr, 

burasını be t:diyeden almıftır Ye 
her şı:birden çıkan otomobilden 
150 kuruş alır. 

- Vermezsen ne olur? 
- Beled'yeye rapor eder, 

ceziıen alırlar! 

- S;z tarik bedeli, vergi ver
mez mis~niz? 

- Nasıl vermeyiz, fakat bura
aın usulü böyle .• ve Dahiliye ve
kaletinin emrine, belediyelerin 
iltizam uırulOnü kullandınlmalan 
yasak olduğuna dair kanın ol
maaına rağmen zihnen memleket 
idarecilerinin ne milıktll mevki 
ıerde en iptidai meselelerle bile met
!ul olmak ınecburıydi garibesinde 
bulunduklarını dtişilnürken, kilo
metre taılan yanından metfun 
mesafeleri göstererek geçiyor, 
ve, T rabı;onlularm bihakkın if
tihar ettikleri Zigara dağına 
ıumanmıya bathyorduk. 

yol, mühim bir kısmı bozuk 
olmakla beraber 1..... . . id' 
S 

' ...... yer ıyı ı. 

atte vasatı alarak 25 k 
yapabiliyoruz. Y ollann dö m. 
ıeri k nemeç-

o adar çok ve okad rt 
ki ar ıe 

' uçurumlar derinliği ve d'' 
1 d hi one

mkeçder e ç. parmaklık olmaması 
o a ar milthıt ki, burad U 
hi • an y re-
E;• tıtr~meden geçebilenc .. Va-
kıt ,, ın bir senelik ah . . . onesını 
hedıye edebiliriz. Egv er b h . en a-
yat sıgortası acentesi olsam 
muhakkak Ziganın etekle . d ' 
b' b nn e 
ırer . ıu e açar ve tliphe•iz 

hayh ış yapardım. 

Bu miilAhazamda nekadar is • 
bet ettiğimi iki saniye geçm:
den anlıyordum : motorum ho
murdana homurdana çıktığı dar 
yokuıun alelusul keskin bir vi
rajla saldı tarafından birdenbire 
ö:ıiimi'ze, bir tonluk aikletin 
vermiş olduğu iptidai ıOratinl 
yokuşun meyil zaviyeıi derece
ıi!e gittikçe .ıarbederek cehen
n~mi - bu tabir bu uçurumlu yo
kuşta nekadar yerindedir - bir 
sfiratle inen bir kamyonet çık
masın mı ? Tarafeyn şoflSr eri 
müthiş birer hamle ile direksi
yona hiicum ettiler ve bela atla
tıldı. derken bir ikinci ve ücü11-

cQ kamyonet ayni tehlikeyi bize 
birer saniye fasıla ile tatbrdı. 

ŞoförlimQz , kendine mahsus meşgu otmanız kafidir : 
tive ile okkalı bir ktıfür ıarur
duktan sonra kamyonetlerin ya- 1 
rq ettiklerini sôyledi. İçleri eşya 2 
ve adam dolu otomilleri Karade- 3 
nizde taka idare eder gibi kul- 4 
lan an T rahzonlu ıof~rlerin ceha- 5 
!etine ve cesaretine taıhm kal- 6 
dım. Maamafih koskoca Zigana 7 
dağını Karadeniz gibi te11kki 8 
etmekle bu adamların haklan Q 

vardır. ÇfinkO her iki yerde de 10 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ölüm tehlikesi aymdır. 
Birisi ne kadar oynakasa öte

ki o kadar yalçındır. Birisi ne 
kadar derinse öteki o kadar 
yüksektir. Karadeniz için tersine 
bir Zigana diyebiliriz. Bundwı 
bqka Ziganar m yamaçlarında, 

bir esmer güzelinin yüzündeki 
püskürme benler kadar çok ve 
sayısız olan köylere 11Hamsi,, köy·· 
leri denilmektedir. Bu itibarla 
"sürll.cü,, leria -- ben artık şo
förlere sürücn diyeceğim, dili
mizin TürkçeJeştirildiği bir za
manda bu kllçük cesaretim uma-

11 
Bngunkü huLnacıımuın 

balleılıl~cek yr.nl ı.ıd• 

1 2 3 4 5 6 7 ~ 9 10 11 
1 j ü rç ~ICA RTI . Ş 1 -K ~ 
2 ç l[iJT AIP ul~ i R ı i N1 

3 itil! T I P Wil M ffii][ R 1 I ı~I~ 
4 K A P [@il K E M ~ P i S 
5 AP @'KA L l l ıNli] Tü 
6 1RIU ·M- E. L i H i S A R 
7 . l ~I~ M 11 H (ili Ş A [j] U 
8 Ş 1 i R ~1 N i I Ş A B U R 
9 IRIP~SABAHi 

10 iKI i !~ i iT Al@U IH l~~ı 
11 J!i' N .~ S ü R U R i J~J ~I 

rım ki mazur görülür - 2000 üurıku butma('.11mızu 
metre gibi ldiçfik bir farkı gö- h•ll .. dıtrnıt ... kıı 
rememelerinin sebebini izah et- Soldan ıağa ve yukardan 

. 1 aşegı: 

mış o uyortl%. 1 - Delil {S}, başvekilimiz (5) 
Otomobil büyük bir "Hamsi,, 2 _ BirDşeyin izahı (4), nota(2) 

köyüne girdi. Buranın 1'endine 3 _ Zaman (2), söz (5) 
mahsu ayn b r de ismi vardır : 4 _ Milli içki (4), bela ( 4) 
Maçka. Maçka Slav ve Macar 5 _ Nihayet (3) 
lisanlannda kedi dem~ktir. Ya- 6 _ En meşhur Mısır knali-
maçta bulunan bu k6ye yakışır liçesi (9) 
bir isim. Fakat bizim İstanbulu- 7 - Hayvan ayaklmbısı 
muzdaki Maçka buraya hiç ben- 8 _ Gök (4), b~--ta bulunan 
zemediği için, Cemiyeti beledi- çift bir uzuv (4) 
yeden, bilhassa bu gibi kUçük 9 _ Delik (5), renk (2) 
ve fakat ince tarkları hiç gözün- 10 _ Dest (2), mektup (4) 
den kaçumıyan, ediplerin hamisi 11 _ Kesilmiş ociun (4), laha-
H. Avni beylen bilhassa lstan- na (5). · 
bul Maçkasının isminin değiştiril-
mesini rica ederim. A partnwn ıslc11iyor 

69 kiiomete yokuştan sonra Beyoğlunda Mobilyalı liç. 
Zlgonanın tepeaine çıkhk. Hava- dört odatı bir apartıman iste-
nm çok güzel ve glineşli olma- niyer. Banyolu olan tercih edi-
sına rağmen burada kar var. lir. Gazetetnizde Fıkret Adil 

Mekke 'f'e Medineyi ihtiva 
eden Hiçazın bugünkü hükum~ 
darı «Abdülaziz bin Suud., ya
hut sadece "İbin Suad., dur. 

Ötedenberi orta Arabistanın 
ileri gelen reislerinden bu1unan 
İbni Suud, rakibi «İbin Reşid»i 
mağlup ederek Reşidilerin mer· 
kezi «Hail~i işgal ve idarelerine 
nihayet vermittir. 

Diğer taraftan da sıra ile Ta
if, Mekke, Medine, ve Ciddeyi 
zapt ve kendisini "Hicaz, Necit 
Te mülhakatı., hükümdan ilin 
etmiıtir. 
İbin Suud, ayni zamanda "Veh

habi,,liğin de reiıidir. 
Bir mezhep şekline giren Veh

habilığ ln müessisi, iki asır evvel 
Necitte zuhur eden «Muhammed 
bin Abdülvehhab» isminde bir 
mücteh!ttir. Muhammed bin Ab
dülvehhab, fikir ve akidelerini 
Necit emirlerinden «Muhammed 
bin Suud• a kabul ettirince bü
tün Suudi halkı kolaylıkla V eb
ha b f olmuşlardır. 

Muhammed bin Abdillvehha
bın vefabnda, yerine, emir Mu
hammed bin Suud geçmittir. Ma
hiyetinde nefir ve irşat gibi bir 
va,zife münc!emiç bulunan Veh
habiliğin başına bir de cismani 
kuvvete filen sahip bir İmam 
geçince, Vehhabiler derhal te
cavüze koyulmuşlardır. 

Yüz ve küs6r sene evvel mu
vaffakiyetle başlıyan ilk istila 
mukaddimesi, daha o vakitler, 
M~ır hidivi Mehmet Ali pqanın 
muallem ve mücehhez askeri 
karşısında ktrılmışbr. Dört beş 
sene evvel bq!ıyan ikinci iıtili 
hareketi ise Hicaz, Necit ve 
mulhakatı kıralhğının teessüsüne 
müncer olmuştur. 

İslamiyeti, bid'atlarmdan tec-
1 rit ederek, zuhuru anmdaki saf 

ve sade esaslara çevirmiyi istih
daf eden Vehhabiliğe, Garpta 
büyük ehemmiyet ve kıymet at-

en muazzam badiselerind~n bl· 
rinJ vilcude getirıyor. Peygar1l .. 

herden bin tiç yüz sene sonr• 
• çı• 

gene çölden, gene hır arabın 
karak mütereddi islim ceıniye' 
tini yeni bqtan canlandırınaflı 
hem de cazibiyeti inkir kabul 
etmiyen kılıç kuvvetile, esare~
ten kurtarması, itiraf etuıehı 

b't arap gururunu olqıyacak 1 

haldir. 
Gerçi Vehhabiliğin cazip ci

heti yok değil. Meseli sanduka: 

lardan şefaat ye medet dileıner' 
menetmesi Ye geçtiği yerlerd~ 
bu bid'ati ıöküp atması seviıııli 
bir hareket. iyi ama asrıuıızd• 
aandukalardan hemzeli ve ayıııl• 
iıtişfalarda bulunmanın abesliği" 
nl idrak için Vehhabt oluıai'• 
hacet yok ki. Akla istinat ewek 
baligan mabelag kafi. 
Hem bahuıus, felsefi nazardaJJı 

Vebhabiliğin esası bence çürü" .. 

tür. Vehhabilik, akıldan doğoı• 
muhakemeye değil, müesses , .. 

kidelerin tefsirine mllstenittl1• 

Yani tefsire münbasiren tefiit 
ile mukabele. 

Bu şerait dahilinde islamiyetitı 
rönesansı, Vehhabilikten bekle" 

nir mi? Bek enmez demem. Çün• 
kil bekliyenler var. Ben, bekit" 

mem. Bundan ıonraki peygatıl" 
herler kafalarını kum tepeıerioiıı 
arkalanndan mı yoksa zeplin 'Ve· 
ya tayyare pencereleri aralığın· 

dan mı göstereceklerdir? ~e.J' 
ikinci ııkka inananlardanım. Işte 
onun için beklemem. 

Mt':hmef Fuat .... ~ 
..----··--..... ·••••••••"tt•,_..•.,.•••11:::::: •• •"'I ·--·-···· ... ····-····· .................... ., 
:ı 

ii İsmail Hakkı 
H Sultaıı Hamam, Y enicami 
~ caddesi No 35 n 1 -------·-.... ---- .. _ 1 

Maamafih bu tepenin 3080 met- · Beye ıniiracaat. 
re yükseklikte olduğunu da ha- l~~~::::;:~~;nhm;:;mım;~~a1ıV~ I 
tırlamak icap eder. Sonra 35 baş' adı. Şimdi artık dar bir va-

fetmektedirler. O kadar ki "Si
pahi ihtilali,, nm, Hindistanın 

il ~ 
kilometre yokuş lndik.F akat bu, diden gidiyorduk. Yolun bir dö-
inişten ziyade, tepeden atılan nemecınde, ser bir yaınaçta bü
bir tsuıın ıeke seke yuvarlanma- yük ve bcyaı bir bina gördüm. 

..... Ill-r önce batasım kısla zannet-
aına benziyordu. Rubu asır evvel fm fakat m~klepm:ş. Meb'usu 
Fransızlar tarafından yapJJmış ol· mnuif veldli olı,n Gi.imüşaneye 
duğu söylenilen bu yolun bilhas- gelmiş, fakat şehir namına bir 
ıa bu indiğimiz tarafı, inanınız, şey görmüyordum. Nihayet bu 
o zamandan "beri beri muhakkak uzun koridorun başka bir döre
tamir sıZSrmemiştir. mecindc önünıüze bir yer çıktı. 

Fakat ben böyle ıannctme- Yegane hususiyeti evlerın dam
mekte haklıyım. Çünkü hesap laı:ı yüksek ve gayet dar, uzun 
llstadım Haldu Tarık Beyin usulu kaplama1arla örtülü oluşunda o· 
ile etrafı tetkik ettim ve hesap- lan bu ince uıun ve boş şehirde 
Jadım. Bakınız nasıl. Burada bir tek aşçı dükkanı vardır. 

Sonra çarşı denilen uzun bir aı
Ardasa isimli bir büyük köy ra dükkfuı, Vali konağı ve bes. 
var. Tabii taksimat itibarile isıni 

Su kenarındaki kaya ıklara 
köyden daha bilyilk iıe de, şek- çamac:ırlar serilmiş, bır ya,dan 
len ancak ona bu iımi verebi- kmurlcen yemeğiTl'izi yedik ve 
liriz. ver elini Bayburt dıyc yola ko-

Ardasa ne demektir? Diye yolduk. 
dnşündtım. 

Olsa olsa bu «arada sırada» 
nın kullanıla kullanıla - ip olmuş 
şekli değil - yapı,ml§ tekli ola
bilh·di. Bir yer ki yokuştur ve 
geçit mahallidir, arada sırada 
ne yapıla bilir, ne olabilir? Ya 
tamir, ya kaza. Mürekkepten ba
site giden bu tahlil usulü ile 
elde ett·ğim çift netice budur. 

Saat 12 ye geliyordu. 
Sarsıntıdan ba~ım dönm.ye 

F.kret Adil 
Ham:, - Vapurda dönerken 

bir ha.um Gümüşane .çin ~u 
sözlerı söylü ~ ordu : 

- Buradan hayat Bay'..urda. 
doğu akar ve geçer fakat hiç 
b .r şey buraya takı 'ıp ka :naz. 

Bana sorsalar burada gümüş 
çoktur, derım, ve onun için 
insanı sazları gümüşlen r. 

Ne hazin. dev l nı.? 
Fa. 

,,._.._ 

~.fİ'il . . i 
Q ol,) <fQg 

o mUthiş 1857 kıyamınm kökle· • 
r; ni, bu tarihten yirmi, otuz se
ne evvel şimali Hindistanda 
Vehha bilik akidelerine tebaan 
«Sait Ahmet» tarafından çıkarı
lan ve vefatı anine kadar mu
vaffakiyet!e yürUtüleu Pencap 
isyanında bulenlar da vardır. 

Ü 
~ 
H ··ii;;··;~;i···f ;:~1····;5;inkİ;r, 
~l ZAIS ve kr"stal taşlar, dür~ 1 binler, pertevsiz ve dereceler, 
:ı sun'i gözler, saat ve kordonların, 
~ envaı, çaigı kirişleri ve saire. 
~ Topt<ııı ve perakende 

Hatta, « Sünusi»liği ve «Babi»li
ği, lslimiyetin ve islim alemi
nin düştükleri derekeden kurta
rılarak yükseltilmeleri gayesini 
(müphem bir şekilde de olsa) bes
liyen bu iki tarikati bile, Vehha
bil1ğin doğurduğuna kail olanlar 
mevcuttur. 

Hulasa birçok garp mütefokkir
ı ,...,i Vehbabiiigi, ıslamiyetin Rö
n ıans ( hayırl uyanış ) hareketi 
audediyorıar. 

Bir takım Arap münevverleri 
de Vehhabiliği şevk ve heycanla 
karşıladıklarını zannediyorlar. 

Halbuki bu münevverler akıldan 
ziyade hisse tabi oluyorlar. Ve 
asıl kendilerini cezbedenin Veh
habilik değil Abdülaziz bin Suu
<lun kuvvetli şahsiyeti bulundu
ğunu farketmiyor!ar. 

Öyle ya, bin üç yüz sene ev
vel çölden büyük bir Arap çıJı.,. 

yor ve be~e ti} etin en ttimullil, 

··•·••ıııı•••···-···m······· .. ·•· .. ·•··· .............. ~ ...................................................... 
fil!) ttffiit!1~•t1i 
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·Tefrika 

Meçhul 
asker 

Yazan 
Ziya 
Şakir 

Katil batarya nasıl tahrip edileceK? 
8ilngü ile mı ! ... FaA at ııe horrl '· f1 var, ne de maalesf'f 

başka bir aletı tahr;p... N°t' yapacağız. 

1 

Fakat buradan pnıktırtnlen 
dQıpıan, 111Dteınadiyen pıücadele 
mahalllne kotan diğer ibtiyat
larla takviye edilerek bu defa 
da sağ cenahta, gönüllü kıt'alan 

I> 
Ve nihayet .. İşte, Bulgar, si

trle · llC>b rı:. Ve işte, ileri karakol 
d J etçı!erine güvenerek uykuya 
~ • an sarhoş Bulgar askerleri. .. 
,.rı evvel fedailer, sessiz sedasız 

1

1Perlere atıldı. En küçUk bir 
:dayı şikayet bile çıkarmalarına 
d:den vermeden siperlerdeki 
h illan kuvvetleri bir anda im-
a cdild' F ı. 
~ ... a~at .. asker ne tarafa gide-

ilnı. . hangi terafa htıcum ede
te" · rtı gıni, bilmiyor. Serseri bir yil· 
B YUtle mütemadiyen ilerliyor. 
~ esnada yavaş yavsı ıaf ak 

lök" l llyor. Hava açılmağa ve siper-
tr arasındaki tekarrüp yollan 
R0rünmeğe başlıyor. Kahraman 
'1'kadaşlarımız hemen bu yolla
ta .. Ve bu yollar -vasıtasile hiç 
~6rtıloıeden düşmanın ikinci mn
•tı lfaa hatb siperlerine dalıyor .• 

•iperlerde de, gırtlak gırtlağa bir 
:ncadele başhyor. Fak at, bu 

Gcadele de uzun silrmüyor. Bi
~ bir halde yerlere ıerilen 
~gar askerierine arbk bir me· 
t olan bu siperlerden de sıç· 
,'tularak üçlincU hattı mtldafa· 
Y~ koıuluyor. 

<lı 1tte o zaman Bulgarlar, uğra· 

0 
•11 baskından haberdar 

8 1~Yor. ÜçUncO •iperdekiler, 
~ahırına ıanlıyor ve kıt'alanmı· 
y 11 Uzerine müthiş bir ateı açılı
b or • Fakat, hücum kıt' alanmız, 
,: kahir ateıe rağmen neticeyi 
d llgü ile halletmek istiyor, 
-~Yanılmaz bir savletle ileri 
tii:•Yor. Kan içinde kalan sün· 
lin er, bir göğüsten çıkıp diğe· 
Jc. e ıaplamyor. Burada da mu
t Vem.eti kınlan dllşmanın kanlı 
~•etleri fi.zerinden atlanılıyor. 
~ri.ı bir intikamın zaferle aleY-

dırdiği kalpler meserretle 
hn-. d -..,arak ve ınngtılerden kan 
ili anıtıyarak koıar adımla ilerle
~Yor •• Ve nihayet .. O , (katil 
bataryanın) tııtüne sıçranılıyor. 
k •tarya efradı toplan bırakıp 
lçıyor. 

t l<açamıyanlar da sOngOden 
rtıtçiyor. Fakat toplar •. Edimenin 
l •sum halkına ateşler ve ölüm
:: POskliren bu ulim be çelik 
td~avarlar.. bunlar nasıl tahrip 
b ile~ek, ıllngtl ile mi?... işte, 
~hiç düşünülmemiı .. ne bomba 
ti · •• ne de başka bir aleti tah· 
)tı.P ... Buraya kadar, kan ye ö • 
ı.ı.ın • • 1 aıı •çınde yüzerek gelen o yı • 
isı•l fedailer, bu acız ve filtur 
~e~~e, bellerindeki baltalarla bu 
h kütl~sine bisut ve meyus 
t:nıleler ederken meş'um bir 
'"ladüf ' ~- . eseri olarak nöbet de -
~-.tırın v b Ue ege gelen diiıman ta uru 
dn karargahlardaki bütün ihtiyat 
~a~ınan kuvvetlerı, bu bir avuç 
tlid ?amanın etrafını alıyor. Ye • 
b eıı, görülmemit bir cidal 
t~lıYor. Bntnn mitralyözle· 
tı~ tamamen açık kalan yanla • 
btıt~a ve gerilerimiıe koşturarak 
b ... n kıt'alarımızı bir ateş çem-
"'rı . • ~•td ıçıne alıyor. Sol cenabı -

aıı._11 ~ki. nizami ve tabu~ıı, dilş • 
l>Usı/huyatlarım muvaff akiyetle 

UrtUyor. 

üzerine saldırıhyor. 
Kıt' alarımmn mevcudu, artık 

yavaş yavaş azalmağa başlıyor. 
Ve mevcut kuvvetin mukabil 
ateşile düşmanın bu mlitekasif 
ateşine mukavemet imkanı kal
madığından gene süngülere dav
ranılıyor. Güneıin ilk iltimalarile 
parlıyaa kanlı ıllngillerimizin 
karşısında ıaşıran dilşman, geri
deki siperlere atlıyarak hücum 
hatlarımıza cehennemi bir ateı 
açıyor... Artık, gerek cepheden, 
gerek yanlardan açılan ateşle, 
tamamen ölllm çemberi içine 
girmit olan kıt'alarımız, bu, 
mukavemet imkinı kalmıyan 
felaketten sıyrıJmıya çalışırken 
bu defa da, kahir bir top ateşi 
öliim yağdırmaya bqlıyor. Fa
kat.. Bu kimin, hangi bataryanın 
açtığı top ateşi? .• Düşmanın mı? .• 
Hayır.. Bizim topumuz.. Bizim 
bataryamız.. Bizim yedinci alayın 
bataryaları ••• 

Bir taraftan dllşmanın ateşin 
...ı~ djğer t.nftaii da top
çumuzun cehennemi ateıi altın
da bu kahram milcahit kütleli, 
en feci aınmlerle eriyor.. Mah
voluyor .• ' 700 şehit ve onun Gç 
misli mecruha mal olan bu feli· 
ket, eğer yalnız dOıman atetinin 
tesirile olmuı (olsaydı: Dalbuk 
dere; Tiirkiln en ıerefli bir me
zarı olmuştur.) derdik. 

Fakat, Bulgar ateşlerine mu
kavemet ederlerken, kendi gill· 
lelerimizle ezip mahvettiğimiz bu 
kahraman Türk evlitlanna ne 
uam verelim.. Ve bu hunin fell· 
kete ne unvan verelim bunlar 
sorulamıyacak mı?.. Göz göre 
göre, ellerimizle parçaladığımız 
bu masum ıehitlerin hunu paki 
dava olunmıyacak mı? .. 

Uııet.. Böyle kumanda hey-
etine ebediyen lanet .•• 

Burada, AUaha karıı ahtedi· 
yorum. Eğer bu badireden ıağ 
kurtulursam ve bu cinayetlerin 
katilleri de sağ kurtulurlarsa .•• 
bir gnıı onların karıısma çıka· 
rak ve yakalarına sarılarak: 

- ÖldürdilğOnliz Tllrk evlit· 
!arının kanı nerede? 

diye hesad soracağım.. ve e
ğer geberip giderlerse.. onlan 
ebediyyen mezarlarında hortlata-

cağım··· ı şubat ıns 

Orta Tulumba 
Oç gnn Oç gece, glblerimizi 

kapamadık. Dalbuk derede yedi
ği tokabn acııın unutamıyan 
düşman, büyük kuvvetlerle ve 
en mezbuhane kudret ve ıiddet
le üzerimize saldırdıkça saldırdı. 
F 

kat her defasında da kahir 
a ' d · 1 ateşimizin karşısın a perışan o a-

rak rücata mecbur oldu. 
Gece, vazifemizi nizamiye ta-

burlarına devrederek siperlerden 
karargahımıza dönerken bi.z de 
yorgunluktan ve uykusuzluktan 
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Emrazı dahiliye 

VEREM 
ye göğüs hastalıkları mütabassısı 

Doktor 

ŞekipHabip 
Ayasofya Yerebatan Hacı Süley· 

man apartmanında Cumartesi Pazar
tesi, Çarşamba ve Perşembe Tel: 

latanbul : 3035 

bitap bir hald~ idik. Taburumuz, 
(Maraş) cephesinin müdafaasına 
memuı: oldu. Ve karargAlumıs 
da Edıme • Karaağaç şosesfaiD 
ortasında ye (orta tulumaba) ka
rakolunun arkasmdaki dnzlllğe 
tebdil olundu. 

Hava, gilç dayandacak kadar 
ıoğuk. Bu •oğukta karargibm nak
li ve çadırların kurulması, pek 
~olay ol~adı. ~ı. tutnıuyor. Hele 
tilfeklerm demırıne hiç dokunul-
muyor. Maamafih hava sağlam. 
liamdolsun arkadaıianmızdan 
hiç biri de yılgınlık göstermiyor. 

Buraya naklimiz çok iyi oldu. 
Tam manasile ortadayız. 

Hem Ediruedeki, h.em de ka· 
raağaçtaki arkadatll daha kolay 
temu edebileceğiz. Karargihı-
mızm yfiz elli hatve yanında kil· 
çük bir k6tk var. 

Bu köıkün sahibi (i(avak Sabri 
Bey) namında bir zat imif. Aziz 
Beyin yanında bir defa ayak 
Ozerinde görllımiifUlk. Çadirlar 
kurulur kurulmaz, bu zat bi.ze 
(hoş geldin) e geldi. 

Tatlı sözlil ve gün görmOt bir 
adamcağız... Muball»"anın batlı· 
yacağı zaman ailesini latanbula 
ganderm f 'Ye kendisi de yanına 
bir iki muhacir alarak bu kiiçllk 
köşkte oturuyormUf. Sabri Bey, 
bize epice havadiıler Yerdi. Bul
garlar, Ergene üzerındeki tat 
köprUyll atmışlar. Uzu.nköprOniln 
gerisindeki sırtlan tahkim edi
yorlarmış. 

Çatalcadaki ordumuz, Çorluya 
varmıf. Muhhtar paşa ile erkim 
harp Fethi Beyin kumanda et· 
tiği kolordu ~psala) civanndaki 
(Akarsuda) B~lgar, Sll'p, Yunan 
hatta. Karadag askerlerinden nıll
rekkep bir ehli salip ordusuna ras 
gelmiı. Kanlı bir muharebe ol· 
muf, dilşman kuvveti (Seç) k6-
yune kadar püskürtftlmnş. 

Cumaya kadar ordulanmız 
behemehal buraya geleceklermiş. 
Hatta, İpsaladakl harbin top 
sesleri buradaki Kartaltepe 
civarlarından bile itid lmif ... 

bitmedi 

Kdnunuevvel 
Tasarruf gücüdür o g'LI 

Hepimiz herşey" "zde 

Tasarrufa 
Başlamalıyız 
Tilrkiye İş bankası 

ESANS 
LOSYON ,. 

'PUDRASI 

lstarıbuJ Şubes1 PorfDmOrf L. T. ~ J V E 1 A. Ş. , 
Sl•R Al\met Ber soket. No.ı 66 1 y_.a. l'eyo~lu 304J' ~ 

llııl!!!!l!&l!!~B!R!!i!!!Hi!!Bil§!iliiii!!!!!!!~~iiilii!ii!~ui' 

Büyük oyuncak meşheri 
ve Noel ağacı için el:ı:em levazımat 

Beyoğlunda İstiklil caddesinde Opera sinması yanında 14 No 

fijuyama • Nakamura , 
Japon Ticarethanesinde 

lensriu. kotiyoolar - GU:rel müfit hediyelikler 



!~~ ......................................... ... 
Gazetemizde çıkan yazı ve resim· 

lerin bütün haklan mahfuzdur 
A.bune şartları 

rtlrldrede ~ 

Kunlf Kunı~ 

l AJ'lıl> ll50 000 
3 • 400 800 

Gazeteye gönderilecek mektuplann lizerlne 
idare tçlnıe [ idare ] , yazıya aıue [ yazı ] 

lşared tonalmalıdır 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerde faydalı eserlerin 
Ulnlannda yüzde 20 teıızillt vardır 

Bllylt veya bir taç dala için verilen lltnlarlı 
huul mahiyetteki 111.ıı.lana lcrıd 

llAn şartl~ 
Saun IC 1250 

6-8 inci sayıfa 2' 
5 • • -4 • • ıOO 
2 • • 1JIJ 

6 • 750 145< 
J2 • 1400 2700 

Rasılmıyn meltıuplann lade~tndeıı, kıymeti 
mokaddereslz mektzplara konulmu~ paralann 
kaypolmasından ve llAnlann münderecatındın 

idare ile kararla~nlır 

Gazetemize husul ilin kabul edeıı yerı 
H. S. H. tltnıt acentesi 

1 • • ıo 1-Sinci ıayıfad• ıı....:: 
resmi il&nlar ~ idare mesul deUldlr 

• 
Dil encümeni azasından lbrahim Ali.ettin beyin reisliği altında tertip edilen 

926 sahife, 30000 kelime, 24 tablo, 16 harita, iki renkli 
tablo, 1 renkli Türkiye haritasını havi olarak zarif 

bir cilt halinde 
o 

ikmal e·dilmiş ve çıkın ştır. 
Fiatı Is tan bul ıçın 4, dışarıya 4,50 liradır. 

Istanbul Ankara caddesinde Kanaat kütüphanesinde satılır. 

.! , :::::~:::::=r:::::::m:::s:::nmın:ın:r.-:m:::::m:: 
Seyrisefain ı··ilö,:çE·un:r l\T-L"";";;J;W~ 

~M~._---~--------1 .. ,. Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul U.i.i, 
• err;ez ıccnteal: Galata Köpril b11,ında. :r.ı • 
Bey<>Afu 2162 Şubo •centeıı Mahmu· İİİ! ve Bahrisiyah arasında azimet ve ffil 

diye Hıını altında ıtımbu 2740 mı avdet muntazKm postaları: t;:: 
&------..;;,~...;;:.;;;.;_;~,;_-1 :~ii HAml)urg, Brem, Stetin, Anvers iii~ 

UUdnya posiası H~ ve Roterdamdan Jlmanımıza mu- ı=ir 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşam- ·cU JA b k ı b i:i; vasa itti e lenen vapur ar: 

1
:: 

a günleri idare rıhtımından :::ı ODERLAND vapuru llmı- g 
9 da kalkar. mı nımızda. :i!· 

iLAN 
Eski,ehir çiftçi bankasından 
15 KAnunuenel 929 tarıhınde 

içtima eden fevkalade hisseda
ran umumi içtimamda hiueda
randan Şeker Hafız zade HulWll, 
Kurt zade Ômer Hilmi, Kürt 
zade Meh:net Fazıl, Zeytin zade 
Kerim, Abdülkadir zade Hacı 
Kerim, Haci Emin zade Arif, 
Karapazarlı Oıman hoca zade 
Arif Beyler tebdilen bankanın 
meclisi idareye ualıklanna mec
lisi mezkurca da mumaileyhimden 
Hulusi B. riymsete ve Ömer 
Hilmi Bey de reiı vekilliğine 
muttefikan intihap o'un°:'uflardır. 

1J----l-nf-al-ya-~-OS-İa-Sı----ll .. l!;ff:!DÖYÇL \NO vapuru 23 Hnun-m 
evvele rloıtru ı:: 

( ANAF ART iifi t. 1:: il 
Kanunevvel Pa .. Aar)10vadpauG~ala2t2a mı AKA y o\ vupuru 23 kAnun J; 

1928 
senesi 

Pedington 
beynelmilel 

müsabakasında 

.. .•. evvele do~ru . m ll'lr,.u---. 

rıhtımından hareketle Izmir ji:: ••· 
K ·11 k • :i!ı F.\ TCRLAND vapuru 4 kA ::.·.:. 

iı Ü ' Bodrum, Rados Fethı· - ;;n 
İEH nuıısanıye do~u . :~~ 

ye, Finike, Antalyaya g' idecek ••• , •:: 
d .. .. ı,Kı.·!! l' \T K K 1 ı:: •• ve onuşte mezkur iskelelerle i ıurg<ız. :ırna, öscence, a •~ 

birlikte Dalyan, Marmar•s, Sakız, [ij ve lbrail için lımanımııdan ha- 1
• Kronometro!':u birincilıği ve di· 

Çanakkale ve Geliboluya uğrı· :Hl rekeı edecek vapurlar: :!'. ıter bir Onıell·a ıkincilıp;I ihraz et 

OM G:A 

l""'.yl:a:r:-;-:ak:--g-eii•~~c:e~k::-ti_r.-:-;:~~---i HH AKA YA vapuru 23 26 Unu· ~r ~ıiştir. Ometı;: saati herkese elzem 
·::ı ·: olan ~aattir. 

lzmır . Mersin sür'at postası im nCVVl lde rahmilde o!: Acenta ve dipozitt"rleri: 

( KONYA ) vapuru 24 Ka" .iÜJ.~:·. Hamb;g-, Arem, .Arıvers, Ro- ı=~~ lstanbu1
8
da Ça11uyukeRıbirde 
oqos. lf. rapvan 

nunevvel salı ( 12 ) de Galata iii: terd ı.m ve Dançig limanlarına .::: '.llll•••llllıiiililll•m••••~ 
rıhtımından hareketle çarşamba ıÜf do~ru yıı~mda limanımızdan hı- 1 :"i~ · 
sabahı fzmire gidecek ve akşamı lf: reket edecek vapurlar: ~! 
lzmirden hareketle AntalyaAli- .~i O?ERLAND vapuru llma- ı~: 
iye Mersine gidecek ve dönüşt" !i nımızda .:· 
Taşucu Anamor Aliye Antalya m DÖYÇL4.ND vapuru 23-26 ii: 
Kuşadası lzmire utrıyarak ge- a knnı nevv~Ide tabm de l:i 
lecektir. R: Yakında Londra için ha- İ~: 

'--------------ıüM. rcket edecek vaporlar ff 
1 r abzor, 1 ı ı DO 'IBSI lilft EÖYÇLAND vapuru 23-26 ~:: 

f~ CÜMHURİYET } vapuru 23 :i:: kAnunevvelde tahmilde [ : 

~ Kanunevvel Pazartesi 1 ~ de:: 1 Fazla tafsılAt içın Gala tada ff 
Galata rıhtımından hareketle m: Ovakimyan hanında umumi a- g 
nebolu , Samsun, Giresun m: •·· :::: centıılığına müracant. s:: 

Trabwn, Rize Hopaya gide· fü! ........ ~~~~~~?.n: Beyoğlu 6'1-1-674 !~: 
cek v~ dönüşte t'azar iske'esıl~ :;:: •.•......•..•••••••. :·············•·••r•··········· .. 
Rize, Sürmene Trabzon Tireho-
lu, Giresun, Ordu Üuye . 
Samsun, lnebolu, Zonguldağa 
uğrıyarak gelecektir 

Bandırma ve Karabiga pos
talan 21 Kinunevvel Cumar
tesinden itibaren idare rıhb
mından saat 17 de kalka -
caktır. 

.... ::::::::::::::::::a:::::m::::::::.:::::::::::::::::::: 
Piyanko müdiirlüğtlnden : Nü

munelcri veçhile 350,000 adet 
evlenme evrakı tab ettirileceğin· 
den tab'a talip olacakların pey 
akçaları ile birlikte 19- 12. 929 

tarih perıenbe günü saat on 

piyanko müdürlüğünde mütesek· 
kil tayyare mubayaat komisyo 

Misket ~ünden hususi surette 
imal edilen kıımı:rı kordo ılu 

nkara , ro~ısı 
Kibar gazinolarla !üks 
bakkallarda bulunur. 

·::w:::::11:::a11:1m::wmm:::mm::ı:::u:: 

adık ıade oıraoerıer •aourıarı 

Karadeniz 
Vluntazam ve l..uk.s f'OStası 
Muhalıfeti hava hasab le hare· 

htı teehhür eden 

Sakarya vapuru 22 
Kanunev'e i 

Pazar g~nü ~kşam l 
Sırkecı rıh· 1 

tımından hareketle Zonguldak, ı 
'lncbolu, Samsun, Ordu, Gire-

İ sun, Trabzon ve Riıc iskele l 
· lerine azimet ve avdet edecektir 1 

~ Tafsilat için Sirkecide j 
!il Mes'adet hanı altında acenta· ! 

lığına müracaat. i 
! Telefon: lstanbul 2134 ! 

ı~~-----••n•••••• nuna mürcaatlan ilin olunur. ~====---::=:::;.;;·;;·=···•mmım mı 

JLAn 
Eskişehir Çifçi bankası meC" 

lisi idare riyasetinden: 
Bankamızın mürakıp raporlarile 929 seneıl bilançoıunun •e. ~ 

ve zarar heaabmın tetkiki •e temettuabn sureti tevzilnin tezePj; 
ve tasdiki için adi yen ve bu bapta hey' ete takaim oluna 
mecliıi idare raporu, defter ve cetveller Uzerine vaziyeti ha~ 
noktasından bankamn halen ve atiyen muhafazai mevcudiyet edf 
edemiyeceğinin ve tasfiyesi liizım gelUp gelmiyeceğinin tahb kat"' 
alınmak Uzere fevkalade olarak 20 kanunusani 930 tarihine m~ 
dif pazarteai günil saat 14 te Eıkişehirde kain bankanın mer1',

idaresinde hissed~anın içtimaı mukarrer bulu~du~ndan A ~il?nı&J~ 
bisıedaranın yevmı mezkurda bankamızın Eskııehırde kaın ıdaJ' 
merkeziyesine teşrif buyurmaları ilin olunur. 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Büv~k Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

Bf'Y(1K iKRAMiYE 200,000 LIRAOIR 
Ayrwa -o.uOO 40,000 30.000 2 J,000 15,000 

10, ıuO liraJık ıkra uıyelef' ve 100,000 
lı ral k hır !il' kafat . 

l~~ZHV.1.SOW 

Ate:..L H::S:d 

lLAN ~ 
1 KAnunuevvel 1929 tarfh ·o ,,O 

Rkdı mukarrer fevkal6.de he~,. 
u numıye tçtimaında llzım ge 
nisabı ekıerıyet hasıl olmadı'1' 
dan tekrar aynı ruznamei Jlla-' 
kerat ile 6 kanunusani 1930 ::. 
arteıi r il11ü saat on dört buc J( 

ta ıtrketın merkezi tdareıtndc9 ıt 
lima edilmeı'ne karar verttdf 
ve binaenaleyh esaleten •:; 
vekAleten yilz hisseye sahfp o t1' 
hbıedaranı kiramın yevmi 111 ., 

kördan IAakal on gün evvel ~" 
ket yazıhanesine müracaatla 
huliye varakaları almaları ılJI 
olunur. k' 

Türkıye Palamutçuları anonf~ ' 

Mu 'ui mudür : Refik .llhnıet 

lçi 


