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Hindis nsız 
Hindistan kansız bir ihtilale 

hazırlanıyor! 
Milliyetçiler İngiliz idaresini 
acze uğratmayı kararlaştırdı 
Hl in.di.sttan ·ımillid"yetp~r- i{ ve 20,000 murahhastan 

ver ennı. emsı e en mııli teşekkül eden kongrede 
kongrenı~ bu ıcneki La- ' tam bir intizamın bnkom 
hor ıehrinde Yllkubulan ~ :a• sllrmesi bllt6n mu hh • 
· · al İ rr:ı d ~ı ' ra aı 
ıçti~aı Y lll% D5 ... tere e lar için lazım olan her 
d~ blitün dtınyada all- ıeyin yapılID.lf olması, 
ka ıle takip olunn;ıaktadır. gönüllü teşkilitının son 
ÇOnkii bu seneki kongre ıi derece dikkat v~~da-

Bir iddia 
Malul gazilerin 

aylıklan hakkında 
Yeni bir yolsuzluk mu var~ 

Ankara, 3 ( V AKIT)- Bura
da Rqit isminde bir harp 
maluln yilksek makamlara ver
diği istidalarda lstanbulda zat 
maaılan muhasebeciliğinde ma
lftllerin cllzdan1anndı mOtekaitle
re ait imit gibi yapılan tahrifat· 
la peşin maqın 10 ıeneliğinin 
almması suretile bir sui istimal 
yapıldığını iddia ebllektedir. 

Aillive· m6.steŞ11rı geliyor 
Ankara, 3 ( Vakıt) - Adliye 

müsteşarı Ferit Bey latanbula 
hareket etti. 
••• •••••••• •••••••••• ••• : . • • • • • 
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- Orada durvp minareye bu k4dar dthkatle ne 
b4k&Jlorsun , ne var ? 

- Mınareyi çalan lnlrfını hazu lar derler, bu paha
lılıkta buna kaç arşın lUtar gideceğini heMplıvorum. 

• Sinema ıavafau • i Hık&,.... Şeytamn .::t· ==. Filistinde yeni bir 
• a inc•de 

~ Memlekette Vak•t 9uocuda i kıyamet kopacak mı? ... 
· ndistan meselesini hal için 

kat' ı bir hattı hareket takip 
etmekte ve kansız bir ihtilal 
hazırlamaktadır . Hindistanın 
:::- istiklalini temin etmeyi 
lht'hdaf edecek olan bu 

ld 
ılAJ, her feyden evvel, İngiliz 

ar •• 
t esını mutlak bir acze duçar 

bhef!r düşünüyor. Milli kongre 
lrvini aftan umumi vali Lort 
takbih duçar olduğu sui kasti 
blltün }{~tm.ekle beraber onun 
layıp mtı tıdıstan fırkalarını top-

bulan d zekere etmek için vuku 
avetin' . 

Hindistana 1 reddetmış, onun 
vadeden bey!:lnız .m~htariyet 
kartılamıtbr • abnı ıstıhfaf ile 

Milliyetperverlerin 1 . 
\ hinde kullan . ngıltere a-
ı~y ti' 'lih b ~~ ıstedik leri en 
~uvve ısı oyl(otaj tatb'k"d.i 
Boykotaj İngiltere ile 1 

1 1 
• r: 

b l a ış verışı 
kesmekten aş JYarak h h 
da onunla mUnas"bata b sa a
etmiye kadar varacaktır. ertaraf 

Milliyetperverlerin hu v d" de 
ilk yapacakları İ.f vilayet :ı 1 

lislerinden, ve teşrii heyetıer~c -
derhal çekilmek ve bu sureu! 
hlildimetle alikalannı kesmekti 
B r. 

unu müteakip halkın da hükft
metle alakasını kesmek üzere 
~~rgilerin hükumete verilmemesi 
ıçın genit mikyasta teşkilat vn-

... . • Tapu ıdareırnde 15 -"n • 
• gu • 

k4rlı!<!a çabşbğını ispat etmiştir. "i Tefrikaları guncuda i Araplar, utahammülümüz son 
Mıllıyetperverlerin ikinci bir : Utanmaz adam : raddeye geldi 1,, diyorlar 

hedefi Ingilterenin itbalibna : .2 incide : 
kat'i. ~ir d~be indirmektir. Bu- : Zam al • 1 
nun ıçın, bılhassa lngiliz men- : para kır "ıncide i Filistin Araplarının hakkı yenirse bütü.n slam 
sucabna şiddetli boykotaj tatbik • • b Ja lab l J a 
edilecektir. : Mılyarder'erin hayab : aleminde fngiltere aleyhine İf yam 0 İ frffiı..p. 

Hindistan tarihinde bir dönilm : 10 uncuda • 
noktası teşkil edeceği anlatılan ! Meçhul uk.er : 
yeni senenin İngilterede doiur- : 11 incde : 
duğu endiıe çok mahsas bir ~ l 
şekildedir. 1 •. • (3': .......................... . 
· üzel -

gözler 

CAziP 

lAll. 
~ 

-Hdsaba .. 

kanın biri~ 

el devresi-

Deyli Meyi gazetesi Kudüs 
muhabirinden aldığı bir tel1rrafı 
dercediyor. Filistinde geçen sene 
vuku bulan kıtaller dolayısile 
oraya kargaşalığın sebebini öğ
renmek üzere bir tahkik heyeti 
gönderilmiıti. Bu heyetin faali
yeti nihayet bulmuştur. Şimdi 
tahkikat neticesinde bir rapor 
haıırlıyacaktU'. 

Deyli Meyi muhabiri bu ml-
nasebetle diyor ki: 

« Hakikat şudur ki şimdi lngii
terenin adalet ıerefi Ye tôhreti 
bütün Müsliimanların ve bilhasıa 
Araplann nuannda bir tecrilbe 
devreai geçirmektedir. 

Araplar ve Yahudiler arasm• 
daki bu ibtilif ağlama duvan 
ve mukaddes makamlardan neş
et etmişti. Bugiin mesele btıtün 
Milalnmanlann müıterek bir da
yuı olmuştur. 

Bu ihtilaf iptidada Balforun Fi
liıtini Y ahudılere bir yurt ola
rak gösteren beyanatından ıonra 
beşlamlfb. 

lardan anlqılmaktadır ki Arap
lar il.mitsiz bir haldedirler. Ve 

[Ah tarafı i IDd sa,.farnndedw] 

Gene seyahat 
lngiliz veliahb bu defa 

da Afrikaya gidiyor 

~"' Gıl 
İngiltere ftlialıtmJD meraklı 

olduğu 9eylerden bqhca• ae1a· 
hate çıkmaktır. 

cuda getirilecek, icap ederse 
muYakkat bir hükumet tesis o -
h~nacaktır. Bu büyük işi başara
bı!~ek tetkıJata baktığından 
mıllıyetperverler hazırJanmışlar 
~~kın hlikfımete vergi vermemesi 
ıçın teşebbüslere girmişlerdir. 

Bu teşkilAtın en mitlıim isti
oatgihlanndan biri gönüllü or-
dular tetkilidir. Lihorda toplanan 

resi nıleri 

saklayınız! . Mari Dunkan 

Her halde öyle Gmit ederim 
ki komisyon azası bu mllhim 
vaziyetin ciddiyetini takdir ede
ceklerdir. 

Şahsi yaptığımız tetkikattan 
ve Arapların andettikleri MU • 

Dalına gezer, dolapr, _,.. 
hatten ıeyahate gider. Babuı 
geçen aene ağu'ca hutalQ~ 
zamuı Prens gene aeyahftte - Yazısını J anca 1411ı,fada ~lqfunu:&. -
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12 el ateı! 

Detroıt polis müdürü 
ağır ya• alı! 

HARİCi HABERLER ] ( V AKIT) iN Telgraf HABERLERİ 

Detroit, 2 (A.A) - Bir takım 
qbaa, ıon zaman arda ıebirde 
wkua gelen bir cinayet hakkın
da tahkikat icra etmekte bulu
nan polis mlidürll M. Herir 
Garvin fizerine 12 el ıillh at
mışlardır. Kurşunlardan dördll 
mumaileyhe isabet etmiı ve va
him surette yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. M. GarviQ, ka
baresinde znbur eden ve birçok 
ki;inın ölümüne sebebiyet veren 
yangın olayısile iht yatsızlık e
seri olarak telefi nefse sebebi
yet Termit olan kabare ıahibi
nin davasında ıahlt olarak din· 
lenecektir. M. Garvine taarruz 
edildjği eınada ıokakta bUlun
makta olan 11 yqında bir kız 
çocuğu serseri bir kurşun iaabe
tile yaral nmıf olup hali hazırda 
ihtiUll' halinde bulunmaktadır . 

La.heyde ilk içtima 
Uhey, 3 - ( A.A ) - Fran

sız heyeti murahhasuı mlltalea 
Te noktai nazarlarının tanzimini 
ikmal etmiftir. Heyetin içtimaınm 
hitamında M. Tardiyö, M. Snov-

tleni ziyaret etmit Ye kendiaiJe 
g~rüşmtışttlr. 

Almanya, Belçika, Fransa, 
ltaıya ve Japon heyetleri saat 
14 te toplanaeaklar ve usulO 
mesaiyi tesbit edeceklerdir. M. 

Jaspar, Almanyayı alakadar eden 
meselelerle Macaristan ve Bul-

garistana mUteallik meseleleri 
tetkike memur iki komisyon 
teşkilini teklif edecektir. 

Konferans ilk heyeti umumiye 
içtimaını saat 17 de aktedecek

tir. M. j.: spar, bir nutuk irat 
ederek M. Ştresmanın babra
sını selamlıyacak ve M. Tar
di yö hoşnmedi beyan edecek-

tir. Fransn heyeti murahhasasınm 
t:>u akşam Al m n mnmesıiller:ile 
hususi mfilfıkat r icra eylemesi 
muhtemeldir. 

idi. Alelacele davet edildi, mem
leketine döndll . Şimdi kıral 

iyi olunca t ekrar seyahate çıka
cağını ıu t elgraftan anlıyoruz • 

Londra, 2 (A.A) - Prens dö 
Gal, yarın Kenilvorth Castle 
vapuru ile cenubi Afrikaya gi
decek ve orada 4-5 ay kalacak
tır. Prens bu miiddetin kısmı 

azamını Tanganika mıntakasında 
Yahşi hayvanlar avlamakla ge
Çİl'ecektir. Bu ziyaret tamamen 
hususi bir mahiyette o!up 
prena resmi hiç bir vazife kabul 
etmiyecektir. 

Leon Dode Pariste Tebrikler 
Kıralıyetçi nıuhanlr nasıl karşılandı? M. Grandi ile Ha

riciye vekilimiz 
arasında 

Paris, 2 (A. A.) - Leon Dode ıaat 13 te 9imal istasyonuna 
muvasalet etmiftlr . istasyon peronuna yalnız Akaion Franaez 
gazeteainin idare heyeti auısile bir takım gazeteciler ve Dode nin 
dostlan kabul edilmiılerdir. 

Ankara, 3 ( A.A. ) - ltalya 
Hariciye nazırı M. Grandi ce· 
naplanndan yıl dönümil mfinase
betile gelen tebrik telgrafı: 

Kırali~et taraftarlan holde intizar ediyorlardı. Refakatinde 
Madam Dode bulunduğu halde M. Leon Dode istasyondan 
çıkbğı zaman taraftarlan tarafından şiddetli alkışlarla ıelimlanmıı 
ve bir otomobile binmiıtir. Zabıtanın müdahaleıini intaç edecek 
hiç bir hadise olmam1fbr. Ank.ara Haricıy" ve/tilı Tevfik. Ra,ıo 

Beyefendi Hau-etluine: 

Mühim bir mektup Memleketinizde geçirdiğimiz 

zamanın latif hatıruı Madam 
Tevfik RllştU Bev ile zab dev
letlerine yeni sene için en hararetli 
en ıamimi temennilerimizin ib
lağında refikama ve bana hu
suıt bir zevk bahıetmektedir. 

Baldvin ~o~yalistlerin fiyasko ettı ğı nı sövltyor 
Londra, 2 ( A. A.) - M. Baldvin muhafazakar fırkanın propa

ganda gueteaine b 'r mektup göndermiştir. Mumaileyh, bu mektu
bunda umumi intihababn bu sene 'zarfında icra edileceğini ıöyle
mekte, intihabat eanasmda yapmış olduğu vaitJeri tutmamıt olan 
hUktmetin ıui niyetinden ve ıosyaliıtlerin fiyıko ettiğinden 
bahsetmektedir. M. Baldvin, dominyonlar için tercih esuına müs
tenit bir tarife kabul eden emperyalist ıiyasete rücu edilmesini 
iltizam etmekte Te bunun memleketin refahına temin edecek ve 
işsizliğe çaresu olacak yegane tedbir olduğu miltaleaıını ileri 
silrmektedir. 

Grandı 

Hariciye vekilimiz Tevfik ROştll 
Beyefendinin cevapları: 
Romada Hariciye nazırı Grandi Hz. lerine 

SeYimli teJgrafnamenlzden pek 
m6tehuais olarak ve ıerek ıizin 
Ankarayı ziyaretinizi rcrekae 
benim Romada bulunduğum unu
tulmh zcmanlan büyük bir zeTk 
ile babrlayarak zab alilerine, hAr 

-.... 
T unusta vt-ba var 1 

Tunus, 2 ( A. A. ) - Şehrin bir mahallesinde bir lld veba 
vak'aaı ıuhura geldiği bildiriliyor. Memurlar, şüpheli evleri tahliye 
ettirmişlerdir. Bu evlerde oturanlar tecrit edılmiş bir tahaffu2ha
neye seTkedilmiılerdir. Wilktimet, halihazırda pek mahdut olan 
bu müstevli hutabğı bUsbtitün ortadan kaldırmak için acil ve 
ıicldetli tedbirler ittihaz etmiıtir. 

tqekkllrabmı bilhassa ifade ederim 
Madam Grandi ile zab devletle
rine bqlıyan sene için refikamla 
birlikte en bir ve en samimi 
temenniyatımızın lblltına mO.a
raat ey erim. 

Sinemadaki facia 
İçinde 70 çocuk yanan si .. 
nemanın müdürü mevkut' 

Lon<fra, 2 ( A.A) - Paisley 
aineması yangınında mecruh o
lan 22 çocuk hila hastanede 

te&avi albnda bulunmaktadır. 

Bunlardan ikiıinin sıhhi vaziye

tinin vahim olduğu söyleniyor. 
Sinema direktöril tevkif edilmiş

tir. Ölenlerin miktan yetmişi 
geçmiıtir. 

Am rıkada haricezmem
Jeket hak kı 

Vaşington, 2 (A.A.) - Ha
ricezmemleket imtiyazı hakkmda 
beyanatta bulunan M. Sti1111on, 
Çin beyannamesinin bir Klnun
saninin haricezmemleket huku
kunun tedrici surette ilgaaına 

mebde olacağından baıka bir 
mana ifade etmediğini ıöylem:f

tir. Mumaileyh, Londrada bulun
duğu sırada Çin milme11ili ile 
mlb:akerata devam edeceğini 
ilAve etmiştir. 

Dr. Tcrnt: Rtlştl İtalyada affı umumi 
Roma, 3 (A.A.) - Prena Hukuk ruektebinde 

Humbert ile prenae• Marfnin iz- serbest konferans'ar 
divacı dolayısile kıral hukuku Ankara, 5 ( V akıt ) - Adliye 
umumiye mlicrimlerile askeri vekili Mahmut Esat Bey perıem
cnrtımlerden dolayı cezaya çar- be gtlnll Hukuk mektebinde «De
pılmış olanlara ıamU olmak llze- mokra•İnin endifeleri » mevzulu 

· re bir affı umuıni ilin etmiıtir. bir serbest konferanı Yerecek
Bu af tehlikeli cilrilmlerle dev- tir. Gelecek perşembeye de 
letin emniyetine kartı sui kastte Dahiliye vekili belediye, ay 
bulunmut olan kimselere ıamil sonunda Maliye vekili parama 

hakkında birer konferans vere-
değildir. ceklerdir. 

Affı umumiden takriben 400 · 
bin kiıi istifade edecektir. Hükumetimizin ltalya 

Yenı M1sır kabtnesı veliahtına hediyesi 
Kahire, 2 ( A.A ) _ yeni te- Ankara, 3 (V akıt) - Pazar 

şekknl eden kabinede Nahhu glinft Romada Belçika prenaes
Pqa bqYeklletle dahiliye ueza- lerinden birile dtığilntı yapılacak 

olan İtalya veliahbna htUdlme
retini, V auaf Paşa da hariciye 

timiz namına Hariciye vekaleti 
nezaretini deruhte etmiıtir. 

tarafından kıymetli bir ıark ha-
Gemide yangın lısı hediye edilmiftir. 

San Pedro u Kalifornlya " ' 3 y ahya Kemal Bey 
(A.A) - Sarataıa tayyare gemi-
ande silhur eden bir yangın iki hasta değildir 
kitinin 61Umtlne, 4 kitinin de atır Ankara, 5 (V akıt) - Madrit 
ımrette mecruh olmuına aebep aefirimiı Yahya Kemal Beyden 
olmuştur. Geminin duçar olduğu burada bir dostuna gelen bir 
haaarabn pek ehemmiyetaiz ol- mektupta tamamen ııhhatte 
duğu ~ylealyor. oldap bildirilmektedir. 

hat etsin.. - Ayıplama kardeş! aç doymı-
- Vay hin oğlu ... Nereden yacapu ADll'IDıf •• Bea yalnız 

çarptın onu?.. b11 alqam için ,emiyorum. lıtik-
- Şevkıye H. mektuplan ıe- bal biliamez. Ç6le çıkmazdan 

tirmeğe gf.ttiji Takit aynanın enel karnındaki ıu hameı ni 
&nllnde tuhaf bir kutu ~rdtlm. dolduran deYe gibi midemi bir 

V AKIT ın tefrlkasu 51 Kapaiuu açbm. içi para halta içbı tedarıkleyorum.. Ka-
y azan: Hüseyin Rahmi doluydu. Hepılnl cebime botalt- mma kunet, ıinirlerime tıddet, 

tun. Kapağı gene lirterek yerhne g6zlerime fer gelmete bqladı. 
Ali Safder gayri memul b r kediler gibi bir boyun çarpıtı- oturdum. Zihnim henlls kurulmuı bir saat 

şile gözlerini arkadaıına dikerek: - ah, oh eline Ağlık •. Seni ıibi bkır tıkır itliyor . Şimdı iti-sırı taşla: 
- İş ona kalırsa bu akşam 

sana iki tek değil beş çift at
tıracak kadar param var ... 

- Deme Allah aıkına ••• 
- Dedım gitti .•• 
- Nereden buldun? 

- Ulan buraya bana gtive - awç dulusu allaflanm, tebrik- mizi dUfllnehm .. 
nerek girdinıe it hesaba gelince Ierim, kutlulanm.. Bu kutuyu - S6yle uatat •.. 
sonra meyhaneci bw poliae tea· cebine bOf&ldıtm bu saatte bir Amlluellh fındıklı kaa ıır-
lim eder ha.. Bet on kurut için banka soymuş kadar ifimize katine dair yumıı olduiu ma
bu aralık kodese girmenin bizim yaradı. Kaç gllndOr açım. Elbette kaleyi Safdere uzatarak: 
için ne bUyllk f eliket oldutunu bana bu akşam lngiliı kiri kok- - Al bunu hemen timdı han-

- Sorma... 16ylemeğe hacet yok... mut bir bOftek ikram edenin. iİ.8UU muvafık g6rllrıen gazete 
Galatanan mahzene bemiyen Ali Safder pantalonunun ce - Alelacele birbiri arkasına bir idarehanesinden birine kot ... 

k-rl mey}Janelerinden biriııe dal- bine daldırdığı elini bir avuç kaç kadeh içtiler. Ve yadiler.. Yarin çikacak havadis sOtGnla-
_ __ __........,........____,~d..,.e=hl=e=n"-· -'ı=s=m=a~rl=-=a=m=..::a~d=-=a~n;....ı....-m::::::a=d~c::..:n:..:.....i ~_a_ra_i_le~ç_ık_a_r_ar_a_k_. _ _ ____ A_vn_il_ss_el_ih_ta_b_a_k_ları __ b_ir_h_a_m_l_ed_e_._.;;..n"--n_d_a_b_u_yazı mutlak neırolun-

zmirdeki piyanko -
meselesi 

luat Bev mecliste izahat 
ver~cektır 

Ankara, 3 (V akıt) - lzmirde 
tayyare piyanko biletlerinin be
yiye hasılatından 28 bin liranıa 

lenii mllnasebetile, cemiyetin 
tekzibine rağmen ne9riyatta is
rar g&ıterilmesine kartı cemiyet 
reisi Fuat Beyin bir ıuale Ter

diği cevaptan anlatıldığına ı&re, 
mumaileyh adet ve vesikalara 
mUıteniden Mıllet meclisinde 
izahat verecektir. Bu iubabn 
kendialnin bir talep takririle 
bugünlerde Terilmesi muhtemel
dir. 

Filistin de 
Üıt tarafı birlno aayılamıuladır 1 

bu meselede yapılacak bir yan
l1thk Filiıtinde yeni ve mtıthlt 
bir infillka ıebep olabileceği 
ıibi ıarkın hilttln Mnaltlman mil
letlerini de bir kıyama H'Ylrede

bilir. Bunun neticesinde fimdiye 
kadar ihtimal verilmiyen badire
ler çıkabilir. 

Tahkik koıni•yonuun rapor

lanm bir an evvel Termek hu -

•usundaki teJqlanndan anlatı -
hyor ki onlar da boı yere çok 
Yakit ıeçirildiğini Te Arapların 
.. bırlarının 10n raddeye ıeldiiini 
takdir etmi9Jerdir. 

Bu heyet derhal karannı ver

miyecek olursa bu kadar mesai 
heder olacaktır. 

Hali hazırda Siyonistler daimi 

•urette muhacir getirterek mem

leketin en feyizli ve mahsuldar 

yerlerim iıgal ediyorlar. 
Bu da Araplan bakla olarak 

ıinirlendirmektedir. 

Araplar Mak Mahon mOza-
• 

kerab neticesinde kendilerine ve-
rilen vaitlerin tutulmadıiuıdua 

mtbıfeildlrler • 
Arap rilesaıından biri halin 

bana dedi ki: 
- Bntnn kartlanmızı masanın 

tızerine koyduk. Biz hlll İngilia
lerin dOrüıt davranacaklarına ve 

adaletine eminiz. Eier bu Gmlt 
bot çıkarsa o zaman ne olacatını 
kim1e bilemez. 

Artık bizim tilcanımız tatıyor. 
Bir damla fazlaya tahammill 
yoktur." 

- Kabul ettiremeaem •. 
- Ne dıyonun •• Bayle haYadiı 

gazetecilerin mumla aradıklan 
ıeydir. Herkes mnbadele itlerin
den, hayat bahalılığından •on
ları gelmiyen bu mllzmin nq
riyattan bıkb • Biraz ıinirleri 
ııdıklıyacak ıeyler anyor. Atk, 
hınazlık, intihar .• Dolandıncılık, 
karmanyolacılık . •• Sinemalara 
gidecek paralan olmayanlar bedii 
heyecan gıdalannı gazete sntunla
nnı ıaıtan bu neYi vak'alardım 
alıyorlar ... 

-29-
NamuskArlığı yllzOnde bir 

Karnaval maskesi fibi tatı)'8D 
hırsızlar cemiyet için dağ hay
dutlanndan daha çok tehlikeli• 
dirler.. Onlar için çalmak bir 

" 



L nd i a 
se ı.ed se ·ye 
eksiliyor mu • 

... 
.. 

• üdüriyetine nazaran 
e nazaran"Hayır!,, 

--~~··~·~·~· ......... ·~···~--~ 

• s 
,,,, r· yetinin 

ya lışl ı v r? 
refiklerimizden birisinde İstanbul J;manının 1928 ve 1929 seneleri faaliyetini 
bir yazı mOnderiçti. Bu yazıda 1929 liman faaliyetinin 1928 e nazaran eksik 

Diinkü sabah 
mukay ... .se edC'r 

olduğu istatistikleri ile bu neticeye varan ticareti B t• tl • 
bahriye mUdiirlyetinin hükOmete verilmek üzere ar ar ıs erı 

1 

bir rapor ha!ırladığt bildiriliyordu. Aynı zamanda Memlclcefe sol~ulmıJlliCalc-
ları he.kkındaki haber te1,it 

raporun limanda intizam ve kolaylık temini edilmiyor 
esaslarını ihti\1a edeceği de aynca kaydolunu-
yordu. 

Bu intizam ve kchylıl,.1n yalmıd'!n ala~ad"r 
olan Liman şirketinin ne dUıUndOğOnn anlamak 
istedik. Şirket müdürü Hamdi B. d;yor ki: 

- Yazıyı okudum. Temin edamek istenen ve 

bugun mevcut olmadığı neticesi çıkanlan intizam 

tlcareB lıalırtlc moclara ve kolaylıkla, liman şirketi fnn'iyetinin n'fr msı 
L~ı B. yoktur. 

. Dandan makcat resmi dairelere ait form:ılitelerin, kontrol ve 
aıhiyye hldematı şekillerinin tadilidir. 

Liman faaliyetinin 1929 da 1923 e nazaran 
azaldı~ı meselesine gelince bu sureti kat'iycde 
yanlıştır. Elimizde istatistikler var. Lıman şirke-

tinin istatistikleri en doğru istatist:tderdir. Bun
lara nazaren 1929 c!a lıman faaliyet Te hide

matının her nev'i 1928 e nazaren yüzde 28 
fazlala ımıştır. 

Gelen Yapurlar m1ktan belki z'yadeJcşme
miştir. Fakat bu bir şey ifode etmez. Çof:u 

zaten kuru gürtlltOden ibarettir. Bu vapurlarm 
ıetirdikleri ve aötUrdüklerl hamule, aldıkları 

Ltman tfm~ B~oJer.a kömilr, aldıkları au •.. İıte liman faaliyeti. Tekrar 

ı dir a ve bunla ederim bizim iatatiklerimiz en doğru iıtatiıtik
er ... ra nazaran limaıı faaliyeti 1929 da eksilmemiş, 
artmııur. " 

Güzel gözler 
c•zlp BAKIS!ARI .. 

- Hlb11.bn1c " •rrrn birinci devre:Ji -

Birinci sayıfadaki artist resimlerini· 
. saklayınız! 

Sizi •lnemalara bağlıyan o •hk bak ı d 
B lf ar ır. 

unu dOtOnerek gazetemiz Yeni ı, · n b k 
B b k 'k' k d B· ır m sa a a açıyor. 

u mtbıa • a 1 1 ısım ır. ır rntldd t b ntu d " 1 ı·· 
rt' ti • . 1 • • x e u s n a guze gaz u a ıs enn tam rcsım ennı gureceks'ab:. 

Bu sayılan saklarsanıı: hem gftzel bir k il ksl k 
hem d b k 'k' · d . o e yon a7anmı, e mtısa a anın ı ıncı evresı için h 1 1 ' 

İkinci d d b d bu dilb 1 azır anmıı o ursunuz. ewe e ura a er erin yal "zl .. 
ceksiniz. O zaman ıb:e soracağız: nız go ennı ~öre -

- Bu bakı9lan tanıyabilir misiniz? 
Siz, o gözleri tanıya bilmek için bu 

ı · stltunda çlkan dilber resim enni saklamağa başlamalısınız! 

Ancak bu sayedeıJ;r ki müsabakanın ikin • d • d 
ff k ol b'J' · · K • d h'l 1 cı evreıın e nıu-va 8 a ı ırıımz. ur aya a ı o up mükt·f t k b'l 

· · büt~ k " a azana ı me'· ıçm un o güzel gözleri tamma lazım o1ac kt a rr ... 

Dün Ankaradau ~len bir 
telgraf, bar ı>rtfstliği yapan kız 
ve kadınlarm memleket hudutları 
dahiline sokulmamaları hakkında 
bir karar ittihaz edildiğini bil
diriyordu. 

Telgrafta : " Son zamanlarda 
bir çok eğlence müesseselerinin 
horiçten artist naınile bir çok 
kacınlar getirttikleri ve bunlara 
avuç dolusu paralar verildiği 
nazarı dikkati celbetmiştir. 

Bar kızları olarak memleketi
mize ce\bolunan bu kadınlar 
muhtelif ,ekil ve suretlerle Tür· 
kiyede ka dıkları müddetçe 
vatandaşları israf ve sefahate 
ıevketmekte, açık manasile 
soymaktadır. Bu sebepledir ki 
badema bu gibi bar kızlannın 
Türkiy~ye kabul edilmemeleri 
tekarrür etmittir. ,, deniyordu. 
Dön bu mesele "etrafında tahki
katta bulunduk. Şehrimiz meha
filinde maHimat ınevcut olmadı
ğını anladık. Polfı nıftdürtl Şerif 
Bey sualimize ceTaben : 

- Biz böyle bir emir almadık! 
dedi. 

Şehirdeki bar sahipleri Ye 

sair alakadarlar böyle bir kara
rın ittihaz edildiğine ihtimal 
vermedıklerini söylediler. 

3. - VAKIT 4 Kanunsan\ 1930 -

Yer ii •• mure 
Resmi devaird;-Avrupa n1ü ekk~bi ku'lanıl

maması kar arlaştn·ıldiktan sonra ne 
düsünüvor ve ne ya p1' orlar 

Yerli mürekkeplerimiz Avrupa mamulatından lılç fe 
aşağı değildit; buna rnğmen J alnız bu boyalı 5U t:r 

için harice vffz binlerce lira verivoruz 

iktisadi ıeferberlik ve yerli Nihayet mllrel kepler uı.un bir 

malına rağbet her şube ve her müddet zarfında satılıp bittil·ten 

madde üzerinde kendini göste- sonra hesap gôrlilecegi ı.aman, 
riyor. Bu cüm- .cırtasiyeciler 
leden olmak 0- mürekkepçi lere 
:zere, Ankaradan ekseriya para 
gelen haberler, vermıye yanaşma~ 

hi.ikfımetin res- makta, p~r-ı ye-
mi dairelerde rine, satılmayıp 
yerli milrckkcp bir köıede kalan 

kullanılınasına ka· defter , kA.ğıt , 
rar verdiğini bil- kalem gibi (!Jyayı 
dirmekte, bunun sürerek mürek-
için de mürek- kep hesaplarını 
kep amillerile kapatmaktadır -
temasa gelinece- lar. Bu suretle 
ğini haber ver- mü re k kep çiler 

k d
. . ·~·rupaılan gelee morek~epluden bazıları mürekkep mu -

me te ır. 
Dlln bir mubarririmiı mürek· kabili olarak aldıklnn klğıt ve 

kep nmillerile görUşcrek Y.erli kalemi satmak iç"n kinci bir 
mürekkeplerimiz hakkında ııa- mOıknlat karşısında kalmaktndır-
hat almıttır. Jar. Vaıiyet ıenelerdeberi bu 

Şimdiki halde ıehrimiıde A~- şekilde ·devam ettiği için yerli 
rupa mOrekkepleri evsafım haız 
mürekkep yapan iki küçük im~- mllrekkcpçilik inki~af edeme-
litane vardır. Bunlardan bıri miştir. 
Gök ırmak, diğeri Hilal marka- Fakat bundan sonra, yerff 
lan altında piyasaya mürekkep malına rağbet ediieccği için 
çıkarmaktadır. Fakat yerli mü- yerli mllrekkeplerin de süratle 
rekkepçiler Avrupadan ~elen mil- inkiıaf edeceği şüphesizdir. Diln 

rekkcplere rekabet edem~mcktedir. kendisile görüştüğtımfiz bir mU
Bugün mürekkep pıyas~sma rekkep amili bu hususta tunlın 

bir nevi Avrupa ınürekkebı. ha-
k d H lb k bu s~ylemiştir: kim bulunma ta ır. a. u 1 

milrekkebin kilosu yüz küsur - Hilkfımet bizden mürekkep 
kuruı olduğu halde yerli müre· almak istesin ve halk malımıza 
klceplerin kilosu . 60 kuruştur. rağbet göstersin; bu gün ipti
Y erli mUrckkeplen Avrupa mil- dai vesaitle yapılan mürekkep
rekkeplerinden hiç te geri kal- lerimiıi en yeni usullerle yapa
mazlar. yerli mOrekkeplcr de cağımız tabiidir. Hatta her türlU 
Avrupa mUrckkepleri gibi t~r- fedakblığı yaparak Avrupadan 
tuauz, renkleri koyu Ye sabi~·~· mutahaHıa kimyager bile getir-

Böyle oldujıı halde halk, ı~- tiril:. 
yat neticesi olarak Avrupa mu- Bu gtın Avnıpadan getirttiği-
rekkeplerini kullanmaktadır· miz şiıe ve boya gibi mevadı 
Bu yüzden yer~ mürekkepç~ik iptidafyeyi de dahiJden tedarik 
terakki ve inkışaf edkekme,mı~- eder, mantar yerine ka"m ola
tir. Hatta yerli ~Ur.e ep erın 
aatışı da gayet ganptır. cık bir madde bulur, piyııc;aya 

Bize aulatıldığına g~re, mft· bnıblltün yerli meTaddan yapıl
rekkepçilcr yaptıkları mürekk~p- mış ve Avnıpanın en mükemmel 
Jeri paket halinde koltuklarına mürekkepleri derecesinde mürek
almakta ve dükkan dUkkln do- kep çıkanrıı. Bunun için kUçUk 
la~arak kendi hesaplarına satı~- bir ıfşe fabrikası vücude getir
ma < ~e satıcılara yüksek bır mek icap eder. Mürekkepleri
komisyon verılmek şart.ile bu mize rağbet edildiği takdirde, 
mftrekkepleri kırtasiyeci mağa: Avnıpaya her sene mOrekkep 
zalarına bırakmaktadır!ar. ,Ye!lı için ftl'diğimiz 100,000 lcrce 
mürelckeplcrin satışı agır o.dugu lira memleketimizde kalır " 
için satıcılar, ayakJanna kada~ ller ke• aene mükemmel mürek-
gelmedikçe bu milrekkeple_? 1 l k . k 
c.ükk.:nlarında bul~ındurmıya lu- kep CI' e yazı yamıa ım anım 
zum göı memektedırler • bulur.• 

Senede 600,000 kutu kundura 
boyası harcanıyor 

Bunların bır tek kutusu bile Avrupaddn gelmemekte 
tekmili lstanbulda temin echlmektedi 

Lflstracıda nçlbeş dakika için
de soluk, kirli ve çamurlu is
karpinlerini:ıin boyanıp parladı
ğını glSrOnce, iğneden ip1ite ka· 
dar berşeyimizin Avrupadan 
geldiğini dUşOnerek kundurala-

rını ~a sürülen boyanın da Anru
padan geldiğine bilkmedecek-

sini:ı. 
Hayır, aldanıyorsunuz. Kundu-

ra boyaları memleketimizde ya
pılıyor ve Avrupa boya1anna 
rekabet ettiği için hariçten kun
dura boyası almıyoruz. 

Yerli boyalannn bu tefevvuku 
teınin eden, mükemmeliyetleri 
ile birlikte gümrükte ecnebi 
boyalarından alınan a~.r resim-

dir. Du resim kundura boyala-- -

IJogoeriıır ,,oltwc ,_." ._. Aıı cdıı ını 
b.yalmaJlı lllJ!ol ,.k/Jn• ~nclan 

,ı~tltrlu 

nnın her kilosunda 15 kuruştur. 
Lütfu aayıfayı çe'ririnla 
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Senede 600,<'00 kutu 
kundura boyası 

hat t:an1vor 
Üçüncü ı.a}ıl<ırnıı.da ı mabat 

Gümrüğün bu himayesinden 
dolayı yerli kundura boyası ima
lataııeleri gittikçe inkişaf etmiş 
ve bugün Avrupa boyalarına ih
tiyaç hissettirmiyecek mfikem
meliyette boya çıkarmıya batla
mıştır. Şimdiki halde İstanbulda 3 
kundura boyası imalatanesi vardır. 
Bu üç imaJatane senede muhte 
lif renklerde ve muhtelif büyük
lükte takriben 600,000 kutu 
boya çıkarmaktadır. 

Bu boyalar İstanbulda sarfe
dildiği gibi Anadoluya da gön
derilmektedir. Hatta burada 
boyacılık öğrenip İzmir ve Balı
kesirde ve diğer birkaç şehirde 
küçük imalataneler açan müte
şebbisler de vardır. Y almz bu 
ıehirlerdeki boyacılar sermaye
sizlikten dolayı kutu imal ettı
rememekte, boyalarını kundura 
boyacılanna açık o!arak ve ek
seriya tartı ile satmaktadular. 

Halbuki şehrimizdeki boyacı

lar mallarını şık kutulara koya
rak müşteriye, daha ziyade bo
ta gidecek bir şekilde arzet
mektedirler. Fakat, esefle kay
dedelim ki bu kutular memle
ketimizde değil, Avrupada yap
tırılmaktadır. Memleketimi:r:de bir 
kutu fabrikası açmak 40,000 li
raya tevaklrnf ediyor. Boyacıların 
temin ettiğine göre, bu da 
yavaş yavaş yapalacakbr. 

Kundura boyalarının imalinde· 
kullanı an iptıdai maddelere ge
lince : bunlar mum, boya, reçi-
nedir. Balmumu boyacı.ıkta pek 
mergupsa da pabah olduğu ıçin 
kullanılmamakta, onun yerine 
A vrupadan getiriJen adi ve ucuz 
bir mum tercih edilmektedir. 
Balmumu istihsali çoğalıp fiatlar 
düştüğü takdirde tabii boyacılar 
yer!i malı olan balmumunu kul-
lanacaklardır. 

Yalnız boyacıların · şil<ayctte 
mütteftk bulunduklan bir nokta 
vardır: Halk sık sık kundura 
boyatmıyor. Bu yüzden boya 
sarfiyahmız artmıyor. 

Bir boya amili Giiyor ki : 
«-· Avrupada herkes hemen 

herglin kunduralarını boyabrlar. 
Halbuki bizde öyle mi ya ..• 
En sık gezen erimiz bile ancak 
haftada bir, nihayet iki defa 
iskarpinlerini boyatırlar. HeJe 
kundura boyatmasını itiyat etmi-
yenleri hiç sormayın f.. İstanbul
da muntazamau kunt1uralarım 
boyatanlar on bin kişiden fazla 
değildir. Halbuki şehrimizin 
nüfusu 7 - 8 yüz bindi . Bu nü
fusa göre kundura boyatanların 
ne kadar az bir yekiin tuttuğu 
anlaşıımış olur. » 

Kundura ciliilnn daha ziyade 
Avrupadan ge mckte, şehrimizde 
ancak 100,000 kutu kadar İmal 
edilebilmektedir. Bunun sebebi 
de yerli cilaların Avrnpa cilala
rına rekabet edememesidir. 

Yarını asır evvelki 

VAKiT 
4 Kanunsan/ 1880 
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Salı <.edzt mulabesesile 

hevefi süf eranın huzuru 
hazreti ~ehrlyarıye kabul 
oJunmaları rasimesinde 
İran sefiri deı,letlu Bacı 
Mi•za Muhsin Han haz
retleri ne.mizaç olmaları 
dhetıle hazır bulunama
a kıarından tarafı e~refi 
hazreıi şehriyariden bir 
J.1ave1i mahsus i2am ile 
setiri muşardnileı'h haz
rf:"flerinin hatırları istif-

~ı sar buı uru mP tur. 
J 

- ar .. 

Günun siyaseti 

Çin ve KapitüJasyonlar. 
Muhtelif merakizden, geçen 

senenin son günlerinde gelen 
telgraflar, gayet mtthim bir 
hadiseyi bildirmekte idi: 

Çin şurayi hükUmeti ecnebile
rin Çindeki bfttün imtiyazlarının 
yeni senenin birinci ğününden 
itibaren ilgası emimamesini ka
leme almıştır. 

1858 ıenesinden beri Avrupa 
devletleri Çin imperatorluğundan 

bir takım imtiyazlar alm1ş ar ve bu 
imtiyazlarından, tarzı hükumet1n 
değişmesine rağmen istifade ede 
gelmişlerd1r. 

Bu imtiyazlar mucibince muh
telif devletlerin Çin toprağında 
müstakil mıntakaları olduğu gibi 
Çin mahkemeleri ecanibe karşı 
hür bir httkkı kazaya malık 

bulunmakta ve gümrük rüsumu 
bir takım k"llyuda tabi tutulmak
tadır. işte Nankin hükumetinin 
ilgasını ilan ettiği kap· tülasyon
lar. 

1858 de jmza edilen mukave
nin müddeti esasen 1932 de ni
hayet bulduğundan genç Çin 

cümhuriyeti selefi olan saltanattan 
kalan kapjtülasyon zencirini mia
dından iki sene evvel kırmağa 

teşebbüs ediyor demektir .. 
Bu kararın haber alınması 

Çinde alakadar olan hükumetler 
mehafilinde, muhtelif tesirleri 
mucip o1muştur. İlk itiraz say
hasını Amerika yükseltti. "Va
ı;ngton,, hükumeti henüz res
men böyle bir tebliğ almamış 

olmakla beraber, Amenkanın 
tcbeasma bahfedilmiş otan hu
kuktan asla ferağat edemiyece
ğini kat'iyetle beyan etmiştir. 

Çinin Paris sefiri delaleti ile 
istimzaç edilen Fransa hiiküme
tine gelince, Nankin hükumetinin 
kararı hakkında malumatı mu
fassale verilmesıni talebetmiı ve 
ancak bu malumab aldıktan 
sonra müzakerata girişebilecegıi
ni bildirmiştir. 

Çin hükumetinin kararı vakimin 
diğer alakadar hükfımetlerce ne 
suretle karşılandığı haberi henüz 
gelmemiştir . Maamafih hiçbir 
hükiımetin müzakerah mütekad
dime vukua gelmeksizin tebliğ 
olunan bu ilga kararım bili iti -
raz tasdik etmiyeceği kanaati 
mevcuttur. 
Şu halde kararın sene iptida

sından itibaren mevkii mer'iyete 
vaz'ı biraz müşkül görülmekte -
dir; her ne kadar Çin hükume
tinin, Kelloğ misakına güvenerek 
kararanı tatbike başlaması hatıra 
gelebilirse de, muhtelif devletler 
tebeasına karşı yapılacak her 
hangi bir hareketin mukabelei 
biJmisil görmesi keyfiyetini 

Kelloğ misakı menedememektedir. 
Bunu daha pek .yakın zamanda 
Mançuri vekayii ispat etti. 

Binaenaley Çinin kararını na
zari, ve filiyata geçilmesi için 
istihzarat yapılmasını temin eder, 
bir teşebbüs hatinde telakki 
etmemiz doğru olur. 

Bahusus Nankin hükümetinin 
dahili bir takım halli müşkül 
gailelerle boğaztaşamak mecbu
riyetinde bulunduğu şu sırada, 

verdiği bir kararın cebren tat· 
bikine imkan göremiyeceği ka
naati bu telakkiyi kuvvetlendir
mektedir. 

ıl1. Gayur 

T avyareve teberru 
Kağıtçılık ve matbaacılık 

anonim ~irketi tarafından Tay
yare Cemiyeti İstanbul şubesine 
üç yüı. lira teberru edilmiştir. 

Ak ~ :z e ta ya-Fransa rekobeti 
ltalya le lspanyanm Htıfak ederek Ce1ayir - Marsilya 

yolunu tehdıt etmelerı ıhtımalı Fransayı 
endışeye düşüniyor 

Teşekkijr 
Birkaç günden beri gazetel 

hani han! tafsilat veri) o 

Umumi harpten beri, diplo
matların çantalarında gizli kalan 

bir takım hakikatler geçen haftanın 
ı :mlarına doğru meydana çıkarak 
her muhitte derin akisler bıraktı. 
Londrada toplanacak beş deniz 
devletleri konferansı bu hakikat
lerin tezahürüne fırsat hazırla
mış, Fransa hükumetinin bu mü
nasebetle takdim ettiği muhtıra 
bunların apaçık bir surette mev
zuu bahso masını intaç etmişt r. 

Mesele şundan ibaret: - Fran
sa hükumeti Londrada toplana
cak konferans dolayısile alaka
dar devletlere takdim ettiği 
muhbrada Akdeniı devletleri 
arasmda ademi tecavüz misakı
nın aktinı teklif ediyordu. Bu 

misak 1921 de toplanan Vaşin~
toıı konferansını müteakip büyük 
Okyanos devlet eri arasmda im
zalanan misaka bcnziyecekti. 
Yani Fransamn istediği; İngiltere, 
Fransa, Italya ve beş devletler 
konferansile alakadar olmıyan 
İspanya devletlerinin miitekabil 
emniyet ve ademi tecavüz mu
ahedesi m 1zakere etmeleridir. 

Fransanın bu teklifi ileri sür
mesinin sebebi ne olabilirdi?. 

Bunu anlam<!k için Akdenizin 
vaziyet ni gözden geç rmek la· 
zımdır. Ma'.Cım olduğu üzere 
Fransamn en mühim ihtiyat 
kuvvetler menbaı, Şimali Afrika
dır. Afrikarun bu kısmı ile cenu
bi Fransa arasındaki muvasale 
yolu, Akdenizdır. Avrupada bir 
harp vukuu takdirinde Fransa 
için bu yol hayat! bir kıymet 

ibraz eder. Halbuki bu yol iki 
ileri üssülbarel<e arasında bulu
nuyvr. Bir taraftan İtalyanlara 
ait Sardunya adası, diğer taraf
tan İspanyanın Balear adaları 
bu yo1u tehdit edebil r. Çünkü 
Cezayir - Marsilya deniz yolu bu 
iki üssiilhareke arasındadır. ilerde 
İtalya ile İspanya arasmda bir 
ittifak akti takdirinde bu hattın 
emniyeti tehlikeye girmiş olur. 

Diğer taraftan İtalya, deniz 
kuvvetini ilerletmek için mühim 
gayretler sarfetmektcdir. İtalya 
Sardunya adasının şimalinde olan 
Maddn'ina limanını bırakarak 
cenupta olan Kagliyari limanını 
tahkim etmektedir. Fransa için 
bu , pel' manidar bir hareketti. 
Bundan başka Sicil yanın garp sahi
linde olan Trapani limanı cİa 
muhripler, tahtelbahirler ve tay
yare er için üssülhareke teşkil 

edecek derecede asri techizat 
ile takviye edilmiştir. Cezayir
Marsılya yolunun şark cenahı 

hu vaziyettedir. Garp taraf ma 
gelince, ispanyaya ait Majorkada 
Mahon limanı ile P1ensa körfezi 
vardır. 

Bu itibar ile Fransanın en ha
yati muvasa e yolu iki tarafın
dan da tehlikeye maruz sayıla
bilir. İspanyn ile İtalyanın ittifakı 
takdirinde bu yol iki taraftan 
da tecavüze maruz kalacaktır. 
Gerçi, şimdilik böyle bir ittifak 
mevzuu bahis değildir. Fakat 
coğrafi vcu:iyetin ihmali de doğ
ru olmayacağından Fransada buna 
büyUk bir ehemmiyet verilmekte, 
alakadar mütehassıslar Kıral 
Alfonsun 1923 te Romayı 
ziyaretini müteakip 1926 da iki 
memleket arasında muhadenet 
muahedesinin imzalanmasını na-

zarı dikkate alarak ve atiyi dn
şünerek tedbir almaktadırlar. 

ltalya son seneler zarfında 
bütün bahri inşaatında azami 
sürati temine çalışmaktadır. On 
bin tonluk kruvazör'er 36 mil 
yapmak üzere inşa olunuyor. 
ispanya donanması da canlanma 
ala~etJeri göstermiye başlamış
tır. ispanyada Vqington tipinde 
ı ki kruvazör inşa edildiği gibi 
ikisinin projeleri hazırlanmakta-
dır. 1924 ten 1926 ya kadar 
inşa olunan gemilere süratli 
muhripler ilavesi program da· 
hilindedir. 

Geçenlerde Balear adalan 
civannda yapılan İspanyol ma
nevralarında ispanya kıralı da 
bulunmuş ve manevraların umu
mi planı hakkında hiç bir ıey 
ıfşa olunmamışbr. 

Bu izahat lle Fransanın ademi 
tecavüz misakı akti için vuku 
bulan teklifinin ıaikleri anlaşı
labilir. 

O Rıza 

Fena a~ametler ! .. 
Milletçe verilen son ikbsat 

mücadelesi kararının daha 
mürekkebi kwumadan, iki bo7-
gun a1ametile kattılaştık. Bun-
ların biri, birkaç hafta evveline 
kadar yirrni beş kuruşa ıatalan 

yerli ıhlamurun okkasının yüz 
elliye fırlaması, öteki, yılbaşı 
gecesi bütün eğlence yerlerini 
tıklım tıklım dolduranların kor
kunç sefahetidir. 

Bozgun kelimesini kullanırken 
içim sızladı, açılan bayrağın, 
daha il { adımda, peşini hıra• 
kanların hıyanetini görmek, beni 
acı bir inkisara uğrattı. O yer
lere gidip görenleri dinledim, 
ıhlamur tiryakiliği yaratmıya 
çalışan heyecanlı insanlann şi-

Iar. · 
Adliyenin emanet daires' 

giren hırsızlar öte beri nrakl 
mışlar. Bu hadiseyi duyunca b 
fıkra yazlDlf ve bunda hırsı 
dönOp dolatıp götüreleceği y 
rin adliye olduğunu, fakat 
defa bir hırsızın kendi kendi 
adliyeye girdiğini söylemiştim. 

Evelki gün matbaanın telefo 
Q}di: 

- Kimdir, ne istiyor? di 
sorduğum zamanda dediler ki: 

- Adliyeden telefone ediliy 
Bugünkn gelişi güzel sütunun 
bir fıkra varmış, adliyeye hı 
girdiğinden bahsediyormuş. O 
hakkında malfunat istiyorlar. 

Telefonu Refik Ahmet al 
ve kendiıine 
sordu. 

- Alo, kiminle şerefyap ol 
yorum Beyefendı? 

- Ne emir buynı uyor Efe 
dim .•• 

- Efendim, kaç gündür ga 
leler bunun yazılmadık taraf 
bırakmadılar. Bu fıkra bu husu 
yazdan en son yazıdır. 

Telefon kapandı. İki ta 
anlaştı. Neticeden ben memn 
oldum. iki günden heri gazet 
lerde sütun sütun yazılan yazıl 
okumıyan bu zat, benim sütun 
mu ııcağı sıcağ na okumuştu. 

Memnun olmakta haklı de 
midim? 

~ 

Köprü kalkıvor ! 
Şimdiye kadar köprü mü 

riyesinin kaldırılması 
çok defalar mevzuu balisoıô 

Şimdi ise köprünün kald 
masını teklif ediyorlarmıı. 

Bir pire için bir yorgam y 
kanlara dair masalJar dinle 
şizdir. Kırk para için koca 
köprünün kalchnlmasını da g 
recek miyiz ? 

kayeJ:lerfni duydum. İşte onun 
içindir ki bu hareket ere boz-
gun, diyorum. 1 nplu İt1 1lf' 

Yalnız, biraz dikkatle bozgu- l=an=la=r=ı:ı:ıooso::accdcce=b=ı=.zı=. =====i 
nun iki cephesi olduğunu açık 
açık görebiliriz. Ihlamuru ticari yaOr~zamet yolunda bir ad 
hiç bir sebep yokken yedi mis- k l b ·ı 
line fırlatan şey, ticaret ahlakı- olmak 8 ıl arından 1 e geçm 

Yılbaşı gecesi birkaç ayl 
mızın ne feci bir düşkünlüğe varidatlannı havaya savurma 
uğradığını da gösteren bir şahit- ugran senyör,, lük ıayarlar. 
tir. Kar yolunu hakikaten ar Ama millet , sofralarında 
yolundan ayıran insaf ve ahJAk tabaklardan birini kaldırın 
düşkünleri nasıl ve niçin ser· tasarruf umdelerinden birini ya 
bestirler? 

İhtikara ceza kesen kanunun, mıı ne çıkar? Bu gayretten, 
en aziz ve mukaddes saychğı uil ahttan onlara ne? 
gayelere arkadan hücum eden Bunları sade bizden aynldı 
bu soysuzlar kimlerdir? Bunların lan için nefretle anıyor, yo 
ihtikan , ihtikardan bin kerre haşa, bizden saymıyoruz. 
daha mel'un değil midir? Sevyafl 

Ha km asil heyecanını istismar 
edenleri neden kapkara vicdanlı 
günahkarlar gibi görihıtiyor, 
niçin bu pisıiğin içim.izde yaşa -
masına tahammül ediyoruz. 

Bozgunun birinci mllcrimleri 
bunlardır. Perhiz ahdınm qiğine 
basarken tam bir ıefahetle ken-
dinden geçenleri gene mlicrim 
fakat ikinci derecede birer 
kabahatlı gibi düşünüyorum. Bu 
iş, bu gayeden aynlış, davanın 
bir zümre arasında duyulmadığına 
fena bir işarettir. 

Hem niçin saklamalı, neden 
Ustn kapah, ters bir yoldan 
yürllmeli ? Bizde milletle alA.kası 
hemen hemen hiç kalmamış bir 
hasım vardır. Bunlar, ayrı bir 
sınıf halinde yaşarlar. Ne Türk
türler, ne Frenk, ne müslüman-
dırlar, ne gavur. . 
Başka miıletlerin azametine hay

"V AKIT ,,JNTAKV 
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( (VAKIT)IN ŞEHİR HABERLERi ) 
Adliyede 

Açık gözlük böyle olur 
Alman setareti başkatibinin karısını 

nasıl dolandırdılar? 

Beyoğlunda Karlman, ınağa
zaaında e•velki gün cUr etkira
ne bir yankesicilik vak'ası ol-

muştur. . . 
Alman sefareti baokitıbı Her 

Şiilerin zevcesi Frav Aliı Şiiler, 
öteberi satın almak üzere ma
ğazaya girmiş, çeşitlere bakı
yormuş. Bir aralık gösterilen 
§eyleri eline alarak gözden ge
çirmek il:zere, çantasını tergihın 

üstüne bırakmış. 
- Bu malın üstüne mal bu 

lam r.sımz. Hem sağlam, hem 
güzel. Son modadır ve pek de 

ucuı 1 
Frav Şilı er, satıcının methettiği 

nıalı tetkik ed r, uçuzluk bah
sini konuşurken az kalsın ken
diaine pahalıya malolacak hadise 

olmuş. 

cıc Ne ıihirdir, ne keramet, el 
çabukluğu marifet 1 » Bir el u-

. zanmıı, ıefaret batl<itibinin zev
< esine ait sUılü, içi para dolu 
zikıymet çantayı kapmış. El 
çekilmit, çanta da beraber ...• 

Bereket venin, sahibi o sırada 
içinden mendilini çıkarmak üzere 
o tarafa el atmıt da iİin farkına 
varmış. Hemen bağnmıı, çantayı 
ceketinin cebinin altma sokarak 
kaçan adamı yakalamışlar. 

Agop ismindeki bu adam, dün 
adliyeye verilmiş, tahkikata 
başlayan dördUncü müstantik 
Salih B., Agobun tevkifine 

lüzum görmüş, jımdarmaya teslim 
ederek tevkı faneye göndermıştir. 

Tahkikat, devam ediyor. 

asarruf yolunda 
- --·~~---~--------

Şeh ~rlerimiz büyük bir şevk ve 
hararetle çalışıyorlar 

Er ganiye bir tenv r heyeti g"tti 
------------·~···~· ... ·----~-

· Tasarruf yo!unda Başvekilimi
ıin kıymetli ip.retile başhyan 
büyük mücadelemiz memleketin 
her tarafında hü iik ve hararetli 
kiıler bnakmıf, ve her keı bu 

milli gayenin tahakkuku için 
çahşmıya b şlamıştır. Şehirleri

mizden gelen haberleri bu güzel 
faaliyeti biıe memnuniyetle işaret 
ediyorlar. Bu meyanda dün de 
Ergani kaymakamı Mehmet, 
Belediye Reisi Salih, Y tı mek· 
tehi mUdürü Remzi Beylerin 
imzasile şu telgrafı aldık: 

Ergani, 3 (Yakıt) - Tasarruf 
ve istibsalimiz için konforanslar 
vermek, halkı bu sahada da 

Yunanhlarla 
müzakere 

Şehr mızdekl Yunan ılar 
be·1bınane haberlere 1nan

ınıyorlar ! 
Ankırrada Yuna f" . M . n se ırı . 

Polihronyadıs ile Han·c· kA 
ıye ve a-

leti arasında cereyan etmekte 
olan müıakerat hakkında bed
bin haberler gelıniye başlamıf
tır Bu meyanda :tnüzak t . . era ın 
inkıtaı ihtima ındcn de bahse-
diliyordu. 

İstanbuldaki Yunan lllahaf·ı· 
d 

. ı ı, 

Atinadan gelen be bın haber-
lerden kat'iyen aıaliımattar de
ğildir. Yunan konsoloaanesi er
kanından bir zat, dün bir nıu
barririmjze aynen demiştir ki: 

- Son derece müsait şerait 
tahtında inkitaf etmiı olduğu 
Ankara ve Atinadan müteaddit 
Yesılelerle bildirilen Türk-Yunan 
mUzakeratının birden bire gayri 
müsait bir safhaya dahil olması 
her tarafta hayreti mucip ol
maktadır. 

Bedbin haberlerin ne derece
ye kadBI' doğru olduğunu bil
miyoruz. Müzakerat Aokarada 
cereyan ettiği için, buradaki Yu-

I nan kon olosanesinin e.vvelcc 
hiç bir şeyden habf'ri olmaz. 

Bizim bildiiimizc nazaran, mü-

tenvir ve irşat etmek için Diyan
bekir Türkocağı tarafından 
gönderilen heyet dün buraya 
geldi. Heyet azasından bir mu
al im dUn kezttnm bUyUk kah•e
sinde güzel bir konfernns Yerdi. 
Bugfin de hUkfımet meydanında 

umum halka tekrar edildi. 

Heyetin gelişi halk üzerinde 

çok müsbct tesirler bırakmışlır. 

Tasarruf cemiyetinin kazamız 

şubesi yakında açılacaktır. Şim

diden büyGk bir halk kitlesi aza 

kaydedilmek için müracaatta 

bulunuyorlar. 

Marmara faciası 
Yeni bır rapor verildi 

Marmara faciası tahkikatına 
adliyece el'an devam o1unmak
tadır. Evvelki gün ticareti bah
riye müdüriyetinde bu huıuıta 
yeni bir rapor hazırlanmı~br. 
Söylendiğine göre bunda Var
nanın seyir raporunun kaybol
duğu, ve bütün zan ve karine
lerin kabahti Yunan ıilvarisinde 
topladığı zikredilmektedir. 

isveç zıhlısı 
Dün lımanım1zdan 

hareket ettı 
Bir haftadanberi limanımızda 

bulunan <c ikinci Oıkar » namın
raki İsveç r:ıhlısı dün aabah 
talyaya mUteveccihen limanımız

dan hareket etmiştir. 

zakerat tabii mecrasını · takıp 
~diyor ve itilaf limitleri fazla-

hır. Bunun haricinde zllhur eden 
erhangı· · b" . h b yenı ır vazıyetten 
a erdar değiliz. 

* Yunan konıoloıu M. Dalietosl 
evvelki gece heyeti ıüfera ile 
Beyo~lunu_n kibar sınıf aileleri 
ıerefina bar ıuvare vermijtir. 

Fart fabrikası 
On beş güne kacJar açılacak! 

T opanedeki F ort fabrikaaı· 
nın yılbatından itibaren faaliyete 
bathyacağı yazılmıştı. 

Fort fabrikaıı nezdinde dün 
icra ettığimiz tahkikata nazaran 
bazı aksamın in,aatı hcnllz hi
tam bulmadığı için, fabrika an 1 
cnk 10-15 g n sonra filen faa
liyete başlayacaktır. 

Şimdiye kadar ilk defa olarak 
ve tecr be iç~n inşa edilmi~ o -
lan otomob:ller Beyoğlunda 
" F ort mücHesesi nde teıhir 

" ediimittir. . ----
Defterdar Jı k ta 

~arfivi1t tetkık mi ,...dilıvor 
Akşam gnretelcrinden birisinde 

kaydedilen birhabere göre birihbar 
münasebetile maliye ınUfettiş!eri 

Defterdarlık muhascbeıi ıarfiya· 
tını tetkik etm\ye başlaınışlardır. 
Bu sarfiyata ait vesaik Uzcrinde 
ıuiistimal yapıldığı ihbar edıl· 
miştir Rivayete göre tahkikat 
esnasında bazı yolsuz:l~klara 
tesadüf edilmiştir. 

Eczac lar kongre5i 
Dün icrası mukarrer bulunan 

eczacılar kongresi, ekseriyet te
min edilmediğinden aylhqına 
tehir edilmiştir. 

Hayret .. 
Harıçten s1gaı a geliyor ve 

alıvoruz ! 
Memleketimizde en iyi tütün

ler çıkarken hariçten gelen tü
tilnlere ve yaprak sigaraların.a 
ıencde yüzbinlcrcc Jira verdı· 
ğimiz anlaşılmaktadır. Gümrük 
istatiıtiklerine nazaran geçen 
scıie 334 535 liralık tütün ve 

1 • 

sigara memlekete ithal edilmiotır. 

---··---
Mimarlar 

Dun idare heyetlerini 
seçemedllt· r 

DUn saat 16 da mimarlar ce
miyeti yeni idare ~eyeti i?t~~~ -
batı için Güzel San atlar bırligın-
de bir içtima aktetmiftir. F~k~t 
ekseriyet olmadığından bu mtı· 
hap yapılmıyarak haftaya tehir 
olunmuş ve içtimaa ielcn mi -
marlar mesleğe ait hususi musa
habelerde bulunnıuılardır. 

Sözde kızlar -25 tanesi dün yaka· 
landı 

Polis müdüriyeti gizli fuhutla 
ciddi mücadeleye karar vermiş 
ye Beyoğlu, İstanbul taraflarında 
18 yaşından aıağ1 genç ıözde 
kızlann gizli gizli icrayi faaliyet 
ettiklerini gl>rerek 1.2 saat zar
fında bunlardan 25 ini yakala
mıtbr. Bunlann bir kı•mı mua
yeneye, bir kıamı da hastaneye 
gönderilmittir. 

Sahte biletler 
Şark timendiferleri idaresi 

matbaasında gizli olarak basılıp 
yolculara aatılan aa~te. biletler 
tahkikatına mUıtantıkhkçe de
vam olunmaktadır. Sni iatimalin 
tahmin olunduğundan daha fazla 
18000 lira kadar tuttuğu söy~ 
lenmekte olup mar:nun bulunan 
bir kite memuru ile 2 matbaa 
müstahdiminin cUrUmlerinin ağır 
ceza mahkemesinde muhakemeyi 
müstelzim bulunmaktadır. 
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Selimin anası 

babaaı misafirleri bir 

h fta bırakmadılar 

Ellerinden ieldiği 

kadar ağırladılar, 

onların rahatı için 

yoruldular. 

Ayrılacakları gün 
Harun Reşit Seli· 
min ebeveynine 
"Oğlunuz akıllı bir 
çocuk, müsaade 
edin onu Bağdada 
g~t\ireyim. Tahsil 
ettireyim,, dedi, 

ihtiyar köylü ile 
k rısı cahil olmak
la beraber budala 
değillerdi . "Olur11 

dediler ve Selim 
torbaııını omuzlı -
yarak Halife ile 
birlikte yola çıktl. 

Bağdat ne büyük şehirdi. 

Allahım! Onlar necamiler' ne 

aaraylardı öyle 1 Selimin ağzı 

hayretten açık kalmıştı. 

adyo 
Bugünkü I- rogram ---

( lıtanbul ayarlle) 

Jstanbııl: 
17.30·1 t:t30 

18.30·20.30 

20.30-22.30 

Belgrat 
21 
22 

1200 m. ) K.v 
Saz heyeu.Borsa habet~ 

lf'rl 

Cazband.) Orkea· 
tra: Sens - Saens. 
Sam.son et Dalila 
fantaiıe) BeethovcD 
f ıdelio, ouverture.) 
Friml. Amur pcrdu, 
valse.) Rubinstein. 

Les ginka.) Schum
man . Romance . ) 

Liaıt. Rhapsodie 

N. 10.) Musik T:zi

ganne.) 

Saz heyeti A. A. 
haberleri 

429 m. 2.5 Kv. 

Konıer 

Komedi : « Maris 
Magdaleua» 3 per· 
de. Mauricc Mac
terlinge in eaeri. 

22
.40 Tzigan orkeıtraai. 

23.40 Dans havaları. 

Budapeşte: 550 m 20 Kv. 

lB.40 Gramofon 

ı0.30 Tiyatro . . 
proıram nıhayetın· 

de Hunırariı oteli 
Tzigan orkestrası. 

,94 nı 12 K,v 

Bir kaç aaat ıonra Hanın 
Reşidin sarayında bir şelnade 
gibi giydirildiği zaman çocu
ğun hayreti bir kat daha faz· 
lalaştı. Rüya mı ıı-örüyordu, 

acaha? 

21.20 
22.02 

Viyanaı 

16.30 

19.30 

20.55 
21.30 

(Arb.31 var) 

Radyo gazetesı. 
Aıkert bando kon
seri. Komedi: "La 
Reginetta,, 1 perde 
bilibare konser. 

!516 m 1:5 Kv 
Gciger orkestrası 

lngiliz çocuk pr -
kılan. 

Trio 
Eski ve yeni ope
ret parçaları. 
Program nihayetin
de tel izle resim 
neıriyab. 

GUiviç-Bre~lav 253 m. 5 kv. 
21.15 Operet parçalan 
23.35 Dans havalan. 

Bugünkü sinemalar 
Majik - Manoleık• 
Etuval - 2 kırmıtn gill 
Alkazar -Zigotonun !!On giloleri • 

Ltıkaenburg - Ölüm arabası 
Melek - Silik çehreler 

Opera - Y Jcıcı 
Şık - Kaclın ve namus 
Elhamra - Çıplak l§ıklar 
Milli - Şehvet diyarı 
Asrt - Şehir ayurken 
Alemdar - Ôlüm arabası 

Tiyatrolar 
11 Darülbedayi - Bekl.rlar 
1 ı Fransız - E.kctdero 

Naşit Uey teııısilleı·i 
Şehzadebaıında minet tiyatro

sunda 5 kanunusani akşamı 

birinci dcta olark ( Kadından 

korkanlar)ve Hafız Burhan Bey az 

heyetinin iştirnkile sinema, dans. 
JJ4kreş: 

16 Orkestra ve Ro - 1111-mzcmrm--mı-mm .. ım:;:~ 

20 

mrn havalan 
Tiyatro. 

Morav~ka-O~travaı263m. ıo Kw 

21.15 Orkeıtra 
22 Çocuk Korosu 
23.20 Aıkeri bando kon-

ıerı. 

24 Kafe Liyd orkes -
trası. 

Prağ 486 m. 5 kv. 
21.15 Gramafon 

22 Çocuk konseri 
23.20 Kafe Liyd orkcs -

trası. 

Roma 441 m. 50 Kv. 
18.30 Konıer 

1(pcbaıı ttyatr010nJa : Hu a~am 

IQat 2 T ,XJ da. 

SEHREMANL 

Bekiırlnr 
1 

~~ ~ ~ •• jl, 

4 Perde .......... 1 ~ 

Nakledenler 

M. Kemal, 
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Bu akşam için fiatlarda ten
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izmirde tekme ile ölen futbolcu Avrupada 

Yunan takımları 
Muhtelit takımlar maçı 

V eh binin cenazesi hazin ihtifali erle 
kaldırıldı. Adliye ölüm etrafında 

tahkikat yapıyor 
Uypeşte karşı çok iyi 

neticeler aldılar 

Birinci ve ikinci kümelere mensup 
oyuncular karışık takımlar 

halinde oynadılar 
Son haftanın spor hadiseleri 

arasına bir de kara haber ka
nştı. Dört gün evvel te'graf 
havadisi olarak kısaca yazdığı

mız bu hadise İzmirde Altay
Altınay maçında yediği bir tek
me ile rahatsızlanarak tedavi 
albna alman Altaylı V ehbinin 

ölümü idi. lzmiri olduğu kadar 
İıtanbulu da müteessir eden bu 

hadise hakkında son posta ile 
gelen İzmir gazeteleri sütunlarla 
yazı yazmaktadırlar. 

Bu malumata nazaran, Veh
binin cenazesi bütün ku tiplerin 

iştirakile büyük ihtifallerle kal· 

dmJmışbr. 

Maamafih hadise bu suretle ka

panmış değildir. Bilakis yeni ve 
. şayanı dikkat bir aafhaya gir .. 
· miştir. Bu hususta Ani.dolu re

fikimiz ıu malümatı vermektedir: 
« Altayın kıymetli oyuncusu 

Vehbi beyin feci ölfimünde ala-
kalan görülenlerin isticvaplanna 
bugün üçüncü müstantik Bekir 
bey tarafından başlanacaktır. 

Polisçe tanzim edilen hazırlık 

evrakını baıtan bqa okumuş 

olan müstantik bey şahitleri ve 

o gUn iki tarafta oynıyan Altay 
ve Albnaylı oyuncularının kiffe-
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sini isticYap edecektir. Bugiln 
saat onbirde ifadeleri alınacak 
olanlara polis vasıtasile tebligat 
yapılmıştzr. 

Futbol heyeti; kulüplerin al
dığı vaziyet karşısında müşt.. ül 
vezifesini ifa edemiyecek bir 
hale dl\şmüttür. 

Heyetin düşmek üzere olduğu 
ve zaten sal'andığı bir sırada 

azadan Aıtınordu u Mehmet 

beyin istifası bu mütkül vaziyeti 
vehamete doğru sürüklemiştir. 

Futbel heyeti azasından yeni 
istfalara intizar edilmektedir. 

Altınordu kulübO. idare heyeti
nin verdiği karar daireıinde bu 

kulüp tarafından alınan ihtiyat 
tedbiri diğer kulüpler tarafından 
da alınacaktır. 

Dün aldığımız malumata göre 
lzmirin ıpor kulüpleri daima 

kırıcı ve ıiddetli bir oyun tarzı 

takip eden Albnaylı oyuncularla 

maç yapmamıya karar verecek
lerdir. Bu vaziyet bir az düşü

nUlürse kulüp idare heyetlerine 

hak vermemek kabil değildir. 

Çünkü hiçbir kulüp azası bir 
futbol müsabakası neticesinde 
kıymetli sporcularının sakat kal

masını istemez ve buna 

Yunanlılann aon zamanlarda 
spor sahasında muntazam bir 
programla çalışmıya ba§ladığı 
evelce yazılmı.şb. Son posta ile 
gelen spor gazeteler· nin verdiği 

malumata göre, Yunanlılann 
atletizmde olduğu gibi futbolde 
de bu muntazam sayin semere
lerini almıya başladıkları g6rft
lüyür. 

Son yapılan kupa maçında 
Orta Avrupa birinciliğini ka(a-
nan profesyonel Uypeşt takımı 

Mısıra giderken Atinada da llç 
gün kalıp iki maç yapmıştır. 

Macar profesyonelleri, ilk maçta 
Olimpiyerkos isimli Yunan ta
kımı ile karşı'aşmışlar ve (1-0) 
gibi pek zayıt bir netice almış
lardır. 

İkinci maçta Ponatinerikos 
takımı da ancak (5-3) gibi kü
çük bir farkla yeuilm1ştir. Av
rupanm en yüksek profesyonel 
takımının karşısında Yunan fut
bolunun aldığı bu netice çok 
fayam d1kkattir. Bir aene evvel 
Bulgar takımlanna bile galip 
gelemiyerı Yunanlılann, bugün 
sporun bu sahaamda da haylı 
yol aldıklan muhakkaktır. 

yumamaz. Muhtelif spor kulüp -
lerinin verecekleri bu kararlarla 
Altınay kulübü daimi bir boyko
ta tabi tutulmuş gibi bir vazi -
yete düşecektir. 

Altay idare heyetinin; hakem 
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Danl{tJ mulıleliller maçında Kırmm - Beyaz la/tunlar -smar~n 

Dün Taksim Stadyumunda neticede Eyip formalı futbotcu
futbol heyeti tarafından tertip lar Altınordu formalı takımı O 
edilen program mucibince muh- kartı 3 le yenmiılerdir. 
telit takımlar maçı yapılmıştır. 

T opkapı - Kumkapı muhteliti 
ile Vefa arasında yapılan maçta 
Vefa O e karşı 2 sayile galip 
gelmiştir. 

ikinci kümeye 
muhtelitJeri de 
Eyip formalarile 

mensup takım 
Alhnordu ve 
karşılaşmışlar, 

Birinci kümeye mensup oyun 
cular arasındaki muhtelit ma 
gtlntln en güzel oyunu olmu9tur 
Nisbeten kuvvetli oyuncularda 
mürekkep olan Kırmızı takım 
Beyaz takımı O a karıı 4 sayil 
mağlup etmiştir. 

mes'eleainin halli ve Altınay bir ehemmiyet atfetmektedir 
kulübünün daimi boykot edilmesi Futbol heyetinin vaziyetini mll 
hakkında vermiş olduğu karar zakcre etmek ve lazım gele 
dün heyeti merkeziye reisi olan kararlan vermek üzere fevkalad 
Vali Kazım paşaya arzedilmiş ir. bir spor kongresi yapılması ço 
Vali paşa bu mes'eleye büyük muhtemel görülmektedir." 
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Küçük haberler 
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ır suı ıs ıma mı . böyle tavsif edıyorl 
Z il b k · italya Başvekili M. Müsolini Resmi daireler. ava 1 e çı 9 Eylül sergisi için yaptırılan altın « Suday Dispaç » gazetesinde 

ee madalyalardan birisi bakır çıkmış! neşrettiği bir makalede kadın- yerli mah ku Janmıya 
Hem dayak yemiş hem lar hakkındaki görüşünden bahs- baş adılar 

de soyulmuş 927 ve 28 senelerinde İzmir geldiğini söylemiş ve bu iş hay- etmiştir. İngiliz gazetelerince Kaydedilen bir habere gare 
Evvelki alqam gece devriye- 9 Eyini sergisinde mal teşhir retle karşılanmışbr. Bu madalya- kadınlar tarafından galeyanla Divanı muhasebat hükdmet dai 

ıini yapan Dökmeciler bekçisi edenlere birer albn madalya lar kmir ticaret odası tarafın· b arşılaşacağı tahmin edilen bu relerince ıabn alınıp memleketi..ı 
çok cllretkir iki hırsız tarafından verilmişti. İmıirde çıkan Anado.. dan t.tanbulda Darphanede . görüşlerin hülisası şudur: mizde muadili bulunan eşyanııı 
hem dövlllmüş hem soyulmuştur. lu refikimizde okuduğumuza göre imal ettirilmiş ve beheri 27 bu- «Cinsi latif mensuplan her masraflannın vizesi için bunla-

Mahallede marangoz Yorginin üç gün evvel İzmir ticaret oda- çuk lira mukabilinde sergide şeye inanan sadedi! birer küçük l" l ld - d · T' 
k.lıkl k · bi - t k mal t""'!lilhlr edenlere sablmıtbr. nn yer ı ma ı o uguna aır ı-pencere parma annı ar- sına ganp r muracaa vu u ...,. mahluA klardır. k 

'ki ka ı b l B b d' • f'k' · d lzmir ticaret odasından bir zat caret odası vesi ası talep et"' mıya uğratan ı ra b gören u muı. u a ıseyı re ı ımız en Parlıı.mentoda bulunan kadın- B · d · i 
b k · M h t - b ı k ki d' K k bu hususta şunlan söylemektedir: cı miştir. unun üzerıne evaır o e çı e me aga un ara ne ıaaca na e ıyoruz. avru za- lar münasebetsiz müdahalede 

d - b k' · deler müessesesinin bir memuru .:<- BumUracaata hayret ettik. bnynk bir kısmı yerli mamulat 
ara ıgını sormuş, u va ıtsız B d l al b bulunan ve ortalım karıştıran 
t · d k h l · d odaya müracaat ederek 927 ae- u ma a yalann tanını iz al- &· kulJanmıya başlamışlardır. 
acız en ızan arsız ar ıçer e k B bir amilden başka bir şey degv il-
yangın olduğunu zannettiklerini nesine ait bir madalyanın albn dık Te Darphaneye verdi . i- KartiJlda mezbaha 

d v ·ı b kı ld v .. ı · naenaleyh bunların altın olmaıı dir 
söyliyerek bekçinin üzerine hn- egı a r 0 ugunu şoy emış · Kartal belediyesi Kartalda bit 

ve getirdiği madalyayı göster- lazımdır. Hiç bir erkek arkasında bir 
cum etmişler ve adam akıllı i Tevzi edilen madalyaların k d k d mezbaha tesisi için teıebbnsattl 
döverek 36 lirasını çalıp kaçmış- mi~l~akika bu madalyanın üze.. adedi 200 dür. Bize şimdiye iha ın sbai kbuldun ul ğu zaman bulunmıya karar vermiştir. . ~ 

!ardır. Yapılan taharriyatta bunların b k b c amn fiyil a am an sırasına 
rinden ince bir yaprak altın kadar bundan aş a ir müra- k t H kik ten ameli Gayri mabadiller 

Aptullah •e Yusuf ı'ıı'mlı" ı"kı' d B b hk k çı mamış ır. a a ... düştüğü ve atl tarafından bakı- caat vaki olma ı. itt i ta i at d b' k d ö d" .. "? Gayrı· mübadiller cemiye~ 
sabıkalı oldugu· anln•ılarak tah- B al d ı üşünen ır a ın g r unuz mu ;ı _. rın sırıttığı görülmüştür. Memur yapılacaktır. unun tın ma a • B ·· d' heyeti idare azasından Halil 
kikata başlanmıştır. u · b. en gorme ım. ,. 

şimdiye kadar asılı duran ma- ya uzerıne yapışmıı ayrı ır paşa Ankaradan şehrimize atr 
Bir deniz hırsızı dalyanın düşme neticesi bu bale altın yaprak olması muhtemel- Tc~arruf içtima/arı det etmiştir. 

Polis beşinci ıubesince dün IJ- dir. Eğer böyle değil de filha-
yardım edebileceğini söylemiş Tasarruf cemiyeti son içtima- Verilen malumata nazara"' 

mandaki mavna ve vapurlardan d" 2 5 li kika kaplama ise bunun ticaret ında kadınlar ve erkekler için geçenlerde Ankaraya gı' dd' 
halat, zincir, iskemle çalan ve poıta masr~l ıye ' ra- odası ile bir alakası olmaması la· ı'kı' ı'çtima tertı"p etmı'•tı'r. Bu ınnı alarak kaçmıştır. Yapılan y heyet tarafından yapılan teıeb' 
5 kişilik bir korsan kumpanyası tahkikatta bunun dolandıncı zımdır. Madalyalan imal eden toplantılarda yerli mallarımız bilsat müsbet neticeler vet' 
yakalamııtır. Kirkor olduğu anlaşılmış Te Darphanedir.,, konuşulacdrlır. Yerli mallanmızla miştir. 

HayıBr işklemek istedmı, yakalanmışbr. Kaydedildiğine göre ticaret ecnebi mallarının mukayesesi Ancak Maliye vekaleti tarafıır' 
Dün eşi taşta Val eçeşme Yangın başlangıcı odası diğer madalyalar üzerinde yapılacaktır. -d 

dan elyevm hazırlanmakta olıv-yolundan geçen Hanife Hanımın Dün saat 13 te Tahtakalede de tetkikat yapbracak ve iıte t' 
yanına bir adam yaklaşarak Uzunçarşıda ahçı Rahminin bir suiistimal olup olmadığını Taı ife i~leri formüllerin tesbitinden sonra tı 

L. tar'fe kom"s onu "nü bı'kata başlamak kabı'l olacaktd' Ankaradaki oğlundan p-01~aneye dükkinınan kurumları tutuşarak meydana çıkaracaktır. Bu ma.. ıman 1 1 Y 0 -

emanet geldiğini, sevap yangın çıkmışsa da söndürül- dalyaların beheri odaya 25 lira- müzdeki hafta içinde toplana- Bu formüllerin tesbitini müte.-: 
~~~~~ulemek icin~~·A.Aıw.u.ıı;.a.ı·ıu.ı.ıa.....;~.u.uıcLW;.._--------~~~~~-=-..IM.-l!M~~~~----------------'c~ak~tır~----------------------'k=i,&L~t=e~vz=i=at=a:......:::d=a~b=a::::;:.ı;;.la=n=a=c=a=k~tıt_•_.. 



• CıpJak A•ıklar: Elhamrada • 

Sinema sanahn bDtün tubelerini kendisinde toplamıştır. İs
tanbul pek az da olsa ıtinema edebiyabna ait bir kaç filim gör~il. 

Asfalt, Rap- -~ 
aodi Ongruaz, 
Prağlı talebe 
bu meyandadır. 
Friç Langm Met
ropoliai koııs
trüktivist üslup
ta idi. Ramon 
Navvaronun oy
nadığı çıplak 

kJ • " aşı ar ıs.e ~.g-
zotik,, bır şıır-
dir. 

Bu film için 
isrni iıtikbali 
glatermeıine 
rağmen hakika
tta pek geri 
olan bir gazete 
yalancı bir pey
gamber edasile 
"h d. ayasn:,, ıyor, 

Nasıi bir ipti
dai adam gra
mofon itidince 
ıecd ::ye kapanırsa, ıan•at cahille
rin • de yarı çıplak bir vücudu 
"mugayiri artı haya,, telakki et
mesi o kadar tabiidir. Nerede 
kaldı ki bu filmi en İptidai bir 
adam görse beğenir, çünkü ora
da kendisi gibi ' 'giyinen,,, hare
ket eden vatandaşı vardır. An
cak bedevilik ile medeniyet ara
sma sıkışmış kafalar bu filme 
"hayasız,, diyebilirler. 

Ramon Navaro, bu filminde 
bize iki güzelliğini daha veriyor: 
viicudunun ve sesinin farkı söy
lediği zaman kendisine refakat 
eden musikinin harikülade yanık 
güzelliği, Rene Adora ile Ke
rem ile Asli gibi karşılıklı söy
leyitleri, bnlbüllerin şakırdayışı, 
garip bir güzellikle dolu Bahrı 
nıuhit adasının daima güneşli 
semasında durgun bir havuza 
damhyan au damlasının yaptığı 
haleler gibi akısler uyandıran 
tek çan sealeri ve menfaatsiz 

bir aşk, beyhude bir dinin gG
lilnç gayretleri, para hını, çıp
lak Aşıklar şiirinin mevmunu 
teşkiJ eder. Bütün bu tiirin 6ze
rinde esen büyük, nevmit bir 
aşk havası daha vardır ki film
de ikinci derecede kalmıştır. 
Bu Doris Billi tarafından oyna
nan Amerikalı hafif bir kadının 
Navaroya olan aşkıdır. Ben bu 
iptidai aıka bunu tercili ederim. .. . 

Sesli gazeteler, beni filmler 
kadar alAkadar ediyor. Fakat 
bilmem dikı<at ettiniz mi, her 
programda muhakkak karşımıza 
Musso1ini çıkar, nihayeti viva
larla biten bir nutuk ıöyler. 

Siyasi bir şahsiyetin nutuklan 
elbette alaka uyandıran bir ıey
dir. Bilhassa bir gazeteci blSyle 
fırsatlan kaçırmax. Fakat gaze
tenin bir rolü de heı: ıeyden, 

mütenevvi ıeyJerden babıetmektir. 
Pa. 

.Manolesku 
MaJlkte · 

Dert mOhbn uttn, Brlgft Helaı, 
Ivan Mo.Jakln, Dtta Pulo, Jorj 
Enrih, Manolealmda Turjamld 
gıbl bir rejt.&ihı eünde kablli-

]'etlerinin iJi taraflaruu •ermifler. 

KIT 4 K · 1930 :.;..,_ 7. VA . - anunsanı 

Silik çehreler 
MeleKu:• 

«Şikago geceleri» 'fe «Cehen
nemler diyan »m oynıyan artist· 
ferden Jorj Bankoft ekaik " 
Olga Baklanova faıla olmak 
üzere hemen hemen ayni artist· 
lerle oynaİıan «Silik çebreler:o le 
Kliv Bruk entrikalan etrafında 
çözölilp bağlanan ağır bir rol 
oynamaktadır. Ynıilnün derin 
manaları, hareketlerinin kurdluğu 
bakıılanndaki madenl huzlll;e
lerle şöhret kazanan bu artıst 
muvaffak bir oyun oynamıfbr. 
Olga Baklanova b,.ta olmak 
üzere bütün artistler k.udr etlerini 
filinin iyi olmaaı için ~ermiflerdir. 

Seh:r uyurken 
Aartde 

Bu hafta insan sinamalann 
hangisine gideceğini f8fll'IYOr. 
Bu hafta için menimin en iyi 
sinema haftası diyebiliı:iz: Aart 
sinema, Lon Şaney gı~ı ıert 
bir artiste Anita PaJ gıbi def 
bir kızı, Karol Ney gibi de 
narin bir delik.alıyı toplamıf 

•, 

2 kırmızı gfil 
Btuvaı 

Etuftl lfnemuı da filmlerinin 
bir koia.Jllll bulmut. Sufi namı 
altında halka biı' drll filfm 
JUtlur&D mllesseler zannedildi
tlnden fulachr. 

Seıll filmden maksat, film 
ahmrken seılerin de aynı ıırarada 
almmuadır. Baı:ı filimler ıonra
dan aealilenciirilmittir · Bunların 
iaimlerhıi icap edene yaı~ca~. 
Ve hangi ainemalarda gosteril.-
diğiııi de itaret edecegız, ta ki, 
seyirciler bnytık fırmalar altında 

8 dan ldiçüklüklere vakıf 
~Jlunıar. Fakat bunun için .mev: 
·m sonunu bekliyoruz. Listeyı 

il d w• 

ozaman takdim e ecegız. 

Monte Kristo 
Alemdar" 

Beyotlunda bir ıinemada g&s
terilmit olan bu filim yannd .. an 
itıbaren latanbul halkma da goı· 

terilecektfr. yük 
F ramız sinemacılığında bil 

bir e.er tellkki olunan Mon~e 
Kriıto hakikaten iyi bir fil~dir. 
yalnız baıı parçalan, amerik~n 
filim tekniğine avkın oldugu 

olan bir Macera filmi g&ıterlyor. için bizim halkımıza da aykın 
Heyecanlı ıahnelerile dolu olan gelecektir. d' an 
bu filim Lon Şaneyin kuvvetli Şehvet •Y. Milli. 

eserlerinden biridir. Lon Şyanez G ta Garbo oynadığı filımler 
makiyajsız oynıyor. ~e ollUD yalmz kendisi 

Varyete numaralan da iyi olan ~~ 0 ub:-ytık bir halle kitlesini 
u Asri" ye gidip bu filmin gö- ~~~er. Şehvet diyannda L.eviı 
rftlmesi ıinamayı sevenler için Ston gibi müh;m bir artıstle 
mecburidir. oynuyor. Nilı Aster bence be.r· 

Yıkıcı ber çırağına benzer bir tiptır. 
Operada Ne gariptir .ki rejisörler Garbo-

Seı.li komik bir film. Yukar- yu ya Nilı Aater gibi, yahut 
dan qağı komik buluılarla dolu. Coo Cilbert gibi san'atlan ol
V alter Port, ıehrimizde çok ta- mıyan " Jön prömiye ,, ler ile 
mnmamıf bir artist olmamak.la . b d' 

1 B fil oynamıya ıc ar e ıyor ar. 
beraber ıevenıeri çoktur. u • f ransız tiyatrosu 
minde ~6rlllmeıi lAzımdır. Zaman zaman sinema oynıyan 

Fılm gazetesi de- gilzeldir. bu tiyatro da dünden itibaren 

filmin ıonlanna doğru yerini fıpanyol Eskllderonun oyunlarına 
Dita Parloya bırakınca bu iki sahne olmuıtur. Bu itibarla bu 
kadın artiatin güzel karplaıma- hafta sinema oynamıyacakbr. 

.lanna phit oluyoruz. r d b f 1 
Size Jorj Enrihi tiddetle tav- Hava a ir acia 

liye ederim. Bu adam daha Santamonika, 3 (A.A)- iki 
pçenlerde "lstanbul ınahkOmu,, tayyare 3 bin kadem irtifada 
Wmll bir filim bitirmiştir. Avrupa müsademe ederek denize düş-
llnema mlbıekkitleri kendisinden mütlerdir. İçinde bulunan 10 
takdirle bahlediyorlar. ManoJes· sinema artisti ile sinema ope-
lmda gtıterdiği oyun bu medbin ratörlerinin hepsi mahvolmuı-
pek yerinde olduğuna phittir. tur. Artiıtler bir filmde gös~ 
Emil Y aaninga tarzım devam terilecek olan parqllt ile init 
ettiren Jorj Enrlh apaş rolıarm- fotografileri almak niyetinde 
da çok muYaffakbr • T urjaııaki idiler. 
kllçtık bir hikayeden nefiı bir 
eaer yapmifbr. 

........................ • •• • • ! iki fıkr : 
• • . ~ ••••••••••••••••••••••••• 

Geçen gtın Beyoğlunda bir 

sinemaya gitmiştim . Program 

atan kWardan birisi yanıma 

sokuldu ve sordu: 
- Siz gazeteci misiniz? 

- S.et. 

- Eğer sinemaya alt yazı 

yanyonamz rica ederim çok 

"hWila" yumayıDIL 
- Neden? 
- Program aatamıyoruz da 

ondan. 

Halit Fahri Bey arkadaıımız, 

e.ski Servetifnnun yerine çıkan 

Uy8Dlf mecmuasımn yazı işlerine 

bakar. Kendisinin bu mecmua

da, ara sıra, «espri» lerlni bOyilk 

bir zevkle okuyoruz. 

UyalllJm sinema sayıfasmı da 

0 yapar. Meıeli bakınız, son 
nllıhada, bu hafta Majikte oynı
yan «MANOLESKU» filmi hak
kında şu kıymettar mal(imab 

okuduk: 

"Manon Lescaut (Manonleslto) 
Fransız edebiyatının pek meıhur 

klasik romanlarından biri olan 
ayni isimdeki eıerden ikinci defa 
olarak filme alınmıştır. Abbe 

Prevost (Abe Prevo)nun mevzuu 
pek şiddetli bir aşk macerasıdır. 

İhtiras derecesinde bir sevgi, 
başka insanların adilikleri ve 
hayabn sefaletleri ile adeta pen
çe pençeye mücadele eder. Ma
non hissi ahlAkiıi olmıyan Ye 
yalmz şövalyeaini sevmeyi bilen 
bir kızcağızdır. y apamıyacağı 
yalnız bir şey vardır: Fakir ol
mak, fena giyinmek. Bütiln mev
zu iıte erkekte namll$ hisleri
nin isyanı, kadıoda hem ıevda 
hem de şuhluk hislerinin müte
madiyen birbirine galebesidir. 

Bu güzel mevzuu bu defa fil
me çekenlerin Brigite Helm ve 
lvan Mujukin gibi artistler oldu
ğunu ıöylemek kıymetini anlat
maya kafidir sanırız. 
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ey n terzisi 
clngiltzce> den 

Dışnndn knr lapa lapa yağı
yordu. Hava fevkaılAde kararmış
tı. Snovstritin dnr ve mukassi 
yollarında kimseler göriilmllyordu. 
"Con Hopkins,, tezgahının ba· 
şında oturmu , kör bir kandil 
ziynaındn eski bir cııketin yama· 
lannı uydurmakla meşgul bulu
nuyordu. Zaif parmakları yama
nın etrafında iğneyi okup çıka
rırken, o , hem eski kürkünün 
d~liklerinden giren soğuğun te
sirile titriyor, hem de mırıldanı
yordu: 

- O h! Elemle geçen bir gün 
daha, ihtiyaç içinde biten b ir sene 
daha... Ne olur taliim yardım 
etse de bir müşteri zuhflr edi
veı se... şeytan olsa razıyım ... 
Aç karnıma bir yemek girse, 
tşümekten kurtulsam başka bir 
şey istemem... fokat ne müm
kün ..• 

* 11Con Hopkins,, Londranm 
en fakir terzisi idi. Bunu b:u 
iğne kahramanının marifetsizlı
ğine atfetmeyin'iz. "Con Hop
kiııs,, küç.üktenbcri bahasının 
yanında çalışmış ı:ıanatının bü
tün maharetini elde etmişti. 

Fakat yalnız marifet insana 
muvaffokiyet temin eder mi ? 
Biraz da tali ister. İşte talı de
nilen kıymetu;r nesne, " Hop
kins,, e asla iltifat göstermemiş. 
Zav Ilı t erzi tezgahında sabahtan 
akşama d z çökmekten diı:Jeri tu
tulmasına rağmen, ıki minimini
sini beslıyecek kadar para kazan
maktan aciz kalmıştı. 

O gece yıl başı gece~i idi. 
Zengin çocukları,· güzel elbise
lerle beı:enecekler. Halbuki onun 
iki yavrusu değil güzel elbise, 
değil bir oyuncak belki karın
lannı doyuracak sıcak bir yemek 
bile bulamıyacaklnrdı. 

O nun için "Con Hopkins,, bu 
meyus anında bir müşteri... isterse 
ıeytan olsun ... bir müştericik an
yordu. 

* Birdenbire dükkAnm kapısı 
açıldı. İçeri ilç delikanlı girdi. 
Şen, mes'ut fiç genç... Hem 
gtllnyorlar, hem ıakalaşıyorlardı. 

İçlerinde diğerlerinden daha 
ltibarh olduğu anlaşılan biri, 
uğuşan dizlerini zorla açarak 
ayağa kalkmış olan ve bu bek
lenilmedik müsafirlere hayretle 
bakan terziye bağırdı : 

- Hay şeytan götliresi... na
sıl oldu da dükkAnın açık.. Yıl 
başı arefesinde bütün sadık 
bendelerin yeni seneyi dinlene
rek karşılaması kıral hazretleri
nin emri olduğunu bilmiyor 
musun? 

"Con Hopkins,, meyusane el
lerini uğuşturdu : 

- Ah efendilerim... Bu Aciz 
terzi açlıktan ölecek bir halde ... 
Çah~mak için değil :zevcemin 
ve çocuklanmın açlık figanını 
dinlememek için buraya iltica 
ettim ... 

Delikanlı bir kahkaha fırlattı: 
Haydi uzun sözü bırak 

babalık. .. iyi ettin de dükkanını 
açb ••. Giinün mukaddes olmı
yanı yoktur.. çalışmak şa yaşa-

mak için farzdır ... Hem dilkkinı 
açmaklığın bana faydalı oldu ... 
Sana birıey vereceğim ... 

Koltuğunun altındaki bir pa
keti açar~ bir parça ipek ku
mq uzattı ve ilAve etti : 

- Çabuk 5lçUmU alacaksın ... 
ve bu kumaştan bana güzel bir 
pantalon caket yapacaksın.. Fa
kat unutma elbise vücudüme 
uymalı ve bu gece saat on bire 
kadar hazır olmalı.. eğer şartım 

veçhile elbiseyi yapabilirsen 
sana sarı san on altın var ... 

Oh! on altın .. bu para "Hop
kins ,, için koca bir servetti. 
Yüzünü, inanmamazlık endişesine 

karışan ümit şulesınden mürek
kep g arip bir hal sarmıştı. He
men ölçü şeridinı alarak: 

- Baş üstüne buyurunuz ölçü 
alayım! dedi. 

Hem ölçüyor hem de bulduğu 
" inçe ,. leri 11 pu ,, ları kay
d cdiyordu. Ö lçU bitince de İ
kanlı sordu : 

- Nasıl doğru ölçü aldın mı? 
- Tabii efendim .. 
Delikanlı bir gerindi : 
- Bir dahn ölç bakalım 1. •• 
" Con Hoplcina " bu teklife 

hayret etmekle beraber denileni 
yaptı. O ne J... bu sefer aldığı 
ölçfiler evvelkinden beşer pus 
büyük çıkıyordu ... 
Delikanlı bu ö çt\ de bittikten 

sonra kenelini büzdü ve tekrar: 
- Bir daha ölç bakalım!.. 
Kelimelerini tekrar etti. Aman 

Yarabbi 1 Bu nasıl bir mahiüktu? 
Bu sefer de ilk ölçüden beşer 

pus noksan geliyordu. " Con 
Hopkins,, gayri ihtıyari gizlice 
bir kaç işareti yaptı. Mutlaka 
bu zamansız müşteri ıeytandı !. .. 

Delikanlının arkadaşlan kah
kaha ile gülerek terzinin şaşkın 
ıaşkın duruşuna bakıyorlardı. 
Delikanlı dedi ki : 

- Sen ölçü almasını bilmiyor
sun galiba ... iyi dikkat et elbise 
vücuduma uymalı ve saat on bir 
de haıır olmalı ... 

Ve gene kahkahalarla giiJerek 
ve şakalaşarak arkadaılarile 
çıkıp gitti. 

• 
Con Hopkins ne diyeceğini, 

ne yapacağını hilmiy~rdu. Şu 
mübarek yılbaşı arefesi gelip 
ke!ldisine bu oyunu oynayan mah
luk mutlaka ıeytan olacaktı .... 
Şimdi o siparişi kabul ettiğinden 
şeytan saat on birde gelecek 
elbiıeyi istiyecekti. 

Onun elinden yakayı kurtarma
nın imkAnı yoktu. Binaenaeyb .. .l 

Binaenaleyh 4CHopkinsı. çalıı-
mağa koyuldu... Evveli uzunca 
düşündü .. Sonra kararını vererek 
kumaşı kesti. İğnesini aldı; dur
madan dikmeğe başladı ... Yağ
munun bittikçe değiştirerek, 
aklına ne souk, ne açlık ne aile 
gelmiyerek dikti... dikti ... 

* 
Yakındaki kilisenin çanı on 

biri wruyordu. Terzinin kapısı
na şiddetli darbeler indi. «Hop
kins,. tezgahından atladı. Kapı
nın sürgiisiinU çekti. İçeri şey· 
tanla iki arkadaşı girdiler. Şey-

ı:ıtan sordu: 
- Nasıl babalık elbise ha-

oBumacao 
DOnkü bulmacamm hallede -

medinızse bugünkü halledilmiş 

tekle bakarak yeni bulmacamı -

nn sırrını meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife-

yi tatbik ederek üç beı dakika 
meıgul olmanız kAfidir: 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
t ~,[ü}TH; A R i-· CJT~ j 

2 ~.:ı Aı·R i T Al~ !il M'I E N 
3 fıi R U S ,lj] M i (il A L i 
4 H l S ~ K O Ş A N \!il K! 

~ :, ~ ~ ~ ~ ~Al ~l!ıi O 

7 i ~ i 'ı Ş I A A~~ A N 1 i • 
1 

8 C ~~ AK Vl1 
A Mı~ K i 

9 \ i iM Al N[§} A N~~lm' MI 
10,LXiE_ L @E R.i KliJ-El L~ 
11 E ~K~ Or ; !' L A 

Bugünkil bulmacamızın 
halledi lmiş şekli 

) 2 3 4 5 b I X 9 10 11 

~ '~ ı~ ı~ ı:~,~ ~ 
~ rn!J imi . ~:_ 

~ t;:[[j]r ~ 
~o j ·lıgl~~-
11 J_~~ 
Soldan sai'• ve yukardan aşağı: 
1 - Şan (5). en büyük ash ri rütbe (4) 
2 - Su konulan cam (4), fül (2), bü

yük çıngırak (3) 
3 - Uygun (2}, demir hayvan ayalla-

bm (3) 
4 - Renlı: (4), usta deatl (5) 
S - Baya~ (8) 
6 - Amcnlı:anın meıhur bir tehri (1 l) 
7 - Parlatan madCle ( 4), beyaz boya 

rengi (3) 
8 - Nota (2), oid• (2) 
9 - Tok de~ıl (2), ~lmiı ( 4), Ru•~ 

evet (2) 
10 - Eşlciya (4), yatılan tey (S) 
1 1 - Z aman (2), IAtife ( 4) 

SPQRCUl.ll 
GPORDMC 

IVV ve lflO' esnas2DGa 
"sıırn 

·DA 
PASTiLLERİNİ 

tullSDIDI& -Bitüa ec:saae •• ecıa 
depolannda 

utsh1'. 

~ VALDA ' ._.._.,..Ota .... 
Wuaücle talep oclbıll 

zır mı? .. 
«Coıı Hopkins» boğazi kor

kudan kurumuş olduğu halde, 
sendeliyerek yüriidtı, ve henOz 
bitirmiş olduğu elbiseyi ukıam
dan çıkararak uzattı. «Şeytanı. 

elbiseyi giydi. Hayretle bağırdı ..• 
Ne kadar uzasa kısa)aa elbise 
vicudilne uyuyordu. «Con Hop
kins» e dedr ki : 

- Babalık... ben ıeytan de
ğilim ... kıralın tıflısı 11Kanıer,, im. 
Maharetlerimden biri de u.ıamp 
kısalmaktır. Sen hem uzanan hem 
kısalan bir adama ayacak bir 
elbise yapmakla değil timdi Ye· 
receğim on altınla aynca bah .. 
şifi, aynı zamanda pek hOytık 
bir servet kazandın .. Çilnkll şlSh
retin biltılin İngiltereye yayıla
caktır ... 

Evet; delikanlmin dediği gibi 
oldu. " Con K "lpkinı ,, knlot 
pantalonla, bluzla caketi icat 
etmiş bulunuyordu. Ertesi yıl 
başı onu fakir terzi tezglhında 
değil, muazzam bir terzihanenin 
başında buldu. 

Zampara 

"Kıralın kapımı bkırdattığını duydum. Fakat 
aldırış etmedim. O da meyusiyetle çekilip 

gitti. Beklemeğe ıimdiden alıpın ! ,. 
Geçen tefrtktllar hulAMıs• ; 

Kıral on ~ •Lui. px:~}(en tahta 
ıeP"il ... ioldp ...,. .,.,,,u nıttiimlcri 
laro/mdarı ahl~zbfa tt,tıt~ eJi/ml§tl. 
Go~ kıral %eı>cuile "'1- ttırlu ısınamadı ile 

etrafındak,ilerin lqcJil(/ ile .ooe/d ptk 
olara~ Madam dô • Mayvf. 111 aklı. Falf.at 
gôzQ 'adına doyar ta,ımdan olmaJıtıntlan 
Madam d6 • Mayyi. den aonra gdzde•inin 
diler l/ti lıem,imini set)t/i. Madam d6 
• Mayyi. vı henuz ilk g6zde olarak. tutu
yordu. Ntha11et Jıra Madam dd • Mayyt.
ntn dôrdünciJ hem~lresi Madam cl6 •rur
nel. e geldi Bunu krrala la~dim eden 

k,ıra/111 nedimi oe aefahot arkada~ı da~ ~ 
• 1<ı16/y6,. olJu. Madam cliıkan J!Cluıi 
"Daiuıua., yı u olyordu. Dak. t.l)f)t!/4 bir 
'<>4: intirikalarld i~l ~odazeılerıln ara.mır 
açlt, ııe ;\/adam dô "Turne/,, i kırala mel-

reslık etmele lr.ra dl. 

Bir de, kıralı bir dördnncn 
(veya beıinci. ) "Nel" hemşireyi 
metres tutmağa kandırmak ll
zımdı. Bir gün kıral " Pöti Burg,, 
da, dük 11 Danten ,, in evinde 
Madam dö "Tunıel,, i görünce: 

"Aman Yarabbi l Ne güzel 
ıey ! " diye bağınııış fakat 
onu bir daha görmek hevesini 
iÖstermemişti. O vakit 11Rişölyö,, 
markizi kıraliçenin maiyyetine 
ıokmak i~in ortalığı altüst etti. 
Nihayet Madam dö " Turnel ,, 
saraya yerlC4tİ. Gözdelik meae
lesinin temini kolaylaşmışb. 

Bu intrikanın en zalimane 

ciheti Madam dö 11 Mayyi " ııin 
gördüğü muamele idi. Her türlü 
mütkülü izale için, ıaraydaki 
vazifesini terketmeğe ikna edildi 
ve rakibi olacağını pek ill 
hissettiği hemşiresini kıral, kıra
liça ve ailei kıraliye bizzat tak
dim etti. Nihayet ka11ılıklı devam 
eden sekiz aylık bir intrikadan 
ıonra Madam dö 11 Turnel ,, 
galebe çaldı. 

Bu intrikaya kardinal dö "Flö-
• 11 D · "M -rı., arJanson,, ve oropa,, 

kanırıııtlardı. Kıral artık bir 
kadından bıkan zamparalara hu 
bir kabalıkla Madam dö "May
yi,, ye, hemıiresini ıevdiğini teb
liğ etti, ve sarayı terketmesi 
emrini verdi. 

Darjanson 27 teırinisani 1749 
da yazıyor ki: Madam dö May
yi bir orospuya yapı acak mu
ameleden bet bir muamele ile 
koğulmutbır. Cumartesi gtlnil 
ağle taamında kıral sabık göz
deye o akpm "Versay,, da yat
maaım istemediğini tebliğ etmiı 
ve pazartesi avdet etmesini .ay
lemişti. O rOn birçok mektuplar 
teati edildi. Madam dö "Tumel,, 
kendiıi kıraluı metresi olduğu 
mOddetçe hemıireıinin "Veuay,, 
sarayına adım atmamuını ıart 

sllrmllftll. Bu mesele bir ıecede 
kararlqb. 

Madam dö " Mayyi ,, son de-
rece yese kapılmııtı. Lt\ttıf di
leniyordu. Madam d6 "Turnel ., 
için de, Madam dö "Ventimiye,, 
için yapmlf olduğu veçhile iğ
maıda bulunmağı vaadetti. Ri
calarım dinliyen olmadı. Son 
derece heyecanla ilAve etti : 
" Fakat şayanı prestiı prenıl 
yeni qkınız tebaanızın size kartı 
olan hilrmetine halel getirebilir. 
Ben bu aşkı diierlerinc karşı 
ıetrederim I ,, Son bir lutnf ola-

rak 1arayda iki gQn daha kaı. 
mak mU1aadeaini iatihaal etti. 
Kıralın rikkati kalbine aon bir 
defa mtıracaat etmek istedi. 

T ardmdan leldz gftıı 80nra 
hususi emirlerini almak için oa 
beşinci Luinin dairesine gitti. iki 
eski Aşık arasmda ne vukua 
geldiği hiçbir suretle anlaplmadı. 
Yalnız Madam da "Mayyi" nefeı 
nefese ve meyus bir halde da
ireden çıktı. KıraJ, kadının yeainl 
hareketle ibraz etm•inden ihti
raz eylediğinden onu takip edi
yordu ; ne yapacağı hakkında 

mnphem bir tavır takındı, ken
disine nedimlerin yanında tatlı
lıkla muamele elti ve onlann 
muvacehesinde, itiyadı olan iki 
yüzlülilkJe Madam dö 0 Mayyi,.y. 
dedi ki: « Paıartw "Şuazi,, de 
değil mi madam la Kontes? •. in
şallah beni bekletmeuiniz I• 

Kıral Mndam dö " Mayyi •ye 
ıözde tahsis ettiği gtınde 
.. Şuazi " de Madam dö «Turnelı. 
ile yatacaktı; hem de bedbaht 
maşukanın senelerce elile iflediği 
mavi klaptan işlemeli bir yatakta .• 

Zaten o akıam kıral Madam 
d6 « Tumel >> in kapısını bot 
yere bkırdattı. Madam hiç cevap 
vermedi. Ertesi gilnü markiz d6 
« Tumel » , hilekir ve iki yllilG 
nasihi «Ritölyö»ye fU kısa fakat 
veciz mektubu gtınderiyordu: 

"Kapıyı tıkırdattığını pekali 
duydum. Fakat kımıldamadıiımı 
anlayınca ÇJkıp gitti. Biraz bek
lemeyi öğrensin .•. ,, 

Rif(Sly6 "yeğenimin ,, ba oyu
nuu biraz tehlikeli görOyordu. 
Hatta bunu kendisine ihtar etmiı 
olacak ki birkaç gün sonra oroa
puluk fendinin tafsilibnı havi 
olan fU mektubu aldı : 

Marki• dö Turneldeıı dik d8 R f31yllye 
Versay, salı, gece yansından sonra s 

Te,,1nsarıı 17..fl 
« Aziz amea hiddetinfze şaş -

madım; buna muntazırdnn. Maa• 
mafih onu pek haklı bulnuyonım. 
KfiçUk viaitayı namuıkarune red
dedivermekle ne aptallık ettiğim; 
anlamıyorum. 

Beni yegine peşiman edebile-
cck nokta onun havesinin art
masıdır. işte ancak bundan çe
kinirim. Bana gönderdiğiniz 
mektup çok güzeldir; fakat ona 
bayle bir mektup yamııyacağım; 
çUnkü fazla özlemiıim gibi gö· 
dikmek istemem. Hayulı gece
ler! daha uzun ıeyler yazamıya
cağım; o kadar uykum var ki 
kalem elimden dOtOyor. Maa
mafih sizin bağlanmağa llyık 
bir deli olduğunuzu hissedecek 
kadar uyanığım. lıin asıl hoı 
tarafı her kesi aynı halde pr
mek istememizdir. 

Bana gelince hareketimden 
gayet memnunum ve kendi kendimi 

tebrik ediyorum. 
Bu iıte sizin kadar acele 

göıtermiyor ve bundan fayda 
görUyorum. Emin ve milaterih 
olunuz amca l Herıey sizin iste
diğiniz gibigitmese bile yolunda 

cereyan edecektir. Sizi her noktada 
dinliyemediğime müteeS1ifim, 
ancak buna imkan yoktur. 

(Bitmedi) 
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Belediye içilecek tath 
suyu denizin içinde buldu! 

Tapu kayıtlanndanmana•armak, tapu bi
n..-ının klll'fı•mdakl cUktlftaıı okumaktan 

daha llela!'-'tildir 

·s-.,.•e,,1n tertibi 

k, tq koridorlarda dolllfl· -2-
Ltibat memura, •bet. ~ 

Wr ses çemberi içinde bunal
~ ki ae kenclillne .aJfflD!t 
leri ...ı.,or, ne de yerdflf ed'*P° 
lardan soranlar, bir _.. ..... 
rabdiyorlardı. Nihayet ~
tnn Wap ya~ ~ 
•erdlm. Tabii olaitlaiia vakti 
Joktu. Ne isted~ &en anlat-

a.x.ı--... kadmlan, beddua • 
... .Jf'll& Hususi Menin muhablrimizden: talılil ettirmiı ve biç biriainıa eden ihtiyarlan Ye bunJann hiç !L.L! 

LL- k iki -"n evveline kadar siren au iuüyacnu temin edemiyece-blrisfnf yapmıyan, fakat um ere 5.. bul 
daha acı bir i1tiJasa ile koDUfAD ıiddetıiyapurlarclu buglhl eaet tine kail mun111tur. 
Ram, Ermeni, y alaudi kalabalık- bile yok; tath bir ,O.eı; ilik bir Enelki ve seçen aeaeler btl· 
J...-mı aeyrecliyordum. J>otruuau han Menini bu gllntin llkltıhar ytlk bir masraf yaparak kaaba-
ilteneniz, idareye kup btittbı Hamle beyazlarda: haYUile Def' eleadiraaektedir. Bu ma fhuliacle bir artnlyen aç-
çektikleri•i belll etaem de bu 4 hamlede beyazlar mateder. tath muhit içinde "Vakit,, •· mak icfn mep olundu. Fakat 
acı iatihzalardan duydujum ıatı· tunlanm aJlkaclar edecek meY.. a&amir bir netice almamadı. 
rap mabkümiyetiai affedemem. ayLk evrakı, hiç ben yanımda mlar pek çoktur. u.. 11apatma talip ,_.,.. 

~ Peki, deC IÇlncO delilin 
....... ticU; ..... yin. 

Kendi kendime: 
_ Olt, cledint hele f6k8r ifte 
~ lft6 O gife gibi yerden 
lteW ıu.eclarlarm iaimleriaıi Ye
rec.W-· Ama nldt pçmiftL 
S-'t 1f, a,,.çuktu. Adresleri timdi 
..... itile mahkemeye vauncıya 
JrMllrı paJda. boruaq çalmıı bu-

Jg :ı• eı6tL Pek basit, adeta hiç 
iıl•ecek bir if için koca bir 
glnftn kaybolmasına acınarak, 
miai mini pencereye doğru yfbil
dflm. Fakat orası çok kalaba· 
Lkb. Bir ttirlü aokulamadım. 
Tekrar irtibat memuru beyi ara
laaP, istidamın albna yazılacak 
İlimleri 16tfen getirmesini ricaya 
tcarar verdim. 
Adamcatız, f>qkalannm da 

Ufıtlanm alarak ptf. Bet da
laka sonra elinde tramvay bileti 
bdat kDcllk bir puula lle bana . 
dojra ıe!diğini ,ererek karşı
ladn.L Pusulada adres, isim fa
lan yoktu. 
Yalım klfealnde 5128 rakamı 

• 

elim, dedim, bana hiuedarlarm 
isimlerini vereceklerdi. 

Memur Bey, bir kıyafetime, 
Lircle - ıimdi anlıyorum - cehale
timin ltllyllkliilthıe bakarak ıl:-
pm.edı: . 

- Bu istiruuuzın 1111a1aruıtfır, 
dedi, evrakbua daima ba Düinr& 
takip edeceksiniz. 

- Demek baflln ifim bit
ll;iyeeek? 
Di~ 10rdva Bmur •-• B. -li'• delik, baflllda ltekliy.ea •ert .oitakl-.mıdan biri ceup 

•ereli: 
- Ne. ltaf8n. ne ba hafta, 

aa.heay,L 
Bu uilll'lllZ haberi verene 

...... le baldun: 
-Ben kaf datlumm tapum 

llteaüyonun ki ba kadar aünlnl 
~ecek oldum. Delik bapıda 

~1a1·r tebelllmle ylld burupa 
a..llltia_ sade bir tele kelimt. .ay-

.._ Garlrdnf •• 
Mejer doğrlf dyllyo.,._ kı
~, atJaaacak ataaaeaJr, 
.. ı&ltlnecek ,.yler slrdila. 
lilil. Jaticla, birkaç ,an ~ 
lt"rk,af ,an hacizde kalddctan 

Neyse, iç dört p aonra •• alıkor muyum.,, Çtmldl Menia yem Mr pblr, lum U..aclald iatikpflumcla 
bizim kij'ıda geldi defterler - Peki, kjme aorayım l'lrkiyenia cenubunda ıeall bir "-Is iclacle tatlı ltlr mmba 
kanfbnldı, dosyalar tetkik edil- - Kartı odadakilere f hinterlanda malik lktlaadt bir ..,_ teadlf edllcUtl ...._ 
di; nihayet bana : - Bizde hukadar gedkmez! Jimuclır, yer yer ,.pdmakta ............... fimtll ....,. a.. 

- lstidanız ynıılışbr, aiz ıekiz Hilkmllnfl verdil-er. Tekrar olu binalar; ıebre renk verea ı..ı... • 
1 

al .ı..kta .,. '-••• 
L- • _..,1 •• 1.L p _ _._.__ -• caddeler; ı1...&J __ .ı. _.... :L .L-L. b _:;. lıiaeden bahsediyorsunuz, bizim ma11&ene 21ttim; bir ,_.,.... .,..... ... uwmam ....-- _ • _,.. 

kntükte altı hisse görünüyor. olmasın, SÖDderdlk, diyOJlar de- Ye içtimai te,ekkiiller lfenfade .,. .,..U ip. •mıljda ..... 
Dediler. Halbuki ev, sekiz elim. Tekrar defterleri açblar, çallımak ve kazanmak kana· 1 ınk ._. hilAat ....... 

lıiaeydi; batta mahalle imaı:mm tekrar aradılar. Hayar gelJıaemif- lllDUD blyllkltljtbal pterea ..... 
defterinde bile kayıt bayleydi. ti. Gene yukan çıktım. Bu defa resine bir mfıal olabllr. Basta ıc-ı..m imar 
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AnJatbm. taJiim varmı~, irt"ı 'bat .-.wnurile M • d ka b·-- .-11 .... ı .. 
• -- •1'1111 .. ... .. - ·- w 1 .. .....et ... :.: - O halde 328 den evvele merdivenlerde g*8 slifise Htine dofru ablan adımlardan ~mlll llelı.,. Nlıll 

aittir, bizim defterler, ondan geldik. Meseleyi anlattım, bizim bahsedeyim. Bittahl ba itle ea lllat 8.,t de ı•-- •• 
11 sonraki muameleleri almaz. dosyanm teabhurunu biç kimse alakadar tefekk&I belediyedir. *'-ı·ı•u ....... • !g .. 

- Peki ne yapacacnz ? &ıtllne alamadıp için imza defteri- M-__._ b ı eli _ _. L--.:..·b··- .,., 
e· B t:ınt111 e e )'-• ._ - ,_ a.a..a... ........ ı' -_ Kayt kalemine m&racaat ne miiracaat Jhım geldi. iraz k -•!--- "-- ile __ ..-- ~ 

anauwyon ve yo....... ı-ı- •e&ıı!n..._ afak tefek bliıBııllııatıe edeceksiniz. evvel yoktur diyen melllJI'. bu kaldmmı ihtiyaemı tatmin içla • .,. 
Elime bir teskere Yerdiler. defa maaanm albnclan bir denk Lenç firketile enelce albJll bla la •ııpl cl•zlwlmd-. •<k 

Alt kattaki en ıon odaya gı·r- çıkardı. Orada yarım aaat •flren liralık bir mukavele akt--1• ve lercle • fnla .......,. ._ • 
b• d b". _., "'ıd ı-.. ..,. ..... dİID. Mümeyiz beylere cJerdimi ır arafbnna an sonra, ızım ·'mdiye kadar da tirket tarfm.. - • n ,.. 
d ---' h ak k • L ___ .... _ •s=a ...,_ .... an'attam. Yakandan verilen na- osyamn ellCl'l ata olar a- dan intaat ikmal eclllmittir. Yel- -...... aı-

maralar, vakıf ifal'etleri, fUDlar nştlp anlaşıldı. Delilin bqmda lar kısmen ufalt bldınmlar tlltat almmakta alch.imd• 
bunlarla eski kayıtlar buluna- bekliyorum. tamamen betondur. Nlıı-'*• _.. ....ıelleHa 
cakb. Havaleaia bilmece muam- ....: v~ g6t6reyim, m&hze... d di ilkele ihtl1acma bir cwap Yere-

de bekliyorlar. Dedim. Biri iıtaayon civarmdrm a, - LUmek i-'- dmet d·-'-ollan ma gibi biqey olduğunu ben de _ Alınız, dedi. y apr aia i)f deniz kenannda iki btlytlk u "'8 - 1 

ıuılıyordum. Fakat batlıa çare g6tllrecek, ~.r...._k .yapı'IDlf, Ye at~ clildl- lllfı~~~-~et:~~ 
yoktu. Birçop ihtiyar, tecriibeli Her kapının Ost nn de bir oda- MU9... .,..__ 9IMIUCI" ....... 

olan memurlarua hemen hepsi . a zili 11ilayordu. Belki 'lr saat- Kasabanm mllstakbeliııe ait yona .......ıald demir ilkele 
· - an ıfMla..~ ~ Z.'111111 poıııramma sa.. .llfll.-k ,.ı.. ••ll•lfr4f w .. ....._.... ta 

;~ masa lattlDcle yattapu lar için ilti•Jik --.ıeıerı- .... ettirilerek .......... iDul 
Ye qaiada beklediiJni bile bile ve Jomıen de binalarm rJalm•· olmak m•a'IClll• ftll Ali Raa 
bir -t beklemek, hem de oda- sına devam oluımyor. 1eJ1e Wrlilde Aakaraya lftaek 

halleder sfhi ev1rÜa tetkik etti
ler. Kendi defterlerindeki ita
retlere bal..blar, defterhaaeleriai 
çakarcL1ar. Bunlarda bO.biltlhı 
bqka ,eyler. çıkıyordu. Biz, Be
fikJatta bir -ev aıarkea omm dosya 
ımmuaalle Saltanhamanunda bil
mem h~gi vakıf ıedllde karp
lqıyorduk. Nihayet : 

- Bu bayle bulunamaz, bir 
kere mahzenden aoralım. dedi
ler, elime bir klgıt ftl'diler, 
mahzene gittim. Numara De def
terlere baktı1-r ve kliıcLma : 

- .. Kaydı açıkbt ,, cftmlesini 
yazdılar. 

- Kaydı açıkbr, ne demek 
efendim. 

dıye aorilum. 
- Yani, hentız •11 dosya mala

z ... gelmemiftlf, dediler. 

cınm tewrifbrı beklemek... He1 Meninde içilecek 111 yok .._ttaıaada elclwldanm, ı. is
allah1m, beni ba ualta llylk gibHlir. Kasaba ta.ricbade bir kele iti W..uıdftl \alrdirfle 
,ermen için acaba nasıl bir ,O· ırmaktaa depo " borularla ha· M...ı.cle ilkele bMraaı 'kalma • 
aah ....... ; .... :m? Ne iae azatmı- _.1!1 bir ~ M..mla ı-w.._c, __ __,... nelere tabila auuen • ı-•-. __,..11111 

yalım, y llf8.I' ata hdetlen geldi vardır ki içilmej'e aalilı dejilclir. ~ Pi- ~ vul)'etl 
bizim k4ğıdı aldı, illahzene ga- Kuyu aalarmm iae kireci pek de uan ....._ alarak IU 
ttlrdG. Orada eYircliler, çevirdi- fazladır. Belediye bu itlerle clabi depolanDI lnllllt depolan Yal· 
ler ama sene istediğim k&tük me,pl olmUf. Jetin IOlmıya phf8q;kh._ 
numarumı bulmak kabil olma- Menlnia ti••l'-1 kapllyaa ilylecli. * _... 
dan aktam olda. rd ki b - 1--· ... 

ı~~:or:•=';•;;•ı:..~men:::;a~~.....,.~~~~~~:;-~~::::-;:::::-Artık içime derdolmufbL Çe- la • 
• b L:- ... ~ı-1!~-e de o -n. orada bomk detll ...._tbr. clıMp tin İr keçi İnadiyle ite YRPJf• lfU' s...UID ·- iad 
mıı oradan oraya koMn•or:, ne ....- bldm • latlda• • blay......_ ... .__ ..W, llllf!ıı 
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-~ edecek oJ'aa ·memur JW, IOl'clu: .ıa Wr ,.... ,u.ı -..,.. a. isterlene, ae derlerse yapıyor- il L-L-001 
d N - Hani . mi~ ? ıı.t.ml klkllldea b-lllr .._ um. ihayet bir p b"r tNa• ffaafı ilm81Maber 50nra 
dl1fle hqka bir bfat aranılkea = lttfcla ialalltbaıa berhayat ....... L kadrom W '* 
b• • deft h el .1:.:.1'.. L il ,.kilde .... , ...,..,, ...... ızım er ane e ıe~ ohıp ohu:dıfma ......-. maaa. e 1 yqabmJaak bclU udJr. ŞlmMI 

Katıt bulundu, diğer ~ Umlbaben. b JraL-L-& L-•--L 
darla ..:t..--ı c:...... kaldm •• ralilia ita ıa. u memura .,.... ..,"'!"' 

rm ilimleri P--udı aynı -rw- . tarak haflmniulma· mllmkGn •• kolaydır. FU.t ftC:-
nıeraaimle cevap, kalem, kalem, tıa~c•en .,0 ._:_..IL.,. ide ııilleı· denhra bir it olmu. Ota kfti
kapı kapı mua .-. doJapr... - ....;amm __.. ... • Uk yedi ....,. ~. 

tilki ıtibi klrkçll cltlklı-- vardı. tatida "erirı lailıedar ilimlerini Otuma ..az..... llilbeti ılaleria 
Artik ıur--ııniye atlapr mı ? ,..,.,., , 

. )'Ülmllı, Jaa,aıgüna ıetfr. va:.:uau1 b~ ••• 7•P8bm r aylara mbetiai icap ettiriıor. 
IDİftim. Bu gün biter diyorduıb, el eliler. Hadi tekrar. .-nte, ma• üld aistea kayıtlar, ba daireaia 
fakat olmadı. h:Ueeln evvelli sanlB muhtarla- ~dald dildlitq ıfblcllr. 

EYralaa yeni '-ttaD Y•zılmuı nnı ihtiyar h,,.eti Ualaruiı an, Yaabf numaralardan bir kaydt 
lamngeliyorm111. Memuriafa da k.;cli hayabni bqblarma tal- balmak, tq OlfllncWd lüyerog
acıyorc:lwiı, bir hiç için çektijim dik ettir,. d~eye din. .• ~et, üt.eri olmınaktan daha gllçtiir. 
azabı gfüilyorlar ye onlar da meUlelen ba"p iDdiien Hl'I va- Şaruı mmkkak ki, takat ut' 

~ Beyotlu ıqu1111a havale.. 
eclil4 Oradaki memur deft~ m dosyalar, kiğıtlar albnda 

bunabmF,J. Pek hakla 
"Bup bak•mam, 11ra 

he ... ,,~binizl » dedi. Bu si>z 
doğra.._,.._ beraber, glllim 
r&~ Obnacak klğltlann 
ekramma ~ tlylerim Or
pi9nli. Birkaç _gh de o kale•• 
gWip ıefclim. bk 'glnlerd.td i ... 
,..., arbk eşkiai kadar lurçnı
LWa içimi ~oda. Garip ....... ..,... ....... ~ 

- 328 den beri mi gelmemiş? 
Zaftllı adam, kenclW.e alt 

oJnnyu bl ... kabahatin hlcabile 
kıp kıl'llllZI, omuzlannı mkb. 
Bfr ay eneJe ait yeni muamele 
doaya11nm pliı> gelmeclitial lor

dum. Onun da ~aydı açıktı. 
Ka11t kalemine gittim. " Evrakta 
olacaktır 1 ,, dediler. Evra~ a gel
dim. karantinadan dolayı içeri 
airemedim. 

irtibat memuru da bqkalan· 
• kiğıtlarım kovalamakla 
b.iter içind_,di. Vakit geçti, 
paydos çaldı. EJlerden kalem
ler atıldı, memurlar genit bir 
n~es 'a•datar ve erte.• glhı tek
rar hJJ dayamlmaz azaba katla
-_bilmek için biraz )(unet 
toplamak llmicliyle yola çaktılar. 

Bizim it ~ kalmlfb. Ertell 
p pldim, Beyotlu mauma 

benhale beraber Odllyorlarch, :tal*~ ~~ekfJ; ~l~ Dm feYkinde ça'lflyorlar. Fakat 
Hatta bu yllzden evrakı alıp cf:u bir aebep Jlzflnden kendilerinden çok defa muhaJI 
gece evlerinde bile phfbkJarnu iti• bit.üyec .. kti. latiyorm. Bayle bir iltek i .... 
biliyorum. Birsin sonra her ı• T..,u idareainden çıkarken, nihayet h tıanmn acı boşlatma 
yia tamam olacağım saylecliler. dilimde şu dua vardi : .. Yarab- pkanr. Sonra ştıraamı unatma
Kaydiyeaini Yermek için beni bı, bır daha beni bu dlnya •· malı ki, fimd, henllz d8ze!tilmelf 
hesap mem~ gönderdiler. ratmclu geçmiye ma.bkem et- kabil gibi girOnen ba idare cla-
t saliye,J alchm, veznede hor- me 1 ,, ha bir mllddet t>u ıekJde ~ 
cuma adedim. Yapı acak bqka • kılına, kurtanlm .. laka-. bir 
it kaJmamqb. Bir ,an daha Tapu idaresi niçin bayJedir? ha e sirecekt r. Bu feJlket ye-

milra~. eder.ek nk'a11 alJJl.t 
bm. "~ boJ'CI• ~r, bb' 

• 

bekledikten 80IU'8t tam on be- Orada yalnız kendi itimi takip Dilmez bir hale gelmeien neye 
finci gin, Pffinden aynhnamak etmedim, burasmı gayya kuyu-
ıartiyle iki isim ljrenmek kabil suna çeviren sebepleri de gGr- lamıldamıyonu, b lmem ki? •• h 
ot~. µ..,..,.... • •cam> m"ye çalııbm. Bir kerre aiatem Seyyua,_,,."4~·· 
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ahrıahmere seyahat 

Hicaz ı ar ehhabileri sevmezler ! 
Ciddenin kaymakamı lranlı bir tacirdir I 

••••• 
Derler ki siyasette himmet sar

fetmek iyidir, himmet israf etmek 
fenadır. 

Kurduğu devleti ileri götür
mek husususunda makbul gaye
ler taııdığı anla~ılan kıral lbin 
Suud, boyuna himmet israf etmek 
mecburiyetile karşılaşıyor. 

Her adımda himmet israf et
mek zarureti, siyaset adamlannı 
ıonunda mutlaka oportünizme 
( idarei maslahata ) götürürmüş. 
İbni Suudun da akibeti bence, 
çarçabuk bu o]mu~tur. haha bi· 
raz gayret edelim: 

Hicaz, Necıt ve mülh.akab 
luralbğınm aha isini belli bath 
iki bUyük kısma ayarmak kabil
dir : Kırabn asıl taifesi Necitli
ler yani Vahhabiler ; saniyen 
Hicazlılar. 

Hicazlılar Vahbabileri hiç aev
miyorlar. F e aket ıunda ki bu 
ıevmemektc bathca amil, diğe
rini kendinden aşağı görmek 
kanaati. Evet, Hicaz'ılar Vehha
bileri hemeç, ( medeniyetsiz, 
barbar) addediyorlar. Vahhabi-

·Ier de Hicaz ılan mü h t biliyor
lar. Mahiyeten iki histe keskin, 
hem çok keskin hislerden. 

Dışandaki mevk\ini iki "mu
kaddes,, şehri ihtiva eden Hicazın 
kıralı ve içerdeki kudretini 
Vahhabilerin reisi buıunmuıua 
borçlu olan lbni Suudun artık 
vaziyetini ve israf mecburiye
t inde kaldığı himmeti bir ta
laVVllr buyurunuz! 

HicazlıJar arasında mevkiini 
kuvvetlendirmek için Vahhabilik 
akidelerinden fedakArJık dti mi, 
Vahhabiler nezdindeki mevkii 
zaifleşiyor. Vahhabilik esasabm 
Hicuda tatbika koyuldu mu 
Hıcazlılara karşı mevkii sarsı
lıyor. Yalnız ·bir tarafı glSzete
rek ona göre yürfiaıek, yani 
diğer tarafı ihmal ise imkansız. 
Zaten topu topu Hicazı da, Necdi 
de, mnlhakatı da bir kaç yüz bin 
kişinin içinde. 

Röportaj ( tahsisen gazete 
muhbirliği ) hududunu qmamak 
için hakiki bir muharrir gibi 
faıla mutalea yürütmekten icti
nap ediyorum. Ben gördOğtlm, 
öğrendiğim bir kaç noktayı 
aadıkane İşaret edeceğim. Neti· 
celerİ okuyucular çıkanıınlar. 

lbin Suud bir garibe içinde. 
lslAm Alemine, Hicazlılara ve 
ecnebi devletlere karşı mevki 
ve itibannı tahkim için Vahhabi
llkten uzaklaştıkça V a.hhabilere 
yaklaşmak hatta içlerine gömnlmek 
ihtiyacını duyuyor. Son zaman
larda Necidi ve eski merkezi 
Reyadı terketmez, edemez oJmuı. 
Büyük oğlu ve veliahtı Emir Suud 
ise esas~n Reyaddan hiç aynl -
mıyor. Ve Mekkede kırala ikinci 
oglu Emir Faysal vekaJet edi -
yor. 

imam Unvanım terkederek 
melik (lrırc) namını almış olan 
lbin Suudun Reyaddaki ikameti 
ataletle geçmiyor. Bazen ufak 
tefek (ihtimal oraları için büyük) 
muharebeler yapıyor. 

Bütün bu vaziyetin sailcmı has· 
satan Arapların çok ~evdikleri 
kestirme ve beliğ bir cevap nü
n unesinde okumak belki kabil -
tlir: 

lbin Suud, kendi ümerasından 
ve en namlı silih arkadaşların -
dan Faysal - üd - Dıviş i mağ fıp 
ettiği zaman, yaralı olarak hu -
zuruna getirilen Ed-Diviş ten kı
yamının sebebini soruyor. Faysal
Ud Dıviş ıadece ~ cevabı ve ·· 
riyor: « Sana kartı hareket edil
memesine hakim olmak, elimden 
çıkmışbr. » 

Vahhabiler Hicazda, Oımanlı 
İmparatorluğuna ait bazı teşki
laatı ve bir çok idari tabirleri 
ipka etmişler. Esasen çürük ça
rık olan bu teşkilatın, impara
torluktan Şerif hllkümetine ve 
Şerif htıkiimetinden de Vabbabi
lere intikal edince aldığı hali 
siz tahayyOI ediniz t 

Mesela Cidde, kaymakamlık. 
Fakat kaymakam, Abdullah Ali 
Zeynel isminde aslan İrani bir 
tacir. Kendi ticaret iılerinin çok
luğundan ve yaşının da ilerle
miş bulunmasından dolayı bu 
kaymakam - tikcann, biri kar
deşi olmak üzere, iki de mua
vini var. Filvaki Abdullah Ali 
Zeynel çok muhterem, çok iyi 
bir adam. İyi amma ..... 

Vahhabiler, bizfm "zabıtal 
ahlAkıye ,, diyebileceğimiz şeye 

şöyle blSyle takabill eden bir takım 
" emir bilmaruf ve nebi an ilmnn
ker,, hey'etJeri icat etmişler. 
Bu hey' etlerin başlıca icraab 
meydan dayağına mahkum 
etmek. Meydan dayağının iyiliği 
•e ya fenahğl haydi mlinakaşa 
götürOr diyelim. Yalnız, zama· 
nımızda hlkim olan medeniyet 
fikirlerinden her adımda aynl
mak, ve yahut bufikirlere müte
madiyen yaklaşmamak bilmem 
ne dereceye kadar doğrudur. 
On alb yaımda bir gence, ba
husus bir genç kıza en vahi bir 
sebepten dolayı çarıı ortasında 
seksen değnek attır, sonra da bu 
hareketi aykın gören bir cihana 
tariz et l 

Bu vesile ite bir bilgiçJik tas
lamaktan kendimi alamıyacnğım. 
Bir iki sene evvel Habeşistan, 

Akvam cemiyetine girmek iste
mifti. Şimdiki haline göre dün
yanın en bnyftk fümistörisi 
( aldatmak yolunda alay ) olan 
AkYam cemiyetini methet
mek gayesile söylemiyorum. 
Ancak o dakika için Habeı 
hükumetinin, bu cemiyete gir-

.mekte aiyaseten bir istifadesi Yar
dı, •e ya mühim bir istifade 
umuyordu. Fransanın şiddetli 

lehdarhğına •e ısrarına rağmen 
Habeıiatanın, Akvam cemiyeti 
muvacehesindeki talebi az kaldı 
suya düşüyordu. Bilir misiniz ne
den? İngilterenin 11suretihaktan,, 
gözükerek ortaya attığı ufacık 
bir keyfiyetten: Habeşistanda 
cezaen bilek kesilirmiş. 

lngilizlerin bu üç dört kelime
lik iddiası yakından alakadar 
olduğu bir devlete müteveccih 
olmasa idi, yani bir maksada 
hamlezsseydi Habeşistan, Akvam 
cemiyetinin yüzünii belki asır:ar

ca göremezdi. Meselede neler 
çektiğini Briandan bir sormalı. 

Halbuki İslamiyette yeni yeni 
zuhür eden \•e paydar olmak için 
medeniyet arabasının arkasına 

takılmak zaruretini görmeleri 

ik 
Rize v aye inin hari

talı il ı 
Rize vilayeti ziraat müdiirü 

A. Kemal B. tarafından Rize 
Vıliiyetine ait mahalli bir tetkik 
ne~redilmiştir. Bu tetkikte vila
yetin büfün kazaları, nahiyeleri, 
köyleri hakkında nüfus, iklim, yağ
mur, sühunet miktarı, ve nebatata, 
arazinin irtif alarma, mahalli san· 
atlara dair mufassal ma -
lfımat mevcuttur. Ayni zamanda 
bu malumat grafiklerle tesbıt 
edildiği gibı vilayetin bUyük 
mikyasta bir harita ı da ilave edil
miştir. Harita pek güzel bir şe
kilde basılmıştır. 

Kemal Beyin vücuda getirdiği 
eser ihtiva ettiği malumat 
itibarile hakikaten orijinal bir 
eserdtr. 

Kemal Beyin uzun mesai 
ve güçlükle başardığı iş vatanı 
tanımak ve bilmek yolunda 
mUhim bir adımdır. Kemal 
Beyin Rize vilayeti için ciddi 
vesikalara müstenit neşrettiği 

eserleri diğer vilayetlerimiz için 
de bir örnek olmasını temenni 
ederiz. Q., 

Plümer asliye hukuk Mahke
mesinden : Plümerin F erhadin 
köyünden Köse oğullarından Me
met oğlu Veli ağa tarafından 
ceddi ve murisi Köse oğulların
dan Hasan oğlu Mustafa namına 
mukayyet karyede kain altı kıta 
tarJa iJe bir bap hane ve bir 
bostan yerinin muamelei tescili-

yesini iddia ve icra kılınan mah
kemede müddei aleyhten T enkas 
ve Fındıklı namlarile iki kıta 
tarlanın nısh davacı Veli ile Ali 
oğlu Ahmede cbaenceddin ait 
ve nısıflarında mezburen Veli 
ve Ahmet dahil olduğu halde 
dığer müddei aleyh arazi ve 
emlakin köse Mustafanın umum 
•ereseleri namlarına intikal ey
lediği an aşılmakta ve bu suret
lede mum elei tesciliyesi icra kı· 

hnacağından başkaca bir hak 
iddıa edenler varsa tarihi ilan
dan itibaren bir ay zarfında 

PJümer hukuk Asliye mahkeme
sine müracaatları ilan olunur. 

lazım gelen devJctler ıeriat ah • 
kamını tatbik etmek, yani ada -
let namına el, ayak kesmekle 
iftihar ediyorlar. 

Gümrük alıyorsun diye, Cid
dede tütün içimine müsaade 
ediyorsun diye, otomobile bini
yorsun diye, mülhitlerle görüşü

yorsun diye. onlara benzemek 
için çorap giyiyorsun diye bizim 
iyi bildiğimiz bir zihniyet, bir 
ruh tarafından tariz ve taarruz
lara uğrıyan lbin Sundun, tele
fona müteallik macerasını din
leyiniz: 

İbin Suud, ~erif Hüseyin za
manından kalma iki iiç telefon 
hattını tamir ettirmiş. Hemen 
işaret ettiğim zihniye , ruh 
nyahl nınış. Böyle şey kabul 
etmeyiz, bu sihirdir, demişler. 

Etmey·n, eylemeyin er fayda ver
memiş. Nihayet zeki, terakki
pener, azimkar I{ ral bir hiJeye 
müracaat etm"ş, demiş ki: "A
yetli\ Kürsi okununca çözülme· 
yen sihir olur mu?,,. T<tbii "ol
maz,, dem"şler. Telefonla konu
şur arken Ayetül Kürsi okunmuş. 
Sese halel gelmemiş. Ses devam 
ed'nce işde sihir bulunmadığına 
kanaat g ... tirmişler. 

Fatebiru ..... 
Mehmet Fuat 

ilyarder 
Nasd zen~in oldular? 

'' Krup ,, lar 6 

a dilcesine bir müra t 
AJfred Krup lngilterenin meşhur firma ar•ndaıı 
birine müracaat ederek muvaffakıyet esbabtnı 
sordu fakat ..• mektubuna cevap bile almadı. 

Geçen tefrikalar hülAsasz 
Almanqada •Esen. de oldu~ça servet 

Oe mevki sahibi olan Krup aile:ııinin on 

dokuzuncu asır mebadisirıdeki mümu,i/ı 
f re derik Krup gayet çub.fkan ve mateıel>
bts bir adam olmıurrıa ralmen batan su
oeHni kaybetmiş ve on dfJrl qaşmdak,ı ha
yıik oaıuna yalnız bır fabrika bırakn.ışlı. 
Bu fabrikada çalışacak ameleye vueuk_ 

para olmadıtı gibi t.er şeyi de nak.sandı.Al
fred Krup ctı dtJrt ya~ında olmasına ra~· 

men pederinın mesletinde ısrar elti oe bın 

zalınıetk fabrikasına oldukça bir mevki 
vermiye muoaff ak oldu. 

Pru:Jya lıüktlmeii mılessue/ere yardımın 

muzir o/dutu kanaatife Krup un mOraca
atl.arını reddetmiıtf. Krup fabrikasındaki 
amele mıktarınr 45 e kadar çıkardı ; bira
deri ve diner bir akrabaM ile birleşerek_ 

bulıar mdkinesl lestaalı lk Jabrfttastnı iı
leımtye b~ladr. Yeni melod bir çok gaç
lükleri mucip oımıyor de~ildi ••• 

Buhar makinesi çok kömür 
sarf ediyordu. Y anm saat işle

yince duraklıyor ve tekrar can
landınlması icap ediyordu. Fakat 
her şeye rağmen «buhar ile ça
lışılan ilk sene» fevkalade mu
vaffakıyetler verdi. Şimdi amele 
miktarı 80 ne baliğ olmuştu . 
Muamelat bir ıene evve'sinin iki 
miıll idi. 23000 taleri bulmuştu. 
Yeni inşaat ve makinelere 30,000 
taler tahsis olunmuştu. Firma 
artık kendi hesabına bir ıcyyar 
memur gezdirebiliyordu. 

Sahjpferi biraz daha rahat 
yaşıyorlardı. Tekrar bir araba 
alınabilmişti. Ahırda «Frederik 

Krup,,un en iyi geçirdiği senelerde 

olduğu veçhile bir binek ab var
dı. Şehrin ileri gelenleri felake
tin atlabldiğını tastike mec

bur oldu, ve yiiksek sosyete
nin kapılan tekrar "Krup,,lara 
açıldı. 

Maamafih asıl gaye henüz el
de edilmemişti. Alman piyasa -
smda İngiliz rekabetini öldürmek 
mümkün olamıyordu. Neden aca
ba İngiliz malı daha iyi cinsi idi. 
Bu erimiş celiğin tarzı imalinden 
değildi. Çünkü «Krup» şimdi en 

mükemmel İngiliz fabrikasına 
taş çıkaracak kadar iyi çahıı -
yordu. 

Görülen noksanın kullanılan 
maddei iptidaıyeden husule gel· 
mesinden başka bir ihtimal 
yoktu. Şu maddei iptidaiyenin 
istihsalini bizzat kontrol etmek .. 

ten bir taide elde edi mesi müm
kün değil mi idi? "Alfred Krup,, 
bunu tecrübe etmiye karar verdı. 

11 Bruning ,, dökümanesinden 
mevadı ipt daiyenin kısmı aza .. 
mını alırdı. Bu dökümaneyi ken

di miiessesesi ile teşrik etmek 
istedi; fakat muvaffak olamadı. 

Demiri İngilizlerin aldığı yer
den yani İsveçten almak icap 
ediyordu. Fakat 11Krup,, gene 
talisizliğe çattı. 

Müracaat ettiği ilk büyük 
Stokolm müessesesi İngiltereden 
başhanna malzeme vermegı 

reddediyordu. Son bir çare kal
mı~tı, o da Ingilizlere nasıl bir 
demir kullandıklarını sormakb. 

Fakat biraz ahmakçasına 11 Hul, 
firmasına bu bapta müracaat 

ederek Krup firmasını temsi 
etmesini tekJif eyleyince cevaf 
bile almadı. 

Açıkça bir suale cevap alma~ 
mümkün olmayınca bir küçük' 
hileye müracaat lüzumu karşr 

smda kaldı. 1837 senesi iptida
sında "Krup,, bir karar ittıhas 

etti. Bizzat İngıltereye gidece~ 
ve İngilizlerden sırlanm çalacak• 
tı. Evveli zemini tahkik etme~ 
üzere biraderini gönderdi. 

Fakat iyi bir seyyah olaO 
" Herman ,, İngiltereden hiç bit 

haber getiremediği gibi müna 

sebat ta peyda edemedi. Başk• 

çare kalmamışb.« Alfred Krup -
bizzat İngiltereye gitmeğe lüzuo1 

gördü. Bu St'yyahat adi bit 
seyyahat değildi. 

Her ıeyi tetebbu edecek ve 
lngilterede kalacağı müddetiO 

boş geçmemesine çal aşacaktı• 
"Krup,, her ihtimale karşı e</' 

velden Fransızca ve İngiJizct 
öğrendi, bqhca tahkik etme~ 

istediği şeylerin bir pro mırll 

yaptı; "Esen,, deki fabrikasınıJJ 

idaresi için kaei talimat verdik
ten sonra hareket etti. EvvelJ 
Parise gitti. 

Fransada mallannı sürebilece" 
ği hakkında kanaati mevcutt\lı 
Bunda gayet haklı idi. Malıııt 

güzelce türdü. Erimiş çelikteıı 
alabnı sürerek san'atkir muhıt• 
!erin gözlerini boyadi. Zengiıı 

burjuvalar arasına da sokulara~ 
ytiksek memurlardan dost pey• 

da etmiye ve Darbane alalye ~ 

rine eşya satmağa muvaffa1' 
oldu. ( Bitmedi ) 

/ 

Beyoğlu Sulh İcra dairesinden: 

Nebiye Hanımla Doktor NazıOS 
Beyin şayi an mütasarrıf tulun" 
duldan Şişlide Bomonti civarınd• 
Funın sokağında 13 numaralı 
ve cephe itibarile 5,40 metre 
arzında ve terbian 37 ,26 metre 
murabbaı mikdannda ve elekti

rik terkos tertibatını havi iW 
kattan ibaret olup birinci katt• 
bir methal ve bir oda ve bit 
mutpak ve ikinci k< tta iki odıı 
bir abtesaneyi muhtevi ve şebrf 
15 lira icara mütabammil <le 
186,52 metre murabbaı bahçe)'İ 
mfiştemil ahşap hane izalei şuyıl 
zımnında ve mahkeme karat• 
ile tarihi ilandan itibaren 30 gfiı> 
nıüddetle miizayedeye vaz edilın f 
ve ihalesi 4 Şubat 1930 tarihın° 
müsadif Salı günü saat 15 tıı 
icra kılınacağından talip olanları" 
ve daha ziyade malumat alııııı1' 
istiyenlerin kıymeti muhatıı 
menesi olan iki bin liranın yüzde 
onu nispetinde pey akç sııt1 

müstashiben Beyoğlu icrası kale"! , e 
mine 928 - 4742 numara 1 

mUracaat eylemeleri ilan olunıd 



Tefrika 

~r 

Meçhul 
asker Yuan 

Ziya 
Şakir 

Pamuklu müjdesi sevinci 
Elbise ve çamaıırJarımızın parça parça olduğu 
ıu sır ada paınuklu tevzii haberi hepimizi 

memnun etmişti 
llrtMJ'a ~stası 

( ANAF ARTA ) npuru 5 

· Bizim cephe adeta, mütareke 

b li d kumandanlar ve arkaa o e ... 
daşfar biltiln havadislerin en 
başında olan pamuklu müjdt>sine 
~ıldırırcasına sevindiler. Eh; bu 
da gayet tabii. Muhasaradayız 
Çarşı yok, pazar yok, parası 
olanla olmıyan mnsavi. Her ke
sin beraberinde getirdiği iki kat 
çamqır, aylardanberi mütemadi
yen giyilmek yüzünden lime lime 
oldu. Hele biz.. Naumla ben, 
daha hlll arkamızdaki çamaşır· 
larlayız. 

İç çamaşırlarımız, valansiyen 
dantele dandn. Sık ank tamir et
mesek, şimdiye kadar çıplak 
kalırdık. Bereket versin, bu ve
ıile ile dikiı dikmry de öğren
dik. Diktiğimiz yerleri biraz fa:r:
laca büzüyoruz ama, zararı yok. 

Arbk akşam oluyordu. Mu
hittin beyle Rasim bey, Karar
ıaha avdetimizi tavsiye ettiler. 
Çiinkü :ıeminlikleri pek berbat 
bir halde imiş. Temizlenmek 
ihtimali olmıyan :zeminliklerde, 
mini mini canavarlar, adeta ke
nıikli bir hale gelmis. Geç vakit 
erzak arabalarile karargAba 
d8ndük. 

8 Şubat 
Buğün, bir harika kartısındayız. 

T eıadüfün bu kadar garip cil· 
vesi ne görülmüş, no de işildil
miı birşey ... 

Kaç gündür, İstanbuldan bir 
tayyaremi:ı (geldi .. gelecek ... ) 
diye bir söz vardı ve evvelki 
gün do bu ıö.z, resmiyet kes
betmişti. Akşama doğru idi. Ce
nubu 9arki iatikametinden bir 
tayyare motörüniln horultusu 
işidilmifti ; biraz aonra, tayya
re de göründü. Tayylre bir iki 
kısa devir yapbktan sonra, ( Ha· 
cıJar ezanı) denHen dUılllğUn 

llzerfne doğru süzilldU ve indi. 

Şimdi sözü, oradakilere l ıra· 
kıyorum. Tayyare iner inmez, 
o civardaki askerler, bilyük bir 
aürur ile, İstanbuldan, ahvali 
umumi yeden baber almak 
için koşarlar. Hemen tayyarenin 
etrafmı alır] ar. Fakat.. tayyareci 
etrafmı alan ve meserretle elle
rine sanlan a5kerleri görünce, 
hilyOk bir telaşla haykırarak 
işletmek için makineye sarıhr. 
Lakin tam o aiıde, açık göz bir 
çavuşun çelik gibi parmakları 
da tayyarecinin bileğine yapışır. 

Aferin çavuşa, kaşlan göz ara
sında, tayyarecinin düşman oJ
dtı~ unu anlayıvermiş ... 

Geç vakit haber aldık ki bu 
tayyare, ( Petersburg) tayyare 
filosuna mensup ve 11 77 11 nu
maralı imiş. Tayyarenin inmeğe 
başladığını gören, kal'a kuman
dam İsmail Paşa ile merkez ku
mandanı ve sair zabıtan, ( tay
yarcmiz geldi) diye arabalarla 
Hacılar Ezanına ko9mutlar .. 

Fakat, bir düşman tayyaresi 
ve bir Rus tayyarecisi ile karşı~ 
İqınca havretten f&fll'mııJar. 

Kinunsani Pazar 10 da Galata 
Tayyarenin et.rafına derhal nö - rıhbrnından hueketle İzmir, 
betçileor dikilmiş ve tayyareci Knllnk, Bodrum, Rados, Fet-
Rus zabiti de İsmail paşanın a- hiye, Finike, Antalyaya fide-
rabası ile mevkii ınnıtahkeme cek ve d6nlişte meıkOr iıkc-
nalcledilmiş. Tayyarecinin Uzeri lelerle b irlikte Dalyan, Mar-
taharri edilmiş. (Konya-Aksaray) mari•, Salo:ı, Çanakkale, Ge-
postanesinin mührOnil tqıyan liboluya uğ:nyarak gelecektir. 
bir mektup zühur etmiş?!. Tay- ı.--------...;;.----•ı 

lrahzol' li~1•1 ~ uo ıas yarecinin derhal ifadesi alınmıf. 
Meğer, bu şaşkın herif, ( Mal- ( CÜMHURfv:ET vapuru 6 
k ) d l ( Kinuosani Pazartesi 12 de 
ara an ge ip Mustafapaşa ) Galata nhtımırı.dan hare~tle 

ya gidiyormuf, Edirneyi Musta -
!nebolu, Samsun Giresun , 

fapaşa . zannetmiş ve buraya in - r b ' · ra zon, Rize.. Hopaya gide· 
miı ··• cek ve dönüşte Pazar iskelestle 

Ne iae, •akıa, dört g6ıle bek- Rize, Sürmcne
11 

Trabzon, Tire· 
Jediğimiz tayyaremb: gelmedi bolu, Giresun,, Ordu . Onyc , 
amma allih, huinei gaybından Samsun, lnehc•lu, Zongul:dağa 
bir tayyare ihsan etti. Buna da uğrıyarak geF.ecektir. 
tlikür ... 

Fena havadis ..• 

Hu sabah, tekmil haberi ver
mek için tabura gelen altın on-

bqım, bizim çadıra da uğra
mıtb. Üç giindcnberi samansız 
kalan hayvanların. yularları, yem
likleri ve hatta birbirlerinin kuy
ruklannı yedililerini a6yledi. Dün 

ıöyliyorlardı, btıtiin karargAh
lardaki hayvanlar, hep bu halde 
imiş. 

Şark cephesindeki arkadaı
lan ziyarete gitmek için hazır
lanırken bir hastane bademeıi 
geldi. Bahaeddin Şakir beyden 
bir m(!ktup getirdi. Doktor, aci-

len ve yalnız olarak beni gör

mek istiyormut. Şark cephesine 
gitmekttı1D aarh naı:a.r eder-ek 
Karaağaca indjk; Nazımı telgraf
haneye bırakbm. Ben haıta· 

neye gittim. Doktorla bir ıaat 
kadar görmüştük. 

(Bitmedi) 

Kiralık kargir hane 
Beşiktq vakıf akarlar idare

sinden: Beşiktaşta Akaretlerde 
22 ve 5 numaralı haneler bil
müzaycde icar edilecektir. Şeh
ri halin ikinci güniinden itibaren 
yirmi gUn müddetle aleni müza
yedeye çıkarılmıştır. Talip olan
larm itbu kinunUAaninin yirmi 
beşinci cumartesi günii saat on 
üçe kadar mahalli mezkôrda 
(54) numarada milte•elli kayma-

. . 
ızmir · Mersin sür'at postası 
(MAHMUT ŞEVKET)Pt- vapuı 
7 Kanunsani sah (12) de Galata 
rıhtımından hareketle çarşamba 
sabahı İımire gidecek ve akşamı 
İzmirden harckeHe Antalya, Ala
iye, Meuıine gidecek ve dönü~tc 
Taşucu,Anamor iAlaiye, Antalya, 
Kuşadası, lzmiı:e uğrıyarak ge· 
lec~ktir. 

Beyoğlu -~;Üdü~-=
lüğünden,: 

T opbanede Beyazıt mahalle-
sinde Kılıcalipa.şa sokağında 147 
numaralı ve 3500 lira kıymeti 
mubammenelı hane. 

Tophanede Beyazıt mahalle
sinde Yenişehirli sokağında 54 
numaralı ve 4000 lira kıymeti 

mubammeneli Kaafr hano-. 
Ballda mevkı Ye kıymetleri 

yazılı iki bap banenirı mll:ıaye
desf 29 KinuneVYel 929 tari
hinden itibaren bir hafta teMdit 
edilmiı olduğundan taliplerin 
4 Kinunu ıani 930 tarihine mll
sad\f cumartesi gUnil saat on 
bete kadar Beyoğlu Mal mildClr
lüğtloe müracaatları ilan olunur .. 

kamlığına ve yevmi mezko.run 
saat on Oçünden on be.,ine kadar 
latan bul Evkaf müdtiriyetinde 
idare encümenine müracaat et
meleri. 

Devlet demiryollan ve liman
ları umumi idaresinden: 

Mersin - Yenice hattı iizerinde Hacikiri istasyonu civarındaki 
ocaktan çıkanlacak ıekiz bin ve Eskişehir - Ankara hattı üzerinde 
Çubukova istasyonu civarındaki ocaktan çıkarılacak 7000 m3 balast 
ayrı, ayrı ve kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Mnnakasa 25 - 1 - 930 cumartesi gllnti saat 15 te Ankuada 
Devlet Demiryo)I arı idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlannı ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi müdürlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler milnakua şartnamelerini be9er lira mukabilinde Anka
rada Maliye ve muhasebe itleri Reislij"inden ve Mersin hattına ait 
olanlan Konya veznesinden de tedarik edebil~er. 

Balıkesir vilAyctinin Susığırlık kaza.smm demir kapı karyesinde 
kAin olup hükOmet malı bulunan antimon madeninin: 

T e.üim tarihiııdeıa itibaren bir sene mrfmda teşkil edilecek 
100,000 lira sermayeli Tlrk tirketine duredilmek ve tes ' İm tari
hinden itibaren bir aene zarfında bütUn aahanın 1-5000 mikyasında 
munta:ıam bir topoirafik haritası yapılmak ve tah•ri ameliyab 
neticesine röre :mUmkibı oldugu kadar Vdiyeti jeolojiyeyi irae 
edecek taharri aetayicini bir raporla bildirmek ve aynca imalit 
projeleri tanzim edilmek, ikinci ıeneden itibaren aığari 1000 ton 
cevher ihraç ve ıeYkeclilmek Te ihnç ve ıevk edemese bile 
kıymeti Uıerinden o/o 5 resmi nisbi ile işbu resmin % 6 ıı nisbe
tinde teçhizatı verilmek ve itbu taahhOdab teminen milli banka
lıırdan birinin 5000 liralık teminat mektubu veriJmek .,artHe ~
k6r maden .ihale edileceğinden taliplerin kapalı zarfla 29 kAımm:· 
Nni 1930 tarihine müıadif çartamba gllnQ saat 15 ıe kadar 
iktısat vekaleti maadin itleri umum mfidürlüpne mOracaat 
eylemeleri. 

• • 
TRAM\' AY ŞiRKETi 

tSTANBUL TRAMVA\' ŞiRKETi EVKAT TARlFESl 
1929 senesı Tcşrinisaninıo 2~ mel gününden itibaren 

i!Anı ahıu ~ adi.r muteberdir 
Birincı So ı 

No Hutut Hara ket fastla Han ket Ha raket 

ıJ Harbht· Sırk erı 
Harui}.edtn-Sitkccıye 7 1'4 7.oo 19,00 
Slrkttıtlcn-Harblye1e ' 7,31 19,31 

ıo Şışlı . lflneı 
ŞişUdtn - Ttb1elt s,o 6,36 24,14 

Tünelden - Şişliye o 7,o2 24,38 

ı ı Kurtulut-Tüncl 
Kurtuluştan - Tünele 

80 
21,10 23,30 

/Cırıeldeıı - Kurtuluşa 21,30 24,00 

. J Harbiyeden - fatihe 6,h ~·~ 1,00 
12 ttubıyc-fıtiıı . Fatihten • Harbiyeye , 1;05 

Maçkıı.dl.n - Tünele !O 21,40 23,30 
Tünelden - Maçk•va 22,00 24,00 

Taksim en-Sirkeciye 5,8 7,ıo 20,()0 

Sirkeciden - Taksime 10 7,35 20,30 

10 Mıç11 ıı.·Beyazıt 
Macltıdao-~yazıda 7,09 1,00 21,30 

Beyaııttan-Maçka va 1-4 O,!S3 21,33 

!8 Ta1<11m-fati l Taksimdcrı-f atihe ıs 7,4.6 18,46 
Fatihten - Taksime 30 8,32 JQ,32 

ı 9 K urtulu~Bciazı~ Kurtul uştan-8evaz1da 6 7,00 21.~ 
Be yazıttan-Kurtuluşa 13 7,50 21,44 

12 Bebek -Emfnonü 

Beti"taştao -Bebeğe ô,01 

Beşiktaştan-fntln&ıüne 8 o,zı 
Bebcktc.n-Emiuöııfinc 10 0,30 21,'1 
Emlnönünden- Bcbe~e 50 6,41 ~2,31 
Betıekten-Karıköye 22,20 .M,45 
l(araköyden-Behe~e 23,04 1,25 
Bebekten - B. Taşa 2,05 

\13 Orm/Jy-Abaray 1 
Ortaköydtrı-Akıarayı 10 6,00 20,42 
Aksaraydan-Orutkoye 17-20 ô,35 :U,33 

34 Beşlkt•$·Fıtlh 

1 
Beşiktaştan..:f"atihe 9,15 7,()() 20,30 ------t fatihtcn-Bcşik taşa 2e 7,46 21,16 

1 " Topk•p>-Sl<t•d 

33 Yedlkule·Slrkecf 

37 !dtrn~bpı-Slr'kcci 

A l\sarı:- da.n-Topkaplya 6-9 6, 12 
Topkapıdan-Sirkecive 6,33 2'2, ı0 
Sirk edden-Top~ apıya 20 7,09 l2,46 
Topk ap1daıı-Bcyaz1ta ôO 24 l,00 
Beyazıttan-Topk apıya 24,30 J,40 
Topkapıdan-Akaaraya j,OO 

Aksaraydarı-Ve,füuleye ô-10 O,JO 
Ye<likulecieıı-Sir eciyc 20 ö,33 
Sirkedden-Ye i ı~ uleve 60 7.13 
Ycdiku ledeu-Beyazıtı 24,00 
Beyazıttaıı-Ved ı ul cyc 24,30 
Vedi imi ed erı-Slr kecive 

A ıaraydan-fdırnekapıya 6,01 
fdimckap101m-Sirkc.:1ye 7,11 ô,31 
"' rı;:eclden-Edirnckapıva15, 21 7,04 
Edir ı ekap1daıı-fatihc 50 23,40 
fatillten·Edfrrıekapıva 24.05 
Edlrnckıpıdaıı·Aksarıvı 

l'ı,14 

22,54 
1,00 
1,40 
2,00 

22,25 
22,58 

l,40 
1,45 
2,QO 



Abu ne şartları 
f0rk1yede ~ 

K.u~ Kuruş 

1 Aybğı 150 000 
3 • 400 800 
6 • 750 1450 

Gazetemizde çıkan yuı ve resim· 
lerin bütün ha.klan mahfuzdur 

Gazeteye gönderilecek mettuplan.n llzertne 
idare lçl.nse [ idare ] . yuıya aitse [ yuı J 

işaretJ tcooulmalıdır 

Basılmıyn mektopların lad<ıslnden. tıymıtl 
mııkaddereslz mekuplara lconulmuş paralıno 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydaJı eserlerin 
din.lım.nda yüzde 20 tenzilAt n.rdır 

Bllyük veya bir lcaç dala tçtıı verilen 11AD1arla 
hıuıııt mahiyetteki ll!nlann lcred 

1 IAn şartları 
Satın K.oruş 

6-8 inci aayıfa ı 2sc 
6 • • 25, 
4 • • 40 
2 • • 100 
1 • • 200 

ı2 • 1400 2700 tcaypoımasından ve na.oıann miloderecatıodao ISI'ANBUL, BabıAll, Ankara c:acldeıinde c v AKIT YURDU > 
idare mesul de~lldir 

idare Ue lcararlaştırılır 

Gazetemize husus! ııa.o kabul edea yer : 
EL S. EL lltnat acentesi 

l..Sinci ıayıfada 10 
reami Ui.nlar 

•-------------------... TıL 1970 iDARE IŞLıtRl, f97l YAZI ISLERl • telgraf' V AKIT posta lraı 4li 

Profesör Doktor 

M. Lutfi 
Dahlll Ye intani ha.ııtalarm1 Cuma •• Paar
dan mıda her st1n lldden aonra Dt~u 
Şekercl Sokak N. 7 de kabul etmekted!F. 

MUHTEREM DOKTORLARA Kiralık kagı r hane ve dükkan 
Beşiktaşta akaretlerde 41 nu

maralı hane ile (1 - 3) 20, 29, 
32 numaralı d6kkAnlar bilmtlm• 

Avrupa müstahzeratına muadil HASAN KUVVET 
ŞURUBUNUN tertip ve istihzarındaki muvaffakiyet ve 
mükemmeliyetine binaen iyot ile f lisero f osf atlara ihtl
y acı olan hastalarınıza bu kıymettar şurubu tavsiye.
nizle vatani vazifenizi ifa ve hastalarınıza şifa temin 
edersiniz efendim. 

yede icar edileceğinden şehriha
lin 17icci sah gününden itibaren 
aleni müzayedeye vazedilmiftir. 
Talip olanlann Kanunaaninin 
8ınci Çarşamba günft saat on üçe 
kadar mahalli mezkurde 54 nu
marada mütc•elli kaymakamlıjı
na ve yevmi mezkO.run saat on 
üçilnd en on beşine kadar İstan
bul Evkaf müdüriyetinde idare 
encfimenine milracaat etmeleri. 

~ ı·· Nevra J1 

Aspirin 
kompriınelcri . · ıunnr. · \nde sür at\c tcdavı o Lll ~ 

saycs ndırollu baki•• ,,~ 
y olnı.ı kırmızı ba b ınark•)'l aıQlll'l'CD 

aınbatlJıno dikkat ve u 
talep ediniz.. 

B 
A 

BAVE 
E 
R 

B&DDDDdlmaa&DDBDDaa 
rl OSMANLI BANKASI g 1 Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 1 1 lsıaııbul aceıııelığı - Telelon lsıaııtıul 1948 B 

Beyoğlu daire•i - Teıeton Beyoğlu 1303 iii:l Di Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli v'eya he- ım a saı cari suretile avanslar, poliça ve iskonrosu. 11 

1 
Türkiye cümb.uriyetinin başlıca şehirlerine ve memallki ecne- 1J 

?lyeye senedat, çek,itlbbar mektuplan ve telgraf emlrnamelerl ~ 
~~ ~ 

~aamarmnnaaggmaraca 
5'-.8 ==-2 .... = ::=.-.s.-::=.=-=s=-2~2'=-2=-s:=.: 

Türk Spor 
13 üncü numarası eskisı gibi 

mükemmel bir tahıla çıktı 
Abidin Daver Beyin futbol tarihimize ait gUzel bir yazısı, Halle 

Fırkası katibi umumisinin spor işlerimiz hakkında beyanab. Kan
dilli kız mektebinde spor, İstanbulda, Anadoluda, Avrupada aon 
faaliyetler, Tllrk gibi kuvvetli. Sporda sinema, Pariste birinciliği 
kazanan futbol hikayesi 24 sahifelik zengin münderecahnın bir 
kısmmı teşkil ediyor. 

. ZJI OKOS fi 
RAKI VE MAS TIKASINI 

Her yerde arayınız 

Apartman isteniyor 
Beyoğlunda Mobilyalı ftç. 

dört odalı bir •parbman i.te
niyer. Banyolu olan tercih edi
lir. Gazetemizde Fikret. Adil 
Beye mllracaat . 

~~::::::ammm:umnaanmım::ı::nmm 

il SELANiK BANKASI · 
11888 de tesıs edilnliştır ! 
hSERMA YESI 30,000,000 FRANK n . 
İ Merkezi umumi. lırtanbal 

5TOrklye şubeleri 
i: Galat~ İstanbul, fzmir, Samıun, 
•; Ad . ················e····.··········n-·•11 .......... -·111 11••··-•ııt••····-·······················-······························ == ana, mers1n. .••••. ,. .•. 11111111•,.•• • ········e:· ................... :a······-·············································•111••••• .•.••••. ... ·········-·· ................... •• _ ................... 1···············11········11

•••
1111•'"'·=····················-· ........ =-! v i "iiif--•--•- ""Ouo -- - -·•-•••• -·-••U• H••--·-------••ui":1"e rl ı, unan.s an şubeleri: 

iiiJ Mabkemei Temyiz aza11ından Ahmet Refik B.. in ıs~i ! Sela.nik, Atine., Kavala. 

HiıYe n i icra ve if 1 as kanunu şerh isH~ iı Her türlti banlfa mua.melAtı. 
:m :;;: 5• itibar mektupla~ her nevı akçe 

iii 2 ncı."' cı"' it !~~! :~ Uzerlnden hesabatı cariye, çek 
••• •••• •• }A 
m ı=== "•J muame i:ltl. ~ -. ··ı m ~~nmmuaıl!!'lıı:c:ııc:nwww=-11111111111ımr.ınaımama:I • l ... -iJ lııvtçrentn bnyiik hukuk llimlerlnlo eserleri .., blltiln kanun anmtı nazara l"i!f m:::::~::m::n• 
lii! alınarak oazaii . ve amell hülcilmlere ve lüzumlu ollmunelert havi olım bu eaerin her !!i !i Cilt, aaç, &engi basta!ıkl..:. 
::!! cildi lıtanbulda V alrıt Clhm ve ikbal kOtiiphanelerinde 0501 kuru,,, satılmaktadır ::: :: mu·tah···ı·· ••.• =··· .. D.09 °" 

ım ~u""ncu",. cı"lt DeQrolundU ım ~j DOKTOR 
.... J v .... ·9 Ah t H " · t nn HBCİZ ve saUŞ hakkında en Jüzumlu mah'matı ve nümunelerJ havidir iiii ğ me amı 
:::: ..•• ····-···--·"-· .. ···- ·---······ .. --- -·····-- ·---·· ••••••••••••••••• !!!! 5 Galata, Voyvoda cadd L ·.·.·.·.:: ................................................................................... ~~ •111•··············;••••J111••••••tı • ······::::: •••• :::ı-.::; ••••••••••• !ll•••·········:ın .••••••.•••..•.•..•. n:;; ••••••••••• ;. ········!••u••················· ~ eı ·-... An .. ······k···-·-.. ··--d· ... ••M{ı• .... -da ......... [ ............. -:l ... l·:-;~-k ·····::d····. :···l··::···· ;= Attna bruıkası yanında her gün ' 

Jlfindeı::a e ter r ı(/ı mı ı emw mu ur u- !ı.::...=,,._...,__J 
~ ··········· ~···••&••·········· Mevkii Cinsi Dönümü Metro Muhammen Umum Rakam ebvap : F elemenK Bahrisefit : 

bedeli lira No. • • 
Akk6pril Tarla 68 548 10289 10-11 9 ! Bankası ! 

Yukarda yazılı tarlanın tekarrür eden bedeli sekiz aene sekiz tak- • M k A • 
ıitte istifa edilmek ve 5/1/930 pazar günü saat on beşte ihale ! er ezi misterdam : 
olunmak il.zere mülkiyeti 14112/929 tarihinden itibaren kapalı zarf : Mezun aermayeai: F1. 25,000,000 : 
usulile müzayedeye vazedilmiştirr. Talip olanlann yevmi mezkurdan : yediye edJlm•o aerınayeai: 5,000,000 : 
evvel mektupJarını yüıde 7.5 pey akçelerile birlikte Ankara milli : lbtiyat akçeıi: 3,000,000 : 

emlak müdürlüğünde mfiteşekkil satış komisyonuna ita etmeleri. 5 Jstanbul şubesi ! 
• • } . .. . :'"" ' ~ .... .,.,,....,~., . . •,. : .... :,,, ... -:~,~-,,,~ ,!'f'~ ;.,.. . .,,. :r 

' . ~ • '-'J - •• 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

B(TYÜK iKRAMİYE 200,000 LİRA Dlll 
A.yrıc~a 50.00 , 40,00r: 30.000 20,000 15,000 

10,000 liralık ik.raıuıyelef' ve 100.000 
l ı ralı k bır 11 ükafaı 

: Galata Karaköy Palas : 
: Tel: Beyoğlu 3711115 : • • i lstanbul tali şubesi ! . - .. 
: Iatanbul Alalemci Han 1 
: Tel: İstanbul 569170 1 
• H . • : er nevı Banka muamelib S 
: ve kiralık kasalar 1 
l••aa•W••••••••••••••••••••••' 
:::=::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::111:1111111 
:ı ı ozan ıp FaklUteılndeo dlplamalt 
:2 D~. 

~ Hüseyin Na.~ıt 
·: y !: Doğum ve kadın hastalıkları rn tl cebassııı 

ii Türbe, F'..skl HllAllahmer binası No. ıı 
:i Her elin öltleden •onra oaaı 14-18 
:: T olefeo. lst 2612 
ii:::::::::::::::::::=::u:::::::::-.ma-ınm ...... 

::-=-=-- LzazzL~ .,..... ;:; _::?~~ -~~ 7: = :. \llP' ,,/ rn ••d•i' Ret ik lihmet 

-·----~----.-·------.·--~-~-~-~------------------··----·---------·--·--------

bızır yangın • 
erı 

Tanıamen memleket yapısıdır. Resmen kabul edilmiştir. ~lemleketimizde geçen sene kurtardığı servet iki milyon lirayı n1ütecavizdir. 


