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Valimiz Ankaradan geldi Program 
M h•ttin beyin beyanatı Bir hafta sonra ha-

1930 Fransa güzellik kıraliçesi 

u 1 zırlanmıı ola-
V a:limiz on gün $Onra A vrupaya gi- cakbr 

1930 aenui Franaa gllselHk kırali~ bmdan d&t bet ıb 
enel intiba!_>

1
edildifini Fransız pzeteleri blclinnektedlr. Mia Frm

auı uıl adı Mat
muel IYet Lab
nuur Ye yirmi 
6ç yqındadJr. 
Cenabı Frama
da .. Kan • ela 
doğmuftur. 

diyor iki ay kalacak, Fazlı Bey Ankara, s (Yakıt)- t.uıı..ı 
' d. . k " 1 d k programı 6n0mOzdelri hafta için-k e D ISIDe Ve a et e ece de ikmal edilecektir. Program 

Muh d<1.in Bev 
Geçen hafta Ankaraya giden 

yaJi vekili ve ıeLıremini Muhittin 
bey diln ıehrimize dönmüştür. 
·Muhittin beyi Haydarpaşa istas
yonunda şehremini muavinleri 
Hamit Ye Şerif beylerle emanet 

fliat.~ne egı en 
Muhittin bey bir muhanirimizbı 
1111allerine apğıdaki cevaplan 
yermiştir: 

Avrupaya sevahat 
• Ankaraya mezuniyet almak 

Gzere gitmiıtim. İki ay mezuniyet 
aldım. Şeker hastalığımı tedavi 
ettirmek Ye biraz da iatirahet 
etmek llzere Avrupaya fide
eeğim. Yirmi senelik memurum. 

f Şimdiye kadar hiç mezuniyet al
IDallllfbm. Nereye gideceğimi 
henllz kararlafbrmadım. Daha 
oa ,cm kadar buradayım. • 

lfım vekAlet eaecek1 
• latanbulda villyetle emanet 

flmdiden prensip itibarile birlq-

G D z e I 

gözler 

CAZiP 
IAKIS , 
l.UI •• 

- Müsab11. 

hanın birin· 

et devre.t-

""" 
Bu gtizel 

miştir. Bu mllnuebetle Yali mua- bel'feyden evvel acil tedbirleri 
vini Fazlı Bey bana vek41et teabit etmektedir. En fazla pa· 
ede~~k,. benim v~zi~etim ne ise ramızın harice aitmelİDe ıebebi
vekıhmın de va:nyeti ayni ola- yet veren ecnebi emtiU1D111 
caktır. Emanette muavinler gene memleketimizde imali gftç olmı
giinün muamelitma bakacaklar- yanlan için fabrikalar tesi.i mu-
dır.» karrerdir. Bunlar teabit edil-

Yen{ beler: iye k11nunıı mektedir. 
«Yeni belediye kanununun mec- Yapılan tetkikler ba suretle 

lis encümen'ncle mllzakereai bitti. kurulacak fabrika)arm eberi· 
Bu kanun blltftn tehir belediye- IİDin kurulma nıurafuu pek az 
leri kanunudur. Bu kanuna mü- bir zamanda imalatlarile temin 
zeyye1 iki madde İstanbul bele- edeceğini göstermektedir· 
diye ve vilAyet teıkilAtı hakkın
dadır. Bu kanuna göre lıtanbul 
tehrinde vilivetle emanet tevhit 
ediJmiştir. Gelecek eylülden iti
baren bu ıeklin tatbikine baş
lanacaktır. 

«Emanetle Vilayetin tevhidi 
İstanbul için faıde!i bir vaziyet 
ihdas edecektir. llk defa olarak 
İstanbulda beledlye devletin 
resmi müzaberetine istinat ede
cek ve bu auretle lstanbul şehri 

Atinada sami
mi bir ziyafet 

Atinalzlar A;;kara mü
zakeratzndan 
memnzın/ . -Atina, 8 ( Ape>.) - Yunan 

hariciye nazın il. Mihalako-

Franaız glze
Hnln latihabmda 
bir çok erbaba 
kalem, reuam -
lar, heykelbnt
lar balunmut -
tur. 

Bunlar arum-
da rwam Van 
Donpr " Kap
yello ile beykel
brat Mayyar n 
Moro Votye " 
meşhur Prm -
yalı edip Kal -
deron ile ıerafet 
hakemi Moris d6 
V alef buhmmut· 
tur. Asıl karan 
yeren hakem he-
yeti oa bq ki
tiden mOrekkep
tir. G6zellik bi • 
rinciliğine nam • ,, .+, ;:; ... ~ r ' .,...... •• 

~evl~t tebri haline gelecektir. fam Türkiye lllliiıııiiiil&r"'IJ M ..ıtr ~ 

im fiddetli bir aiyaya ....... blnlabmt n • bet hakem bir yetil 
çuha 6rt818 mua etrafmcla oturmut oldaldan halele genç kızlan enı tekilde bir ıehir meclisi sefiri Enis B. 

~~lunacak,. kazalardan seçilecek terefine bir 
ıkıter aza ıle bir encümeni daimi • 
t kk-1 d zıyafet Yer. 
Cfe u e ecektir. Bu encllmen b l d" ı mittir. Ziya-
e e ıye i e balkın temas ve ı·,. f 

t . k. · d h ette fevka . 
ıra ını a a yakından ve daha 1 

ku tJ ide bir sa _ 
vve e temin edecektir. 

D6·""' mimiyet g6s-
,_ .. nu umurnive bin11~ı terilmiştir. 

Dilyuau umumiye binasının A nkaramOemanete Yerilmesine geline . 
b 1 e • zakerab hak-

u mea eyi takip edemedi 
Mali V kil m. kında burada Dikbinllk izba-

tetkik eylemiflerdir. 
Mi9 Fram koyu k..tane •çb, Ye saçlarına ~utabak renkte 

pzlere ye cilde maliktir. Boyu bir metre yetmif d6rt santimdir. 
Kencliaine iatikbale ait tuanurall hakkmda sorulan aaale demif-
tir ki: 

~Şimdiye kadar dildıçi idim.. Ba ... 'ab bırakarak aeYeeefim 
deli kanla iJe e•lenecejim •• SiDemaJI perdede girmeyi •verim. 
Artist olmıyacağım .• 

BiR MAKALE · 
ye • · i Bey rahata 

bal kta ·d· ız nna deYam olunm-1...,-dır. anma ı ı. a&UI lktr.adf .,,1JZ1yet1mi• hakhınd11 fen11 ""1.Jer ııvandınnı~ 
Terkoa flrketlnin va.ıveti Hatta mevcut 1Pal6mata pe 

Terk -ı-k ti ı muayYen bazı noktalar berin- Haber aldıgımıza pre tehri- Türkiyenin iktisadi vaziyeti pek 
09 

, ... e meae esini Na- de itilif huıl olmuttur. mizde bulunan ve Avrupa ile fena bir halde g6stt-rildiii cihetle 
fıa veklletl tetkik etmektedir f brika maamellta devam için bir takım 
~ . [Alt tarafı 2 IDd ..,.E•nmdadır] • .•• • . - • • • • • • • • • • • • .. • . •• •• it yapan komiaiyoncu ve a . maJ6matm Yerilme.ti iateamek-

--: •.. m&meuilleri eYelki ıtbı birer tedir. 

· : iç sa yıfaJanmızda ~ mektup alm11ıarcbr. Temasa geldifimiz komiaiyoa-
• : Almanyadald ticaret merkez- cuJar memleket abYalini yanfıt 
: $ebir baberı.s : )erinden gelen bu mektuplarda tanıtan ve hariçte muzır ak.ialer 
: J .. •e $ tndde ! lstanbulda 1 intişar ~den ikdam yaparak itlerine ket vuran bu 
: Makaİeler, : gazetesinde çıkan bır makalede makaleden tik&yet ediyorlar. 
: a., mak .. Je: Ecaebi memleked· r-: e===========:eı::::============~!!!!!!!===:!!======!!!!9!!!!;3!5::::::!!!=:=:::=:!1!!::!1E!I 
• • • deki Türkler Ge·ltl -"'--ı ' . ' ....... . . • • 
: 4ünılde : 

i Cocuk ıGtuna : Kör-Aman 
$ •nclde ~ l 

Tiyatro, m111 ld HJ'lf... : matmaze ' 
o uıada : ne kadar 

Gençlik .. vıf••• • 

r ındde .! tenbelsiniz? 
Hikaye : AIJonket kad·;:- • 9 un(ada ! Bir çeyrek-

• 
• • . Memlekette Valrıt • 
<1 10 uncuda • ! tir, telef onu • • • • 

TefrOca/arı 
Utaamaz adam 

Zampara laral 
2 tacide 

a 1ndc1e 

• 
•. =J tutuyorum 
: cevap ver-
• L- 1 o 

1YltJ,.an1 .. ·..m aaJ'•t• : mz yor BU• 

Mı ..... .._ 
4' ln9ide • 

! nuz I 
ıo .. ~ac1a : 

• • 

reairnlerl 

•akJayınız! •... ,,_, -.. Ilı., ... ..,.,. ........... - :-.. ........................... .. ... .. 



Valimiz geldi 
Üıt taralı birtncı aayıf amızdadu- 1 

Memleketin menafii ve İstanbu
lun su ihtiyacı noktasından ehem
miyetle takip -.e bu husuıa dair 
-.esaiki toplamaktadır. 

Tetkikat yakında bitecek ve 
kat'i bir karar verilecektir. Ema
net -.ekilete yeni bir rapor ver
medi. 
Oldurva tarifesi meselesi1 

« Bu meıele v~iletçe tetkik 
edilmektedir. 

Emanette f l!lSllrrn/ 
Emanetin yeni bOtçesinin ha

:mlanma11na bqlandı. Vekllet 
belediyelerin muarifi gayri müı
mİr• ile idare memurlarma ve
rile• paraam varidabn muayyen 
bir niabeti geçmemesini daima 
mOrakaba eder. Taaarruf tavsi
yesi umumidir. Bu ıene emanet 
bOtçetinde daha nsi mikyasta 
tasarruf imklmnı anyoruz. 

Halicin ta1hlrl me~ele~I 
• Halicin tathirini İltemiyen 

yoktur. Fakat Maryoıera halicin 
tathiri için m&racaat etmemiştir.• 

Alhn 
Kaçıracaktı 

Fakat yakalandı 
Brezilya vapuru ile Y unanis

tana gitmek imyen Kayıerili 

topal opllanndan Sahak iımin
deki bir pbsın tavurlan ıDpheli 
görOlmtit ve üzeri aranınca ka
çınlmak iatcnen bayii miktarda 
albn bulunmuştur. Bunlar 3 be
ıi birlik, 6 adet kulplu birlik, 
2 Mahmudiye, 75 birlik, 15 
Avusturya Kremis albm olmak 
nzere cem'an 101 altındır. 

Bir cınayet 
Halıcı oğlunda Abdtıssellm 

caddesinde Boğoinın kahvesinde 
gramofon çalmak yllztındea 

Mehmet "Ye arkadqlan Veysi 
Hasan Efendilerle kahvedekiler 
arasında bir kavga çıkmlf ve 
neticede Bogoı, Sehak "Ye Haçik 
ilminde ftç kiti bıçakla yarala
narak Balat hastanesine kaldınl-
mıılardır. Haçiğin hayab tehli
kededir. 

- Olabilir •• buna da e)"Yal
Jah fakat itiraf edinb. Siz bir 
kaç yGs tin içia bu bacak 
adi bir hırm mlSDllZ? 

Nedim Bey acayip ltir alma 
tekall69ile: 

- Adi hına, ili hına •.• 
Böyle bir tUnif yapabilir miyiz? 

- Hay bay •• miaal olarak ta 
kendimi -.e sizi g&teririm.. •cb 
hırsız ben.. ili hll'llZ liz.. Bir de 
bırııdıim aliyyillili lçtlncl mufı 
yardır •• 

- Bu tunifi ne itibarla ya
ptyonun? 

- Siz ylz bin lira için namus 
denilen :dlmriltl ekayt vurup 
6ldtınınlhıllz. Ben 1e bir kaç li-
ra atruna onu çoktan i(.t_.u e
derek pmdlbıı.. Merhumun ora
m burada namını işittikçe bazı 

[ V AKIT ın son teıgraf haberleleri 

Gölgede hararet 36 
Diyo döJaneyro sıcaktan 
yanıp kavruluyormuş 

Gazeteler için 
Bir istatistik yapıyor 

Ankara, 8 ( V akıt )-1.tatiatik
mıam m6d6rliiğii gazetelerimiz 
hakkında bir istatistik hazıılan
maktadır. Nevyork, 8 (A.A) - Riyo dlS Janeyro dan gelen tel~aflara na• 

zaran mezkür ıehirde şiddetli bir sıcak dalgaaı bltkOm ıllrmekte-
dir. Gölgede hararet 36 dereceyi bulmuştur. Ahali, su bulamamak· Ankarada buzlar başladı 
tadır. Evlerde bulunan içece< su miktarının azalmama11 için ev it- Ankara, 8 ( Vakıt) - Bu aa-
lerinde deniz ıuyu kullanılmaktadır. · bah çok aoğuk oldu -.e sular 

B f buz tuttu. eri tara ta •.• 
Pe.rpinyan, 8 (A.A.) - Fırtınalar ve mebzul surette yağan kar- Dahiliyede yeni vaziyet 

lar Perpinyan mıntakasında şömendifer mUnakallb ile telgraf mu- Ankara, 8 (V akıt) - Dahili-
haberabnı inkitaa uğratmıştır. yede hazırlanan yeni teşkilat Ji-

lspanyada kebine meselesi yihuına g6re idarei umumiye 
•e mahalliye umum mndnrlük 

Madrit, 8 ( A.A ) - Bir gazete muhabirint beyanatta bulunan 
muavinlikleri kaldırılarak yerleri

M. Romanonea iktidar mevkii Primoderiveradan milnbal kaldıiı 
ne birer tefük ihtas olunacaktır. 

takdirde eıki siyasi liderlerin hllkfımeti idareye amade ve ehil 
olduklarım beyan etmiıtir. Bevneımdel bank çekleri 

Edgar K;ne ne halde? kongresi 
Ankara, 8 (Vakıt)-Cenevrede Parla, 7 (A.A) - Edgar Kine kruvazörlinl\n ağırlıklarının 

toplanacal< olan beyaneJmilel 
botalblmasma başlanmıştır. Geminin içine giren ıulann tulumba· banka çekleri kongresine Hukuk 
lar -.asıtaaile çıkarblmasına devam olunmaktadır. Bu ameliyeler 

mektebi profeslSrlerinden Şevket 
eanaımda bir bora zuhur etmiş ve kruvazötllıı iki parçaya ay- Bey İftİrak edecektir. 
nlmaımdan endişe edilmiştir. Bugtin vaziyet daha iyicedir. Gemi-
nin kurtanlmuı için alınan tertibat muvaffakıyetle icra edilmiftir. Anhara ltfaiııesinde 

Yunanistan a ticaret mukavelemiz Ankara, 8 ( Vakıt) - Son 
yangınlar mllnasebetile şehre

Atina, 8 (Anek.)- Muvakkat TOrk· Yunan ticaret muaheduinin 
remanetimhh ısmarladığı 2 aro

metinleri hazırlanmışbr. Muahede cuma giintıııden evvel burada 
zöz., 1 efrat kamyonu ve 2 mo

Yunan hariciye nazırile Türkiye sefiri arasında imzalanacakbr. 
Muahede kabili temdit olmak üzre alh aylık her iki memJeket topomp geldi. 
mahaulibna en ziyade maz.han mlisaade millet hakkım bahıediyor. Tasarrut c:emi-,•eiirJde 

Amerikada içki meselesi Ankara, 8 ( A. A) - Mili 
taıanuf cemiyetinin Bozkır, Er

Vatington, 8 ( A.A) - Diln meb'usan meclisinin içtimaında 
dek, Çorum tubeleri açılmıtbr. 

Nevyork mebuslarından M. Lagardiya içki memnuniyetinin bu ""'°'D· 6 .. Ankara merkezince reımi,hususi 
kn ıekilde tatbikının bir muvaffakıyetsizlik teıkil ~tmekte oıdugu-nu 

mlieaıeaata yeniden üç bin taab-
ı&ylemiıtir. M. Lagardiya aahH mubafızlannın kaçakçılar Uz.erine bnt varkuı gönderilmiştir. 
atq açmalanm muahaze etmiftir. içki aleyhtarları, ıabil muhafa- t-..:==a:ı:::ıa----=~==ııs=ıı:t 
sa.... naabaua gemilerin hareketini mGc!aJ.... ctaıi~ler •~ ispirto 
kaçakçılığının önünü al ak içln sarfedilen emeklere kongre aza
sının muzaheret etmesini iıtemitlerdir . Maliye er\lmnın Kanada 
hudut boyunca yeniden 500 gllmrlik mahalli teaiı ttmeği Te diğer 
hudutlarla ıahillerden istpirtolu içkilerin Amerika taprağına girme
ıini menetmek için ellerinden gelen herıeyi yapm8iı derpİf eyle
dikleri a6ylcniyor . 

Tren ka~asında 
Ceıair, 8 (A. A) - Kin~nu

saninin albncı günU bir trenin yol
dan çıkması auretile vukua ge
len kazadan 18 ki§İ ölmüştür. 

İngılterede 1Ş8tzler 
Londra, 7 (A. A) - Birinci 

klnunuiı 30 unda işsizlerin mik
tan 1 milyon 510 bin 200ü 
bulmuştur. 

Komilrıistler 
Berlin, 7 (A.A) - iki komü

nistin cenazcai k.aldırıldıiı ıı
rade zabıta hunr ve silktinu 
muhafaza için müdahaleye mec
bur olmuştur. Bu esnade birkaç 
el silah atılmış, bir polis ağır 
ıurette yaralanıııışbr. 40 kadar 
'kimse tevkif edilmittir. 

Foıov, 8 (A.A) - Dtin rea-

bir takım davetliler komünist 
çetelerinin tecavüzüne uğramış
lardır. Komünistler bunları re
volverle tehdit ederek iplerle 
bağlamıtlar ve rehine olarak 
alıp götürmiiflerdir. Bunlann 
araımda Çin bahriyesi başku
mandanı Y anğıuıang ile 
Fukyeu eyaleti mülki valisi ve 
mezk(ir viJiyet erkinındaıı bq 
kiti -.ardır. Kendilerine · millet 
ordulan unvanı vermekte olan 
komllniıt kuvvetleri uzun müd
detten beri Fukyen havaliıiude 
icrai dehşet etmekte idiler. Fa
kat, bu ıon hareket en cür'et
kirane hareketleridir. 

! s n 
ziyorıun .. Bu felıefeyi kimden mlinli itiraf etmeden beni ele 

yor •• 
- Sen tuhaf bir adama ben-

tederrla ettin? 
- "Y arabbf benim gibi bir 

utanmazı yarat111ağa tıkılmadın 
mı?" diyen filozoftan. Bu tavsif
le kendimi size iyice anlata 
bildim mi? BenilD ;ibi bir ıer 
filozofunun elinden kurtulut 
yoktur.. Sirkatin miktannı IÖy
leyiniz. Hissemi ortaya koyunuz. 
U:daıahm •. 

- Sukatin ıniktan dedi;im 
kadar. 

- Ha demek beni yoracak-
ıımz ..• 

- Nafile biç yorulma ne ka
dar bllyük ıer filozofu olsan 
beni korkutamazsın. 

- Elimde bu kadar vesaik 
Tarken .. 

- Evet elinde bu kadar -.e
aaik •arken.. ve fU tlört dıvar 
arasında yllz ylize airkatin faili 
ben olduğumu itiraf etmitken 
ğcne bir şey yapamaum •.. 

- Çok yanılıyorsunuz • 
- Beni hükiimete ihbar ede-

mezsin. 
- Niçin? 
- Çünkü kendi lirkat cür-

veremezsin. 
- Benim cOrmüm bir pard6-

ıil qirmaktan ibaret adi bir 
ıirkat fakat ıizinkiıi cinayetle 
kantık bir ıirkat .•. 

- Ne demek iıtiyonun? 
Avnlluellh ŞeTkiye Hanımın 

mektubundan fU parçayı oku
yarak. 

- " Sabret.. Sabret.. Oh 1 
ne yudıtımı bilmiyorum. BUtiln 
biltllD ıenin olmak için ubınıı
Wda bu lhtiyann aldOğilnO bek
lemekte baaa bir cimyet ıtbl 
ıeliyor.. o ujken sanki b~n ıe
Din dejil miyim ? Emrettiğin o 
mllthit noktada una tiddetle 
muhalifim... Hayır bayır 6yle 
teY benim elimden geimez. 
Bunu bir daha tekrarlama.. " 

Bu mektup parçaıı okunurken 
Nedimin benzi biraz atar. Av
nftuellh ı6zllne devamla: 

- Beyefendi Şe-.kiye hanıma 
emrettiğiniz o mllthit nokta ne-

dir? 
- Hiç bir tef değil.. kadın 

1&fsatası .. 
- Şimdi kendi el yumız olu 

Komşularımızda 

Bulgari3ftın: 
Sofyadan bildirildijine pr• 

Bulgar Yugoslav muhtelit komia
yonu mfizaaf milkiyetlerin tasfi. 
yesi meseleai hakkındaki illi\~ 
kerab itmam etmİftir; bu bapta 
bir itilaf aktolunmuştu. 

Sene başı şenlikleri dolayıaile 
müzakerat 1 O kanunuaaniye talik 
edılmiştir. 

Yunani fan: 

F ranaı:ı. meclisi mebmumm 
memaliki ecnebiyeden gelen p• 
raplann ancak tabii hallerinde 
kuJlanılabileceği hakkında ittihaz 
eylediği karar Yunan hilkfime
tini fev.lıcalicle alAbdar etmek· 
tedir. Eğer ba ••- tatbik 
edilirse Ynnan..._ Frwaya 
yabm ham prap ~n
dea Fr&DSD piy• & Y- p• 
raplarm.a kapan 4 olveld.r. 
Bö1le bir feyin tah.\••· Wn
de Ymaaahükiimeti F ...... ile 
olan ticaret mna .. ıhaai lea
hetmek niyetindedir. 

lf 

Hestiya gazetesi ....... Yunan 
mlizakeratmdan bamediyor ve 
diyor ki: 

Halledilecek meseleler m6him, 
nazik ve ınuaddaldır. Yunan 
hükfimetı hiç bir suretle aculaoe 
ittihaz olunacak mukaYelelere 
riıa gösteremez. Bu takım me
sailin mualiakta kalması ilerid, 
sui tefehhüm teb ikeıi meydana 
çıkanr. Türk gazetelerinin mn-
zakeratm muvaffakıyeUe devuıa 
ettiğj ve M. V enize __. • 
raya gıµ cegı ıei 111 

riyalı ya lüzumundan fazla ha-.a
iliğe veya tahtında bir fikir 
beslenildiğine delllet eder. 

Bir Alman gazetesı 
aleyhinde 

Berlin, 7 ( A.A ) - Dahiliye 
nazırı halk arasında heyecan 
uyandıracak asılsız haberler neş
reden Rote Fabne gazetesi hak
kında takibat yapılmaamı em

rctmittir. 

Malıve vekilimız 
Ankara, 8 ( Vakıt ) - Maliye 

vekili biraz rabahız olduğundan 
makamına gelememiştir. 

; :& Z!2 

fU aabrlara lütfen kulak Yerini&. 
Amüsselib cebinden çıkarda

ğı d ğer bir mektubu okur: 
- " Şevkiyeciğim nihayet s6-

ıüme geldin mi ? Aramn:dald 
o koca engelin tabii eceli yakın 
olmakla beraber onun vlcudll 
1aadetimize manidir ..• Sana ver
diğim tuzu ihtiyann 1&bah kah· ı 
-.altısındaki tereyağına tarif et· 
tiğim miktarda kanftlnver •• 
uyuşturucu tesemmDmle sebebi 
•efab anlatılmadan ölUr ... ,, 

AvnilsselAh kllçtik bir teYak• 
lrufu müteakip : 

- Sirkatinizi ibraftan sonra 
bu cinayetinizi inkar edemezai· 
niz. Kadın evvelemirde karşı gel
diği bu mUthiş teklifinize nibay;et 
ramolmuştur .. Kullandığınız ze
birin nevini de tetkikle kqfet• 
tim... Arsenik mürekkebatın· 
dandır. Ve sonra Şevkiye Hamm 
benim elimdedir. Bu kadın, bO
ylik ıerveti aprdıktan ıonra 

aizin kendisini brakarak yal• 
nız batınıza firarretmek niyetinde 
olmanızdan kuşkulanıyor .• Mu ip 
P11şa tedrici tesemm&m tesiril• 

l Bitmedi ] 
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·Uç Rus manastırına Jlııükôıı:ıetçe vazıyet edildi 
· Manasbrmı, aparhman mı? MiJli tasarruf ha

: Saltanat devrinin· baş belası ferman
. lan ile pek eski zamanlardan beri sü
rüp gelen bir pürüz daha temizlen~i 

T
panecle Ru manastın ilmi verilen ftç hDytık binanın va· 
ziyetl nazan dikkati celbetmif, Defterdarlık, · manubr ia
minden istifade ederek •ergi vermiyen, fakat apartıman 

1 ıfl>I mesken ittihaz edilen bu Dç muazzam bina hakkında tahkikat 
JaPllUft fU neticeyi almıfbr : 

Apttllhamit devriDde Rus çan, Kudllsü ziyaret edecek Rus 
tah'uı için yol tıstünde bazı misafirhaneler tesisini düşünmüş ve 
Raa,aclu sonra ilk konak yeri olmak lizere İstanbulda bu kabil 

....,..neler .iPwı_ i~..lh&~eLA.°!~~Şr ~fJf!:°. başİca 
Ru çarına bir cemile olmak tlzere Ru• misafir: 
hanelerinin bilftmum vergilerden muafiyetini m6-
beyyin bir de ferman ıstar etmiştir. 

Bunun Ozerine Rus misafirhaneleri Topanede 
inıa edilmiftir. Evveli bir binadan ibaret olan 
misafirhane müteakip senelerde üçe iblağ edil
miıtir. 

Bu binalann dahili taksimah bekAr yolculann 
ikametine yanyacak ıekilde küçük knçnk odaJar. 
dan ibarettir. Misafirhaneler İnf8 edildikten 
sonra Kudüsil ziyaret edecek oJan Rus hacı-

lan akın etmiye baılamıtlardır. Rus hacılanm lafıyan gemiler 
l.tanbul limam.na gelince mola Yerir, yolculanm ıehre çık&nrmıf. 
Bu yolcular Beyoğlunda para yiyecek takımından olmadığı için 
derlual misafirhaneye giderler, gt1nlerini, gecelerini orada geçirir-
lermit- Tabii misafirhanede geçen hayat dıtandakinden bGsbGtün 

faırldıdır. 
Rua ~cılan burada ibadetle. zlihtil takva 

De nkit geçirirlermif. 
Hacı olmak Ozre ihtiyan seyahat eden bu 

Rwılar kendilerini o derece ibadete verirlermiş 
ld, mJsafirhaneden çıkarak ciYardaki kiliseye 
gitmiye bile vakit bulamazlarmış. İşte ~u ~tiyaç 

berine misafirhanelerin iist katlarında bırer ıbadet· 
lume vDcude getirllmiı, Rus hacılan burada doya 

doya ibadet etmiye bqlamıılardır. Üst katında birer 
ibadethane tesis edilen Ye kapılan yalnız dindar 
adamlara açık bulunan bu binalar glln geçtikçe 
miafirhanelikten çıkmıı, Rus manasbrı halini 

almııhr. 

reketine karşı cep
he alan ecnebi 
şirketler mi var? 

Bir Alman ılaç fabrikası hem krtdi mua
melesini kesti; hem de müstahza 1 atına 

birden yüıde 25 zam yaptı 

Eczacılar Sıhhat veklletine müra
caatta hulunarak nazarı dikkati 

celbedecekler 
Almanyada bnyD_k bir ceza 

fabrikaaımn İstanbul Tekilleri 
ıehrimi:ıcieki bilnmuın ecza de
~olarma mUracaat ederek. yalnız 
TUrkiyeye mahaus olmak üzere, 
fabrikalan müstabıarab fiatla
nna birden yüzde 25 zamme
dildiğini, eıkiden vade ile ya
pılan ahıverişlerin bundan sonra 
peşi~ yapılacağım tebliğ' etmiş
lerdir. Bu müessese 350 - 400 e 
varan müstahzarabnı Tilrkiyede 
tutturmuı olduğu için, sebepsiz 
yapılan bu zam milli servetimize 
büylik bir darbe indirecektir. 
Bunu nazan dikkate alan ecza 
depolan sıhhat vekaletine milra
caat ederek tahkikat yapdma
sım rica etmişlerdir. 

lediklerine g6re, yerli mustah
zeratın kullanılması hakkındaki 
cereyan üzerine bu fabrika adeta 
milli tasarrufa kartı cephe a l· 
mak ve memleketimizde henüz 
imal edilmiyen bir iki mustah
zan pahalıya satmak istemekte
dir. Çünkil yüzde 25 zammı 
icap ettirecek biç bir ıebep 
yoktur. Nitekim bu zam mesela 
komşularımız Bulğaristan ve Yu
nanistanda yapılmamışbr. Bundan 
başka bu müessese sipariı ma· 
hiyetinde olmıyan ve lstanbul 
acenteleri tarafından satılan 
müstahzarlan lıviçre frangı ve 
İngiliz lirasile yapmaktadır. 

Bu suretle acenteler kendile
rine kir kalan parayı da lngiliz 
lirası olarak almaktadırlar. Bu 

acentelerin bu suretıe haı .._ket et
meleri lüzumsuz yere kambiyo 
talebini arttırmaktadır. Nihayet 
Alman fabribsının mustahza.r
Jarından bir ikisi istisna edile
cek olursa, diğerleirl tamamen 
eczanelerde imal edilebilecek 
ilA~lardır. 

Ecza depolan sahipleri dok
torlardan yerli mOstahzarJan 
kullanmalarını rica etmektedir-
ler. Bu yüzden temin edilecek 
tasarruf istisgar edilemiyecek 
kadar mllhimdir. 

Çünkü yalnız bahsettiğimiz 
Alman fAbrikası senede mem
leketimizden bir milyon lira 
çekmektedir. Ecza d-eposu sahiplerinin söy· ---------------""•**""" ____________ _ 

Kütahya çini fabrikalarında tabak ve fil can 
imali için yapılan tecrübeler 

Fabrikalaıın bugünkü vaziyetleri, sermayeleri, kudretleri· nedir, 
yann ne olması ümit ediliyor ? 

Evvelki gOn Ankaradan gelen telgraf haber- / yapılmaktadır Ye bunlar Avrupa mamul4tından 
lerine nazara11 Kntahyadaki çiıd fabrikuında daha ucuzdur. · 
yemek tabakları, fincan ve saf re yapılabilmeıinin Fabrikanın kullandığı blltiln mevadı iptidaiye, 
teminine çalı· toprağı, boyuı, 
tılmakta bu bu- cilbı hep yer-
susta t~crnbe- lldir. ftç!lerl ki-
ler yapılmakta· milea Tllrkttlr. 
dır. Mamul Ah m iZi 

Dnn Kntah- geçen sene yerli 
yadaki Azim ç1.. mallar sergisine 
ni fabrikasmm de teıhlr ettik. 
ıehrimlzde bu· Bqvekil Pt. Hz. 
lunan ıubeaine ve ikbıat vekili 
mDracaat ettik. ~ Bey itle-
Şubenin mUdfl- nmlzf takdir • 

rü Muharrem ·~~~-.. ~-·· . _ . tiler. Hatta o 
Fevzi bey b. · - uman nllmero-

~e • b . 
şu maldmab taJ mftnaae etile 
verdi : •okak levhala-

- BugUn KO- nnın ve numa• 
tahyade belli başlı iş gören, aynı zamanda Avru- raların çiniden yapılmasını Emanete teklif ettik. 
paya bile ihracak yapan yegine çini fabrikaaı Başvekil Pı. Hz. de yerli mallann tercih 
Azim fabrikasıd..r. Bundan bqka Oç, dört ufak edilmesini emerettiler. Her türlil taahhtıtte 
imaJAtane daha varsa da bunlann istihsaJAb az bulunduğumuz haJde Emanet bu teklifi kabul 
ve mahallidir. etmedi. 

Yedi sene evvel Sanayi ve Maadin b~n.k~ı~ın HUk6metimlz bankalar vasıtasile Türk çin.f· 
verdiği otuz bin lira ve diğer ilç dört ~lflD)D lf· ellere kredi temin ve Türk çini mamulatının resmi 
tirakleri ile t00,000 lira sermayeli bir şırket ku- müesseselerde tercihan kuUamlmasını emrederse 
ruldu. Şirket bllyük teşkilat yapb. Avrupadan pek az olan ıermayeleri ile bilyük işler yapamıyan 
bir de mütabassıs celbolundu. Ermeni mezarlığı fabrikalar ve imalitaneler kısa bir ı:a~anda 
satın alındı. Avnıpadan makineler getirildi. Fakat büyük işler yapacak bir vaziyete geleceklerdir. 
ne fabrika yapıldı ne de ıirket it görebildi. Bu Fabrikamızda henüz beyaz yemek tabaklan 
makineler bili muattal durmaktadır. temiz ve parlak çay fincanları yapılamamak-

Bu hal AptOlhamidin bütlin devri saltanatın
da devam ettiği gibi harbi umumiye kadar da 
dini mahiyetini muhafaza etmiştir. Harpte met
nık kalan bu binalar harpten sonra apartıman 
olarak işletilmiye başlanılmış, manashrlann yeni 
ıeklinden bir takım şahıslar hayli istifade temin 
etmişlerdir. 

Defterdarlık vaziyeti bu suretle teabit ettik
ten sonra sahibi olmıyan v~ dini hiç bir mahi
yeti kal1111yan bu Oç büyük aparbmamn bir 
takım eıhas elinde kalmasım doğru bulmamış 
ve hnküınet namına bu binalara vazıyet etmiıtir. 

Son •enelerde çinicilik kısa bir zaman için tadır. 
kısmen tevakkuf devre•İ geçirmişti. Türklerin Aranılan beyaz renk tamamen temin edilme
eski bir san'ab olan çinicilik bugün inkiıaf ve mektedir. Bu temizliği verecek «Emaye~ madde
terakkiye doğru yeniden yürilmektedir. Son za- sini henüz temiz ve parlak olarak yapamıyoruz. 
manlarda Hükumetimizin ve halkın yerli mallarına Eğer yapabilirsek Avrupanın tabakları ve fincan
karıı gösterdikleri rağbet, milzaharet çinicıliği de lan gibi tabak ve fincanlar imal edebileceğiz. 
ihya edecektir. Bunun için yeniden tecrübelere başlanmış ve 

Azim çini fabrikasının sahibi Mehmet bey ' /o 80 muvaffak olunmuştur. Edilecek mueve
isminde bir Türk san'atkirdır. Fabrikada timdi netler neticesinde Avrupadan makineler de 
vazo, kavanoz, tütün tablaları, kaseler, ıeker ku- getirilirse dünyada nam bırakmıı olan Türk 
tulan, yemiflikler, saksılar, surahiler reçel tabakları çinileri tekrar eski mevkilerini alacaklardır. » 

Defterdar Şefik 8. evelki gün eski Rus manasbrlarına giderek 
'blnalarm' bıhliyesini emrebniftİr· Binalar maliye hesabına kiraya 
verilecek ve bir kumma da 0 civarda kirada oturan maliye subeleri 
nakledilecektir. 
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W~OCTI~T 
Ecnebi mem eket

lerdeki ü kler 
Ecnebi memleketlere gidip 

oralarda oturan ve Türki-
yeden kendilerine gönderilen 
Türk parasını Ecnebi kambiyo
suna tahvil ederek geçinen 
Türklerin mıktarını ne kadar 
tahmin edersiniz ? Bu zannedıl
diği gibi yalnız üç, dört binden 

ibaret değildir. Hariçteki Tnrklerin 
adedi 70,000 kişiye vardığı 
anlaşılmıştır. 

Şu halde eğer beher nüfus as· 
gari 2 Türk lirası ile geçiniyor 
farzedilirse bunlann 1 günlük 
sarfiyatı 140,000 , senelik 
sarfiyatı ise tam ( 60,000,000 ) 
lira den ektir. 
Eğer bu paralar ecnebi top

raklarında kazamlmıt olııaydı 

buna o kadar ehemmiyet verile
mezdi. Halbuki bu 60 milyon 
Tiirk lirası Türkiyeden, Türk 
topraklarında çalışan vatandaş
lann alan terlerile elde edebil· 
dikleri kazançlardan ayrılarak 
gönderilmektedir. Bu paraların 
hepisi gönderilirken ecnebi pa· 
rasına tebdil edilmektedir. Bu iti· 
bar ile dir ki Türkiye haricinde 
oturan Türklerin vaziyetlerini 
tediye mfivazenesini yaparken 
nazar:ı dikkate almak lazımdır. 

1 ftrkiye haricindeki türklerin 
bir kısmı şüphesiz memuriyet 
veya tahsil gibi lüzumlu bir 
vazife ile memleketten çıkmışlar
dır. Bu vaziyette olanların ıeya
ha• ferine tabii müsaade edilir 
ve kendilerine muayyen miktar
da para gönderilir. Bazılan da 
bir hastalık yeya ticari tetkikat 
gibi bir ihtiyaç ve zarurete 
müstenittir ; bu kısmı da mahdut 
bir zaman için tecviz edilir. 

Ancak ecnebi mem'eklere 
gidenler içinde birçok kimseler 
vardır ki bunlann seyahatlerinde 
hiç bir ihtiyaç ve ~aruret yoktur; 
maksatlan sadece ey enmektir, 
Türkiyedeki emval ve emlakinin 
varidatını ecnebi memleketlerin 
eylence ve sefaleı yerlerinde 
laraf ehnektir. 

İşte ecnebi memleketlerde 
bu vaziyette yaşıyıın kimselerin 
hareketleri milli iktisadiyat için 
çok muzurdur. Çünkü bu suretle 
her aene barice giden miJyon
larca lira memleketin tediye 
mllvazcnesini kabartmaktan baı
ka btr ıey değildir. Bunun için
dir ki bir çok A vnıpa memle
ketlerinde milli servetin harice 
beyhude yere akıp gitmesini 
mucip olan bu ne'ri ıeyahatler 

tahdit edilmiştir; seyahat mak· 
ıadı ile memleketten çıkmak 
iıtiyenlerin götiirebilecekleri pa· 

Y anaı a$ır evvelki : 

T 
8 Kdnunsanl 1 tWJ 

-·13~·;-~ği~·;<l;···;;kid;~ ... E.ı°d·~: .. 
' rado ve şimdi Verdi tiyatrosu 

nam mahalde alafranga Ka
nunusaninin yirmi dördünde 
yani Kanunusanii Ruminin 
on ikisinde maskalı ve mas
kasız olarak bir balo verile
cektir. 

İşbu balo, Uhuvveti Museviye 
nam encümenin himmetilt 
tertip olunup hasılatı Germa· 
noizraelit nam mektebe ve 
Yahudi fukarasına tahsis olu
nacaktır. 

Seyahat notları 
• 

By 
Gfimü~ane Yillyeti bana ne 

hatırlattı, bilir misiniz ?I Mahal· 
lelerde arsız çocuklar vardır, 
ellerinde birer armut şekeri, 
komşu çocuğuna bakarak : 

- Bizim de evimiz var, hah· 
çemiz var, diye kıskanır. 

Evet, vilayetin de evi, bahçe· 
ıi Yar. Fakat her kim bir tek 
kilometre düz Ye sağlam yolu 
vardır derse inanmayımz. İşte 
ıize, ey ıevgili okuyucular, bu· 
nu, ayağımın tozu, başımın ağrı
sile bu yolu geçmiş olan ben 
ıöy:üyonım. Otomobilin saatte 
ancak 15 kilometre silratle git
tiğini söylersem yolun fenalığı 
hakkında kif i bir fikir edinmiı 
olursunur. 

iki tarafımız dağlarla çevrili 
olduğu balde gidiyoruz. Birçok 
isimlerini bilmediğim ve esasen 
ıizi alakadar etmıyecek köyler 
geçiyor ve bu köylerin yanlann
da 11 Necip Fazılın,, " Yılan 
Kale ,, lerini görDyorum. Bu 
harap olmuı, ancak bazı duvar
ları ayakta durabilmif kaleler, 
geçit yerlerinin en askeri nok
talannda, köyleri himayesine 
alarak ııra ile yfikselirler. An· 
cak bu kaleleri gördükten sonra· 
dır ki derebeylerinin ne demek 
olduğunu anladım. 

Y otlar gittikçe tenhalaşıyor, 
evlerin damları toprakla.tıyor. 
Her köylüye rast geliıimizde o
tomobili durdurup ona ve hay
vanına yol vermek mecburiye
tinde kalıyoruz. Şoförön ağzın

dan küfür dü~müyor. Filhakika 
buranın adam lan pek tuhaf. 
Otomobilin komasım duyar duy
mu atını, eşeğini kağnısım bıra
kıp dönüp otomobile bakıyor. 
Artık dar yolda hayvamn key
fine tabisiniz. 

Hayvanlardan en akılhları 
eteklerdir, itina ıle yolun kena
nna çekilip duruyorlar. inek 
ve atlar, bütiiıı kuvvetlerile da-
ğa bnnanmıya uğraşıp muvaffak 
olamayınca yolda kotmıya baş
lıyorlar. Bu esnada sahipleri 
sadece ~izinle me{guldür. Eğer 
kadın iseler·ki ekseriyetle böy
ledir - arkalarını yola, esasen 
örtülü olan yüzlerinı de duvara 
çevirerek çömelip beklerler. 
Neyi? Niçin? Bilınmez. 
Yavaş yavaı · akşam oluyor. 

ra miktarı tayin edilmittir. 
Binaenaleyh ecnebi memleketler
de tatbik edilen bu gibi ahkamı 
bizim de kabul etmem z bir 
zaruretttr. 

Sonra Türle topraklan ile his
ıen hiç bir alakalan bulunmıyan 
pek çok kimseler memleketimiz
de her sene milyonlar kazanır
lar; yahut günün birinde mev
cut emlak ve emvallerini sata
rak ye bedelini esham almak 
gibi bir borsa oyunu ile hariç
teki ecnebi bankalarına kaçırırlar. 

Eğer memleketimizin ikbsndi 
kuvvetini muhafaza ve takviye 
etmek istiyorsak bu gibi ıer
maye ve servet kaçakçıJıklarınm 
da tamam~n önüne geçmek va
zifedir. 

Hülasa hariçten memlekete 
bir kıymet girmedikçe bir kıy
met çıkmak çok tehlikelidir; 
bunun için de hem kuvetli, hem 
de basiretli bir kontrol usulü ve 
teşkilatı lazım gelir. 

iHeJunet A~ıın 

rt 
Bayburda yaklaşıyor, 1500 met
re yüksekte bir yaylidan, fena 
bir şoseyi takip ediyoruz. Ufuk
lar bu anık. Yolun kenarmda 
öbek öbek kınlmı taşlar, ken
dilerini şoseye serecek ellere 
intizaren , kablettarib yaşamış 
devasa bir yılan müstehasei 
gibi uzayıp yatıyor. Göz alabil
diğine yalnı.zlık, esmerlik, ses
siılik, blitün manasile bir« Şnmı
gariban » . 

Nihayet bir kışla göründü. 
Askerler gidip geliyorlar. Bura
sını da geçtik ve bir suyu taki· 
ben kel adaınlara benziyen düz 
damlı evlerin bir yamaçta üst
üste yığıldığı şehre geldik . 

Bilinmez ve zamandan kalma 
Arnavut kaldınmlannda göbek 
attıktan sonra Cümhuriyet otel, 
lokanta ve kıraathanesi önünde 
durduk. Derhal içeri girerek bir 
çay ısmarladın:ı . Bayburtlular 
hayretle yüzüme baktılar, tavla, 
iskambil, pastıra oynıyanlar 
oyunlarım bırakarak dikkatlerini 
bize çevirdiler. Kahveci kasası
nın üzerinde duran gramofonu 
biz.zat şerefimize çalmıya başladı. 

Sırası gelmişken söylemek is
terim, gramofon merakı bütün 
gezdiğim yerlerde salgın halinde 
bir hastalıktır. Nereye gitseniz 
hangi kahvede, lokantada olursa 
olsun bir graınofon vardır. Ben 
buna .. gramofonomani,, diyorum. 
Haydi bu bir şey değil, ya 
plaklar. Yarabbi dünyada ne 
zcvkSiz aCfamlar var, 

Ali baba 
Yapına bana 

Diye ne TürkÇe, ne Kürtçe 
bir şive ile söyltoen tarkıları, . 
yahut: 

Gül dudaklarından yöpeyim 
gibi y yvan kant<ı ağzi le oku· 
nan baloz havaJarı dinliye dinli
ye işba haline geldim. Alafranga 

diye ıfirülen bu tapon metalar, 
zenci kmıliçelere verilen aynalar 

\ 

gibi ve o kadar çirlcin akisler 

yapıyor. Bütün s inirlerimin nef
ret kuvvetile bu plakları yapan
lara linet ederitP· 

1600 metre yilksekte bulunan 
Bayburtta bir saat kules vardır. 
Burada saatin~zı alafranga ayar 
edebilirsiniz. Porsuk çayının fi. 

zerinde bir köprü mevcuttur. 
Bir sırtta eski kale harabeleri 
diğerinde ev mUSVeddeleri var -
dır. 

Bu damsız, penceresiz, hava
sız in!erde, oturınadım, içi na· 
sıldır bilmiyorum. Her halde 
lahit denilen mezarlar bunlar 
o~sa gerek. 

Bayburtta ve civannda odun 
olmadığını zannederim, çlinkn 
sabahleyin bir ürü kağnı çalı 
çırpı ve fışkı yUklü olarak çar
şıya doluyor. Beher kağnı yükü 
8· 10 lira ediyormuş. Evlerin 
tanı inşası bu sebepten ve ko
lay ısmmak kaygmıundan olsa 
gerek. 

likıet Adıl 
HAMİŞ - Bir evvelki yazım

da birçok yerler takti hatalan 
dolu olarak çıkmışbr. Uzun 
cümlelerle yazı yazmak tena 
bir itiyadım olduğu için, eminin, 
okuyucularım bir ıey aolamamıı· 
)ardır. Bundan batka "Zigana" 
dağı baı.ı yerlerde z gara, Zigora 

Köpekler! 
Bendeniz gibi, Milliyet refi· 

kimiz de bugünlerde ıo-
kaklarda başı boı dolaf8D kö
peklerden tikiyetçil 

Dünkü nüshasında bunlardan 
tiklyet ediyordu Ye bir köpek 
resmi de basmışb. Şayet Iatan
bul sokaklarında dolaşan köpek· 
Jer, refikimizin bastığı tekilde 
iyi soydan kapeklerse fena de· 
ğil, meraklılar bir pnde on
ları toplarlar. 

• 
Tıraı ücretleri 

Berberler, brq Ucretlerini 
artbracaklanDJf. Bu ifle 

tutulan usul, eıki ucuz: Beyoğlu 
berberlerinin tatbik ettikleri 
usu)dOr. 

Ncyıe bakalım, Berberler ce
miyetinin reisinin otlu ecnebi 
mektebinden mezun olduktan 
sonra yübek maatlı bir İfe 
geçer de br8f da ucuzlar 1 

T11pl11 l!!.n'~ 

Kambiyo 

l Jngfli:a llruı Kt. 
' .. T .L c•kablll Dol 

" • Franlı 

-. . . ... 
.. . 
" . 

• .. . .. . 
' .. 

.. . ... 

Urct 
Bel~ı 
Drahmi 
FrlD.t 
Leva 
P'Jorto 
l:aron 
Şlllng 

Pe:zeu 
Mark 
Zloti 
Pa.gO 

to t.y 1: anış 
1 Titrt Dt111 Dtnar 

, Çervouç lrunış 

Nukut 

1 ister lliı (İDgUbı) 
ı Dow (Amcrtb) 

Frant [Frusızl 
Utcı [lt&Jya 

O Fraııt Belçika] 
Drahmt [Ywıu] 
Frw (bvtçrıJ 

!O Len ' Bıılıar] 

1930 

KııpaDdı 

1 1'loıt.a [ F el em cılk] 
l:aroe [Çetos!ovü 

1 ~Dıq Avusturya] p••-----••••• .. ıll ı Pezeu fupaııya] 

Perşembe 

m 
Kanunsani 

1930 ŞABAN 
ıua 

Sootefann arlmOff 

Günqın no~~u: 7,26 
Gun~{n hatı~ı : 16,58 
Ayın doAu~u : 11,32 

Aym "°'" : 2,01 

Namaz ....kitleri 

abah Ôfle l.ldaca Aktıı,m Y .... ~-.. 
5.88 12.20 14,44 Hf,57 18.35 05.40 

Bugünk6 hava 
H... büothı , rtsı«ı P07Tadır. 

··········-~················· i Felemenk Bahrisefit ! 
i Bankası 5 
• • : Merkezi Amisterdam : 

1 

ı RayımarttAlmanya 

ı Zlod Lchlltaıı 
1 Pea,a Mac.utJWJ 

Ley [ Romanya] 
Dbur Tugoslovyaf 

1 Çcvoııeç Sevycı 

Altm 
MeddfJı Borsa 
8ıııtuot \ lı&rfd 

f'ahvlller 

fsttııru dalılH "vadeli. 
Dll.ymau manlıade 
lkrımlyell demlryolu 
fatanbııl tramvay şirketi 
1Uhtm1 Dol •eAııtn 
latanbııl lllDILinı ıu Sr. 

t1 ...... n-ttrt 

.lf baıılaı 
Oımuil butuı 

rs: 
121! 

Tıcaret ve zahire 
rı.ıı.r nc.nt bon9oı k&ublumamllltı 

taraftndan Yerlhnlftlr 

Bu~ 
Yumuşak 

Kızılca 

Sen 

Okkaoı 

Aaıaııl A-su1 
K.P. K. p 

IS 2o 16 

(4 15 
• • : Mezun ıermayesi: Fi. . 6,000 000 : Uönmı 
: Tediye edılm t ıermayeıi: 5,()(X),000 : - Zahireler -
: lhtiya~ akçeıi: 3,000,000 : 

•• : fstanbul şubesi •• : 
Çavdar 

.ı\f'P' 
M1111 

lo 30 
8 25 

9 

1 

ı;asulya 19 ın : Galata Karaköy Palas :, .. ._..._ _______ ._ _ _. 

: Tel. Beyoğlu 3711115 : 

i lstanbul tali şubesi i ı====·=:z::==;:;~:!!~;~=:;~;!~., .. :::n:w 
: : • DR.· u 
: lstanbul Alalemci Han : ii Hüseyin Naşit. a 
: Tel: İstanbul 569170 : : Uoğum ve kıdın hastal ıklar ı mtitchwısı 
: Her nevi Banka muamelab : • nr•e. Ellet HllAllahıncr bln&SJ No. 11 
• e tler slba qı.Mu -• ... , l._18 
• ye kiralık kasalar • ! Tolcren lst. 2622 
• • • -=::ı:m=:::::::acm ' ••••••••••••••••••••••••••••• 1 iillı::mı==·cmu:===-· 4 t == 11::1 • 

Güzel gözler 
CAZİP IAlllSlAll •• 

' - Hü5llb1tkanın birinci devresi -

Birinci sayıfadaki artist resimlerıni 
saklayınız! 

Sizi sinemalara bağlıyan o ılık bakışlardır. 
Bunu düşünerek gazetemi.& yeni bir müsabaka açıyor. 

Bu müsabaka iki kısuııdır. Bir müddet bu sütunda güzel gözlü 1 

artistlerin tam resimlerini &"Öreceksiniz.. ! Bu sayılan saklarsanız hem güzel bir kolleksiyon kazanmış, 
hem de müsabakanın ikinci devresi için hazırlanmıı olursunuz. 

İkinci devrede burada bu dilberlerin yalnız gözlerini göre •. 
ceksiniz. O zaman ıize soracağız: 

- Bu bakı~lan tamyabilir misiniz ? 
Siz, o g&zleri tamya bilmek için bu ıfitunda çikan dilber 

resimlerini ıaklamağa batlamalısmız 1 
Ancak bu sayededir ki mnaabakanın ikinci devresinde mu

vaffak olabllirainiz. Kur•aya dahil olup müklfat kazanabilmek 
için bfitilno güzel g8zleri tanımak liı.ım olacakbr •.. 

gibi hatala dizilmif ve iıti - ı mazur görmenizi 
faı 2080 yerine3080 yazılmqbr. Bu .derim. 
hataları-musahhihler hesabına· 

biJhaasa rica 

1 
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arülbedaylide Haydutlar 
.... ~ '' ~ ~ . .:.ı • ' .. .. t- ,,., • ~ •• ~ • • f • . • • :: .. ' .. ,, : • t • ' 1 

Tetkik 
ııı::::z&AA 

JI ____ T_en_k_i_t __ • __ I 
l 781. Genç ve isyankar ruhlu 

Fr idrih fon Şillerin "Haydutlar,,ı, 
bütün Almanyayı yerinden oy
nattı. Heyecan, bir kasırga gibi 
herkesi sUrükledi. Bu, şair için 
tam bir muzafferiyetti. Muhak
kak büyük üstat Göte de bu 
eseri beğenmiş olacaktı. 

Halbuki ...... «Göts fon Berli-
hingen» müellifi, ona ırışmegı 
ideal edinen ve izinde yürüyen 
g enç şairin ' 'Haydutlar,, ı karşısın
da dudak büktü. «Haydutlar» , 
«rr.üthiş»ti. Eski Yunan san'atinın 
ulvi, saf, sakin, pürüzsüz güzel-

~ Jiği karşısında hayran kalan bü
yck şair, bu ~ırıp dökücü, zin
ci! t!en boşanmış deliler gibi 
c;7gm «Haydutlar»dan hiç hoş

ianmamışb. Ne çirk;nlikler, ne 
iğr ençlikler, ne bayağı bir haki
k"'t san'at çerçevesi içinde can· 
la dırıtmak isteniliyordu. Ken
d. n n silkip atmış oldugu şey· 
ler n ''kuvvetli, fakat ham bir 
h ti ·a t,, tarafından ayaklandınl

ması, bir cür'etti. 
Büyük üstat, kızdı. Hatta Şii

lere buğzetti ve artık onunla 
aıakadar bile olmadı. 

Üstadın takdirini bnttın Al
manyanın takdirine değişebile

cek kadar Gôtenin yüksek ıah
ıiyetine pereatiş eden Şi1lerin 
onda "Haydutlar,, mın uyandır
dığı hoşnutsuzluktan haberi 
yoktu. Habe~ olaaydı, her hal
bir an için olıun &mitsizliğe 
düıerdi. Haberi olmadı, elde 
ettiği muzafferiyetle ıermest, 
harıl bani çalıtmasına devam 
etti, " HaydutJu ,, ınm açtığı 
yolda ilerledi. 

Bu eserini yazmadan evvel 
't'e yazdıktan ıonra, dalma Göte
aiıı hakimiyetini berinde, hine· 
den ve bunun teairlerl ıan'atinde 
bariz olan Şiller, "Haydutlar,, mı 
yazarken muhitinin tazyiki içinde 
bunalJlllf, bu tazyikten bunalma 
teairile ,bir "Göta fon Berll
hingen ,, in " Mllthlı ,, ini yarat
mtfbr. Kari fon Mor, muhitinin 
berbatlıklarından bunalmıı bir 
adam tipıdir ki her ,eyi altilat 
edip tabiate yakm, fenalıklardan 
sıy almıı yepyeni bir muhit 
haz.ırıamak, kuımak istiyor. 
Dağa çıkıyor, iyilik için fenalık 
yapıyor. Dllşündllğll gibi her 
ıeyi alttlst ediyor. 

Fakat g~ne tatmin edici bir 
vaziyet ortaya koyamayarak, 
boşuna mllcadeleden yorgun, 
bedbin ve bedbaht, ölüme teslim 
oluyor. 

Mizacına uymayan disiplinin 
ao haddine vardınldığı bir mek
tep e btır ve rahat kalmak im
kan.,ızhğı altında kıvranan atıl
gan genç. talebe, şiire oıan 
arzusunu " ilk aşk gibi ateıin 
ve ;ru, v ~tli ,, duymuş, sekiz 
s~ne bunu söndürmek isteyen 
diıipl;nle göğüs göğse didişmiş, 

" lnsanlan tanımayar11k... hllr, 

Sahnemize her yıl dünya 
klasiklerinden bırini çıkarmak, 
tanınmış, beynelmilel edebiyat 
abid" leri arasına gırmiş, temaşa 
eserlerini memleketimiz halk•na 
da sröstermek, evelce de yazdı
ğımız gibi, lUzumlu ve faydalı 
bir hizmettir. 

Da ülbedayi bu cüm1eden 
olarak bu sene de büyük Alman 
edibi "Şiiler., in Haydutlar isimli 
eserini sahneye koydu ; evelki 
akşrımdan itibaren bir hafta 
müdde ie bu piyes . temsil edile
cek. 

1-hıydutlar, o nevi edebiyat 
eserlerindendir ki yanlış tarzı, 
üslubu, söylediği fikirler ve 
nihayet yazıldığı devrin aan'at 
şekillerinden bir nilmune olmak 
itibarile kıymet ve ehemmiyeti 
haizdir . Bunlar kendt 
memleketlerinde ve yazıl-

dı klan li~anda bile zamanımızın 
ıan'at telikkilerile bugünün gö-
l'Üfll ve muhakemesile dinlenir 
ve seyrediıi1se eskilikleri göze 
batar, belki de bir kısım temaşa
gerlerin dinleme tahammülle
rini de örseler. Fakat unutmamak 
lazımdır ki bu kabil eserler es-
kinin nasıl olduğunu görmek, o 
devrin bay·abnı, o zamanın dn
ıünce ve duygusunu görmek, 
iıitmek, anlamak için seyredilir. 

Tiyatrolar, bu nevi eserleri 
seyirciyi sıkmadan oynamış ol -
mak için de büyük masrafla 
yapılmış güzel dekorlar ve el
biselerle uhneye koyarlar. Bu, 
göz için bir nevi tıu:minatbr. 
:::=:e::: ,.._ ~~~-~~ ........... ~ 

kendi havalarına bll'akılmıı mab-
luk1ann temayüllerini bilmeye
rek ,, demir parmaklıklar arka-
11.Dda dünyadan, kadın ıefkat 
ve muhabbetinden uzak ıztıraplı 
bir bayat geçirmiı ve gene keıı-
dl tabirince " Çok ıükflr ki yef 
ytı.ıllnde mevcut olmayan bir 
canavar Ylicude getirmiıtir.,, 

Şiiler, ıonradan "Haydutlar,, ı 
için b~yle ıöylemiş, bu husustaki 
tenkitleri nıevmubaha ederek 
kendisinin bir inıana rasgelme-
den iki ıene eVTel lnsanlan taa
rire kalkııbğma İ.faret etmiştir. 

"Haydutlar,, da bazan atın 
derecede dehıet ifade eden va
ziyetleri, gayn tabiilikler~ ka
rakter zaifliklerini münakaşa 
edilebilir mahiyette telakki eden 
miinekkitler, eserin beş perde 
içinde karii ve temafageri heye
candan heyecana gayri ihtiyari 
sürllkleyip götürmesini, kıymetini 
arbran başhcahususiyeti olarak 
kabulde müttefiktirler. 

Götenin sakin ve derin hu
susiyeti yanında Şiilerin coşkun 
ve taıkın ifade ve tebliğ tarzı, üs
tadın perestişkirı nzerindeki bü
ttın tesirlerıne rağmen, daima 
bariz bir hususiyet olarak ıeçilir. 
Bunu·" Haydutlar,, ında biıhaasa 
görüyoruz. 

"Haydutlar,, , Alman ıahne
lerinden olduğu gibi bütün me
deni memleketler sahnelerinden 
hiç eksilmiyen beynelmilel töh
reti haiz bir san'at şaheseridir. 

Melırnel Sdim 

Darü bedayi, Haydutları mü
kemmel bir mizansenle oynadı. 
Eserin on iki tablosunda da de
korlar harikulade güzel, cazip, 
göz okşayıcı bir şekilde idi; 
eski tarz elbiseler ayrı bir 
güzellik söylilyordu. Bizim fakir 
sahnemiz için hemen hemen 
muhteşem sayılabıJecek olan bu 
kap içınde arti tlerimizin ahenkli 
oyunu sonuna kadar sürçmeden 
a)( sama dan, muvaffakıyebizliğe 
düşmeden devam etti. 

F redı ik fon Şiiler, bize 
Haydutlarda cezasız kalmıyan 

fenabğl, bılkabn seyrini değiştirmek 
içm insan kuvvetinin kafi olma
d1ğım, gökten yer yüzünü idare 
eden karaaJığın, hain ve kör 
tesadüflerin eseri o 'an 1u mü, 
ceberutu, ka 1-ın ve h1tf ıle her 
zaman her şeye rağmen şuursuz 
yürüyüşünde devam edeceğini 
ıöyler. 

Bu esas fikir etra.fuıda 
&rtılen vak'a içinde güzel, talili, 
mea'ut bilyllk kardeıini kıskanan 
çirkin ve tena ruhlu bir oğlun, 
- babaaını kandırarak - kardeşini 
hükUmet, se"et ve aevgilisin
den mahrum ettirdiğini goruruz. 
Bu zuHimle bağrı )'anan, esasen 
insanların fenalıkJarma düşman, 
temiz duygolu kahramanın 
hOrriyetin baı döndOrücll 
rllzgirlar halinde sert hır bava 
ile uğuldadığı dağlara çıkıp 
haydutlara reis olduğunu gö· 
rürüz. 

Hasedi, ae•giyi, fenalığı, iı
yam, civanmertliği, hiyaneti ve 
nihayet bntlln fenalıktan bekliyen 
o miitbiş cezıı günilnO muhtehf 
tablolannda glSsteren eser, dağa 
çıkan kahranıanlann da biitü.n 
ulviyet ve cehitlerine rağmen 
yer yl\zünl\n nizamını değiştire~ 
mediklerini gözümüzün önüne ko
yar, kalp v~ kan arkadaşlann
dan birini tercıh vaziyetinde ka
Jan haydutlar reisi, sevgilisini öl
dürilp ıilih arkadaşlarına borcunu 
ödedikten sonra bütün minnet
lerden ııynhr, botluğunu, hiçli
ğini, faydasızlığını anladığı uğ
raşmasının sonunda kendi canı· 
na da kıyar. 

Haydutlar reisini ölü veva diri 
tutup getirecek olana bükt\met 
mühim bir para vadetmiştir, 
haydutlar reisi öiürken de bir 
hayır işlemış olmak için cesedi
nin civardaki fakir bir köylüye 
verilmeıini arkadaılarma söyler. 

Haydutlar reiıi rolilnde Ertuğ
rul Muhsin Bey her zamanki gi
bi muvaffak Te müessirdi. Çir
kin, fena ruhlu, desiseci kardeşi 
1. Galip Bey, pek muvaffakiyetle 
yaşattı. Baba l'olünde Emin Be
liğ Beyin gösterdiği muvaffaki
yet ve san'ab bilhassa zikret
mek lazımdır. 

Bunlann haricinde sevgı ı 
rolünü Bedia Hanım çok gftzel 
oynadı, haydutlara yataklık eden 
adam rolünde Hizım, haydutlar
dan Hüıeyin Kemal ve Ercüment 
Behzat Beylerin muvaffakiyet
lerini zikretmek lhımdır • Diğer 
küçilk rollerdeki gençler de iyi 
hazırianmıtlardı . 

Refik Ahmet 

Yeni bir devir doğuyor 
Tiyatronun 30 asırlık tarihini yazan 

muharrir ne diyor ? 
Tiyatro bugün mühim bir 

buhran geçiriyor. Aceba bu 
buhran bir inkıraz alameti mi, 
yoksa yeni bir bayat müjdecisi mi?. 
Bize bu sualin cevabını bu ayın 
başında intişar eden ve tiyatro
nun otuz asırlık tarihini tetkik 
eden İngilizçe bir eser veriyor. 

Eserin mileIJifi M. Şeldo Çeney 
diyor ki: " Tiyatro tarihinde yeni 

bir devir tulu etmek fizeredir. 
Tiyatro bu devre girerken 
kuvvetini, bütün güzelliğıni ve 

yaradıcıhğını yeniden kazana
cakbr.,, Fakat tiyatronun ilerde 
ne olacağım anlayabilmek için 
tiyatronun mazisini bilmek icap 

eder. Muharrir bunu temin için 
550 sahife tutan eserini yazmış 
ve neşretmiştir. 

M. Çeney bu kıymetli telifinde 
Tiyatronun tarihini bütün teza· 
hürlerile yazmış buJunuyor. 

lngilizçede, belki diğer li8.{llliar
da da, buna mümasil bqka bir 
eser yoktur. Tiyatroya ait diğer 
eserlerin kimi yalnız bir devrile, 
ı.: .... : s·--1-·• .. -L- - --..!- o- .-! _1 : ,0• 

inkişaf\arla alikadar olduğu 

halde bu yeni eser Tiyatronun 
btitiln panoramasını tasvir et
mekte, ve 'vahşi kabilelerin 
ayinlerinden başl yarak bu güne 
kadar tiyatroyu anlatmaktadır. 

Barbarlık devrinde kabileler 
tarihi günlerine ait hatıraları 

yaşatmıya çalışbklanndan tiyatro 
tarihi karanlık zamanlara kadar 

imtidat ediyor. Bu devirlerde 
tiyatro daha fazla dini bir ayin 
mahiyetinde idi. 

Tiyatronun ilmi mahiyeti haiz 
tarıhi altıncı asırla baılar. Bu 
devirde ve Yunanistenda tiyatro, 

cemiyet için hayati kıymeti haiz 
hakikatleri ifade eden bir içtima
gabb. Çok geçmeden burada 

tiyatro devrin siyasi mücade e
lerine sahne olmuş. Fakat Öri
pidııin gelişile tiyatro ferdin 

cemaate, kadının erkeğe karşı 
haiz olduğu hukuku arıyan ve 

bulan bir tecrUbe laboratuarı 
haJini almıştı. 

Roma, bir müddet için tiyat
royu kendine ve irtikap ettiği 

gfinahlara gülmek için vasıta 

telakki etmiş, fakat daha fazla 

sirklerden ve glayatörlerin mü
sabakalarından zevkalmıştı. 

Hiristiyan kilisesi tiyatro'arla 
beraber umumi eğlence yerleri
nin hepsini kapamıştı. Bu yüzden 

birkaç asır için dramm tarihi 
kaydedilmemiştir. 

Fakat seyyar truplar ve sazlı 
şairler her yerde dram mahiye
tinde destanlarla halkı eğlendir
meğe muvaff~k olduklarından 
kilise de bu harekete mukabele 
etmiş, zahidane eserlerle halkı 
terbiy~ etmeye lüzum görmüştü. 

Bundan sonra, gerek müellif 

tarafından gerek başkalım tar•· 
fmdan layıkile izah ediJmiyet 
sebepler dolayısile Avrupanıl 
bir çok memleketlerinde drad 
kuvvetJi bir cereyan halind• 
teessüs etnıiı, bu cereyandal 

lngilterede Şekispirin, İspany.adı 
Kalderonun, F ransada MolyerU 
dramı doğmuştu. 

Bu devrt müteakip Avrupamllı 
Roma zamanında tiyatroyu zah 
uğratan cidallere daldığını ve b~ 
devirde tiyatr<> narnma parlal 

bir kaç komediden başka kayde

dilecek bir ıey bulunmadığıol 
görüyoruz. 

Demokrasi hareketile tiyatroı 
hem k asiklerin hem kilisecilerİJI 
tazyikındıuı kurtuJmak istiyeJI 

devre ideal ve istikamet vermİfı 
nihayet bu gün, dram döğiifeııı 

tecrübe eden, meydan okuyaJI 
bir varlık olmuştur. 

Yu~ar~a söylediğimiz gibı 
mnellıf tıyatroyu bütün tezabtır 
!erile yazdığı için eıerde aabııe 
.. _ •l-• . - ·---·· ---- • ___ ...,,, 

edilmiı değildir. Bilikia saba• 
en eski devirlerden bu gilne ka• 
dar, elektrik aayeıinde eski sah• 
nelerin birile kıyas edilemiyecelı 
dereceye varan tekemmUlUn• 

kadar takip olunmuş, bugünkü ve• 
saitle yepyeni bir sanatın, vücu• 
de geldiği gösterilmiştir. 

Fakat temsıl sanatı en a1 
kaydı mfimkün olan ıanatbt• 

Onun için aktörlerin tarihi ço~ 
müphem kalıyor. Fakat fen m1J' 

asır aktörleri, bu iphamdan dl 
kurtarmıf bulunuyor. Çllnkü fer 
noğraf ile sinema ve sesli ainr 

ma aktörleri her hallerile ebe" 
dileştirmiştir. 

Bu itibar ile sinema ve setI' 

filim tiyatroyu zayıflatacak ~ 

öldürecek değ~ tiyatroyu fi 

san'atı daima yaşatmağa hizmet 
edecek birer vasıtadır. 

Eserin hususiyetlerinden biti 
resimleridir. Bunlar Avrupa fi 

Amerikada . toplanılan binlere:• 
resimden seçilmiştir. 

R. 

KıymetU bir rnusi..ı 
parçası 

F d L. 'k" ·~' ransa a ıyon musı ı cemtı 

reisi M.Stroin "Arnol Şomber!~ 
in "semfoni dö şambr,, ıoı P' 

defa olarak orkestraya almıttd' 
Şimdtye kadar " Şombcrg ,, jtl 

yalnız "Piyero Lüner,,i tanılm•ftJı 
Fransız musiki mecmuala~ 
verdiği habere göre " Seıııf0 d' 
dö Şambr,, garp musikisinin ıO ıJ 
him bir intikal devresini te~. 
eden pek kıymettar bir eıet dl 
Maamafih bu eserin çalınmasıdl 
birçok teknik müşkülata te•• 
edilmektedir. 
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Talebe hareketleri 
• 

T '"' k t • h• Anadolu ıençliği yer yer ur arı İ faaUyettedir. lzmirde çıkan ar· 
kadaşlarımızdan Anadolu, Yeni 
As!r. g~nçliğin fikir ve hareket· 

Istanbul lisesi talebesi-
Tarih neye yarar? Ta eski 

2amanlardanberi geçen vak'aları 
ıayıp dökmekten ne çıkar? Ta· 
rihin masal olvp insanları eğlen
dirmekten başlıyan hizmetleri bir 
haylidir. Her devlet tarzı, her 
İçtimai nevi, tarihi başka manada 
anlamış, geçen adamların ve 
cemiyetleriıı tecrübelerini ken
dine göre tefsir etmiı ve sırtını 

daima bir tarih duvarına daya· 
mıştır. 

Şimdi bizim iyi, kötü, sevimli 
•eya çirkin bulabileceğimiz bir 
terbiye binasının h;trcı hep ta
rihten alınmıştır. 

Tarih genç nesilleri terbiye 
için malzeme addedildiği zaman 
cemiyetin bulunduğu seviyeye 
l)azaran izah tarzlan alır ve eku 
aeriya hakikat terbiye idealine 
göre izah o unur. Bu, çok defa 
doğrunun tahr fi ile nihayet bu
lur. Buna ait misaller pek çol<
tur. Me•eli Arap tarihinde Mns
lüman ık nasıl çıkmıştır? Ve 
tarih vak'alan nasıl cereyan 
etmiştir? 

Hepimiz biliriz ki Arap ta
rihi Şark memleketlerinde dai
ma teokrasi terbiyesi için bir 
duvar malzemesi olmaktan daha 
ileri geçmemiştir. 

Halbuki !atam dhıTnro dopfU 

Arap tarihinde, Mqslümanhk te. 
okrasisinin anladığından bambat-
ka bir şeydir. Tarihin böyle izahı 
ıebebe göre değil gayeye na· 
zaran bir iıyahbr. 

ikinci misal : Osmanlı tarihin
de hepimizin gözüne çarpan bir 
görüş vardır. 

Bu görüşe göre garp Türk
leri 400 çadır halkından 
türemişmiş ! Bu acaip, aptal 
mantığın ;bir sebebi vardır. Bu 
sebep şudur: Osmanlı devleti 
tam manasile bir "Ampir,, idi. 
Osmanlı devleti daha ilk teşek
kül hamlesini gösterdiği zaınan
Jarda " El ,, devrinde bir nevi 
halkçılık olan idaresinde hü
kfimdarın nüfuzunu tahdit 
eden mahalli bir takım Türk 
adetleri, usulleri vardı. Os
manh imperatorluğu ilk ham
lede halka ait salah ıyetJeri ortadan 
kaldırdı ve bütün devlet tesisatını 
yalnız imparatorun ve sülalesi
nin eline verdi. İşte bu suret.e 
Türk c.emiyetinin manzarası bir 
sülalenin mefk[releşliriımesi ile 
neticeleniyordu. 

Bu neticenin tahakkuku için 
Osmanlı İmparatorluğu bütün 
kuvvetile çalıştı, varını, yoğunu 

kendini mukaddesleştirrniye ve 
harikulade göstermiye çalıştı. 
Osmanlı tarihçileri ise halis 

hakikati değil, istenen ve impra
torluk nesillerıne verilmesi arzu 
edilen feyleri yazdılar. 

İmparatorluk harsi yaşarken 
bu, yavaş yavaı haki.kat ye
rine geçti. 

Bugün tarihin seyrini daha 
çok ilim ve hakikat gözü iie 
görebiliyoruz. Ve (Ampir) kültil
rilnden uzaklaşarak onun hata
larını daha iyi görebiliyoruz. 
Bu tarz tarih, tarihin terbiye için 
istismandır. Her devir tarihi 
kendi kültürüne göre istismar 
etti. 

lerını dıkkatıe takip etmektedirler. 
Son gelen gazetelerin muhte· 

vtyatı çok ümit vericidir. MeselA 
Fransa inkılabında fikirlerin ve 
şahısların rolü hakkında yapıl· 
mıı olan tetkik dikkate layik 
bir tetkik eseridir Edebiyat te
l~kil~ri de gençliğin temayülle
rınc bır cereyan vermek itibarile 
ehemmiyetli bir yer tutmaktadır. 
~ürüst ve gO.zel bir tiirkçe 
ıle yazan genç edebıyatçılar bil
~assa yetişmekte olan yeni net
lın , kültürü nasıl kavradığını an
lamak i .,. in pek güzel bir vesi· 
kadır. 

Bir de bunların haricinde 
bir tarih telakkisi vardır. Bunun 
anlap)ış tam eski değildir. Pek 
yemdir. Asıl tarih te budur. 
Bu tarih bir cemiyetin derinliği 
ve zaman içinde enginliği de· 
mektir. Cemiyetin tarihi zaman 
içinde geçen hadiseleri tertip
liycrek cemiyetin ıuurun keşfe 
hizmet eder. Her cemiyet bir 
tarihin viicuda getirdiği bir 
teşekkllldür. Onun tarihini bita· 
raf ilm gözü İle görmek onu 
anlamak demektir. 

Biz m her feydeıı evvel Türk 
milletinin zaman ve dünya için· 
deki oluşunu olduğu gibi izah 
edecek bir tarihe ihtiyacımız var· 
dır. Bu tarih bize bis 'erden uıak 
kalarak Türk ceDliyetinio ıuu-
nın~ ve temayüllerini vücuda 
g;e~ıren sebepleri bir kimya, bir 
fizık meselesi gibi katiyetıe tayin 
edebilmelidir. Bugünü bilmek 
demek dünii bfitün karakter
leri ile bilmek dernektir. Böyle 
bir Türk t•rihine ihtiyacımız var. 

Sadrı Etem 

nin güzel bir teşebbüsü 
İstanbul erkek lisesi talebesi 

(Talebe kooperatifi) namı ile bır 
birleşme tesis etmişlerdir. Tale
be kooperatifi mektep müdüril
nOn fahri riyaset ve bimayeai 
altındadır. Kooperatifin başlıca 
gayeleri ıunlardır: Talebeyi ik
tınt, tesanüt ve taaviin fikirle· 
rine a ııtırmak, talebenin kitap, 
kırtasiye levazımını ve her nevi 
ihtiyaçlarını en ucuz şekilde le· 
min etmek ve muavenete muh· 
taç arkadaılara yardım etmek
tir. 

Kooperatifin bir idare heye
ti Te bir reisi vardır. 

Reis kooperatifin idare heye
tine riyaset edecek ve kooperati· 
fin bilcümle muamelAb üzerinde 
rehber ve ni.zım olacaktır. Mu· 
ayyen zamanlarda kooperatife 
ait eşyanın ıatııı yapılacaktır. 

Kooperatifin bir de teftit he
yeti bulunacakbr. Bir muallimle 
üç talebeden mürekkeptir. 

T eftiı heyeti istedikleri ıaman 
ve hep birlikte olarak koopera· 
tifin •ezne, muhasebe, alım ve 
satım itlerini teftiş eder. Mektep 
idaresi de ayni salahiyeti haiz
d ır. 

Kooperatifın hisse senetleri 
nama muharrerdir. Hisse sene
dinin bedeli eUi kunıttur. Bu 
ınebllğ her sene teırinevvel 
ayında ıekiz ve diğer aylarda 
altışar kurut tediye olunmak 
sureti ile tesviye edilecektir. 
Yalnız bu sene için kinunevvel· 

den itibaren her ay onar kurut 
tediye edilmek sureti ile öde
necektir. Her aza senede 
asgari bir hisse senedi almıya 
mecburdur. 

Mektebi ikmal veya nizamna
me mucibince istifa eden azanın 
matlubab erte.si sene idare he· 
yeti intihabından on bq gthı 
sonra verilir. Yalnız bunlardan 
mezun olan efendiler arzu eder
lerse diğer talebenin tabi oldu
ğu teraite uygun oJmak üzere 
aza olmakta devam ederler. An
cak bu nevi mezun aza kongre-
lere iıtirak ederek reylerini it· 
timal ederler, fakat inb"bap edil
mezler. 

Tah•ssül eden temettn aıağı
da gösterildiği üzre dağıtılacaktır: 

Ytlzde on, hissedarlann ser· 
mayeleri nisbetinde faiz. 

YUzde on: Hiııedıirlann satış 
ıubeıinden yapacakları iatihlAk 
miktanna gare kar. 

Ytlzde yirmi muavenete muh
taç arkadaşlara yardım. 

Yüzde otuz da ihtiyat akçesi 
kalacaktır. 

Sandığın parası milli banka· 
)ardan birine tevdi edilecektir. 
Yalnız 100 liraya kadar para 
mektep kasasında olmak ıartile 
idare heyeti tarafından hıfzolu
nabilecektir. 

l.tanbul lisesi talebesinin bu 
hayırlı ve faydalı te~ebbüsünün 
diğer mekteplere örnek olmasını 
temenni ederiz. 

Cemiyeti Akvamda ilk 
kadın mürahhas 

MERAKLI ŞEYLER 

Havada uçarken f otograf çeken güvercinler Viyanalı muganniye 
Güzel ·'esli opera artisti 

şehrimize geliyor 

Matmezel M1J.r~el Ben.t0n 
Cemiyeti akvamın bu seneki 

içtimaından sonra cemiyetin hi· 
nıayesinde Laheyde bir konferans 
akti ve bu konfera1ta evli kadı· 
nın tabıiyeti hakkında müzakere
de bulunulmaıı kararlaştırılmış 
br. Önümüzdeki oıartın on ilçün
de toplanacak o an bu konfe
ransa Belçika hükumeti namına 
Brüksel darii!fünunu hukuk dok-

torlarından Matmazel Marsel Ben
•011 iştirak edecektir. Pariste 
hukuk tahsilini yapmıı olan Mat· 
mezel Be11·~n senelerden beri 
k~dınlara ait mesall ile beynel· 
mılel hukuk hakkında tetebbO· 
•~a bulunmakta idi. Cemiyeti 
•b. ~adın teıkilit ve kıoı aib~lerinin 
ırın e bı"r ·ıı t• - ·1 mı e ı temsı e nıe-

. mur olan ·ı•- ,_ 1 · B 1 " ""'adın Matmaze enaondur. · 

Kanatları~ arasıncı bir otomatik fotograf ballanıyor 
Resmı alan kuş yere ınıyoı, sonra makıneyı lazım gelen yere götürmek işi köpeğe dilşilyor 

~~~ l' 

K6pek reMnl gelirmive 
gıderken 

AlmanyanlD Spandav şehrinde 
ordu iılerinde kullanılmak Ozere 
yetiştirilen güvercinlere mahıuı 
bir mües.eae bulunmaktadır. Bu
rada yetiştirilen gilvercinler çok 
mühim işlerde kullanılmaktadır. 

MeselA bu işlerin biri, güver
cinlere havadan fotograf aldır
maktır. Bunun için, güvercinin 
•llcuduna otomatik bir fotograf 
bağlanmaktadır. Gilvercin bu 
küçük makineyi tafıyarak uçuyor 
ve •az:ifesini ifa ediyor. Esasen 
umumi harp esnasında gilver
,.inler ordulara pek kıymetli 
hiımetler ifa etmiflerdir. 

frans•da, güvercinlerin ifa 
ettikleri buynk bizaıetlere muk$l
bil, Verdönde bir abide dikil-
miştir. Güverdnlerın hiımeti 

Fotografçı gD.vercin hava~ 
lanm11dan evel 

fU kitabe ile tebcil edilmittir :" 
"1916 ·ıeneai dört haziranda, 

Verd6nlln bu kaleıinden, kumandan 
Raynahn ıon ,Overclıal fU yazı ile 
uçmuştu. " Mukave111ete devam 

Bu g6rd6ğ6naz re$mİ bir 
giivercin almıştır 

K6pek re$mf getiı dl ~
ten sonra 

ediyoruz; fakat hava gazına 
ma.rus bulunuyoruz. 

Biı:e ıilr'atle yardım ediniz. 
Son gOvercinimi gönderiyorum. 
Bizim Sovil köyft ile irtibatımızı 
temin ediniz. ,, Bu gfivercin 
hareket ederek muvasalet ve 
avdet etmiıtir. Bu gibi itlerde 
kullanılan güvercinlerin biri, 
zehirli gazdan ölecek bir hale 
ıelmekle beraber vazifesini ifa 
etmittir. 

Matmazel L•2a Bis 
Haber aldığımıza göre Viya

na operasının sesinin güzelliği

le meşhur muganniyelerindcn 
Matmazel Liza Bis yakında şeh
rimize gelecektir. 
Meşhur muganniye bu seyaha

tini şehrimizi gezmek ve güzel
liklerinden ıstifade etmek üzere 
yapacaksa da burada üç konser 
verecektir . 

Fakat harp İflerinde güver
cinlerden hakkile istifade ede
bilmek için köpekler de istihdam ============= 
etmek lbımdır. ÇUnkil güver- valarda uçamazlar. Bu gibi şe-
cinler muayyen yerlere inmekte rait dairesinde köpeklerden ia
bu yerler iae cepheden çok geri- tifade ediliyor. Çünkü köpekler 
de bulunmaktadır. Bund '1.D başka hemen her vaıiyete uymakta
güvcrcinler ıgeceieri ve sisli ha· dırlar. 
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Banyo merasimi nasıl olurdu? 
Gözde, yıkanırken Kıral banyo salonunda di
van durur ve salon dışarısında bekliyen ne

dımJerJe kapı arasından sehabet ederdi ...... 
Geçen felrı/calar hiıLft5ası On betinci «Lui» yalnız geçi-
Kıra on ht>ııncf • Lut~rocukken tahta ci muaşakalarda, ve gebe kalması 

geçmiş ve halı1fa eru ermez nedimleri mfimkün olmıyan körpe kızlarla 
~rafmdan ahıak.ıızlıta tqvik edılmlşU olan münasebatında kendini tes
'-'et ( /çıra! zeousınle bir türlD ısınamadı 11e 

etr fında~ılerin tqciki tle ~LA g6zde lim ederdi. On dördüncü «Luiıı> 
of..7ra~ Madam d6 • Maygt.yt aldı. Fakat nin tanıdığı piçlerin. çıkarm11 
gozu kadına doyar takımdan olmadıiından oldnklan güçlükleri göz önünde 
Ma am d6 • Ma11yl. den sonra gôzdatnin bulunduruyordu. "Lui,, yj iğfa-
d r:r I hemşiresini sevdi. Madam d6 1 d latı i e kandırarak on an gebe 
-Mayyl.yl henilz i~ gözde olarak /ulu· 
ucrdu. Nıhayet sıra Madam 06 •Mayyt. kalabilen yalnız madam dö "Ven-
n n J6rdrıncl"J hemşiresi Madtım d6 •Tur· timiye,, olmuştur. «Rişölyö» nün 
rıel .. e geldı. Bunu /r.rralız takdim eden verdiği dersler para etmedi. 
kıraluı nedunı ve ~fahat ar~daıı dal( d6 Madam dö "Turne!,, nihayet 
"Rı~IJ/6. oldu. kıralın müdebbirane hareketıni 

Madam dö Turne! pt}e tıvcbaz Ve oro..t· tasvibe m"cbur oldu. 
p:ı{uğun fendne vakıf bir kadındı. Kendi-
siı.e de'tlltk e'ml§ olan dilk dd Rtşd/gdye Ma maff ı dü§meni "Moröpa,, 
yazdıtı me~luplarda Kıralı l(_apıda /ıekld· yı te.2.. • ı\İn olanca nüfuzunu 
meklen na:ııl :r:eı>~ duydutunu ve kullan- earfetti, ve kendisinin düşes dö 
dt n luı uzun uzun tıısı>ir etmt11ır. " Şatoru ,. namım alması için 

Madam cl6 Tumel bu m~tuplarında lfbım gelen evrakı, hizıat "Mo
k,ır ı uıl kendine bendeyledijinl mılaüyor. l'Öpa,, ya ya:zdıttb. 

Kralm bu ıurelle Madam dö Tumele 
Uıaı~uk edere}( her tür ü adabı mu~eret 
hCil'ıcınde onunla mana~batıa bulunma:ıı 
halkı tzap ediyordu. 

Efkarı umumiye kralın bu ala
k sını aslii t&svip etmiyordu. 
" Nel ,, ail sin:n beş kızının re
zaleti dillen! destan olmuştu. 

Kardinal kırala Madam dö la 
" Tümel ., aleyhine yaıılmıt hi
civ i .. r ılar takdim etti. 

P csta mUdilrif iıe bir posta
nede buldı gu atideki mektubu 
berayi malumat karala arzetti: 

" Kıralın Parisli tebaası ken
disini artık evvelki kadar sevmi· 
yorlar. Madam dö " Mayyi " nin 
gönderılmesi ve üçüncü bir hem
§İren n mtihap edilmesi açıktan 
açığa takbih olunuyor. Eğer 
kıral bu skandal hayattından 
vaz geçmezse her kes ondarJ 
nefret edecektir. Üçüncü hemşire 
de ikinci gıbi umumun nefretini 
celbetmiştir. ,, 

Kıral bu mektubu okuyunca 
kardinala iade etti, ve souk bir 
tavırla: "Hoşlanmazlarsa .. , mel...,, 
dedi. Her kesin tekrar ettiği 
şarkılann güftesine bile göz 
atmak istemedi. FevkalAde qık 
olmuştu. Yeni metresinin her 
arzusuna baş eğiyordu. Gözde 
azametı fevkalade seviyor ve 
cildinin beyazlıf'ını remakını 
meydana koyacak zinetlerden 
mücevherlerden hoşlanıyordu. An. 
cak kibri son dereceyi bulmuştu 
Hamam yaptığı :zaman Kıralı bu
lunmağa mecbur etmişti. Kıra! 
nedimleri ile beraber hamam 
dairesine gider onlan hamam 
salonu dışarısında durdurtur, 

kapıyı yan açık bırakır ve 
kapının önilnde onlarla sohbet 
ederdi. Gö:z.de hamamdan çıkın
ca yatağa unnarak yemeğini 

yerdi. O ırada herkes odasana 
girer, kıral oturur diğerlerı ye
m ek nihayet buluncıya kadar 
ayakta beklerdi. Madam dö 
"Turnel,, kıralı kendine tamamen 
bendettiğine kanaat getirince, 
onu şimdiye kndar görmemit 
olduğu bir seiabat ve şehvet 
hayatına sürükledi. Hükümdar 
bu hayattan hoşlanıyor ve bll
tnn !evkleri tatmin olunuyordu. 
Maamafih düşes bütün gayretine 
rağmen kıraldan bir çocuk peyda 
etmiye JF..ıvaffak olmadı. 

Darjanson hatıratında anlab
yor: 

17 kanunusani 1744 te Pariı 
parlömentosu sureti fevkaladede 
toplatılarak, Madam dö .. Turncl,,e 
"Şatoru,. dilşesliğinin verildiğine 
dair kıralın emirnamesini tescıle 
davet edildi. Bu emirname mu
cibince •• Şatoru,, dilkalığı Ma
dam dö "Turnel,, in erkek ev
lldı olursa ona irsen kalacak 
ve eğer olmazsa saltanata iade 

olunacaktı. Bu suretle halk gü
zel dulun gebe kalabileceğinden 
haberdar ediliyordu. 

Beratın iptidasında dtikalığın 
esbabı tefvizi tadat olunuyordu. 
" Nel 11 ai esi hanedanı saltanata 
ve Fransaya pek çok hizmet 
etmit ! Madam dö Tumelin sa
raya aynca merbutiyeti varmıt 1 
Kıraliça hazretlerine şayanı tak
dir hizmetleri dokunmuş! ken
disi nadir görülür bir zeka ve 
hatsiz faziletler sahibesi imiş ! 
Parlömento kıralın gözdesiae 
karşı alenen okuttuğu bu mua
şaka evrakını ciddiyetle dinle
dikten sonra beratını kaydQ 
teıcil kararım verdi. 

Dnk nasbı kararının parlöman-
toca tasvibinden birkaç hafta evvel 
kıral madam dö 11Tumel,, e bir 
loca verdi, en iyi aşçıyı intihap 
etmesine mfisaade etti ve aynca 
altı gıüıet beygir hediye etti. 
Madam dö 0 Tumel,, in hademe 
•e haşemesi çabucak tertip 
edildi. Moröpa gayet meyustu. 
Mağlup olduğunu anlamıştı. 
O vakıt ıon bir ahzısar alarak 
düşesin oturduğu dükllik iskem
lesine ittihafen şu hicviyeyi yazdı: 

Eniştesile yatan 11Turnel,. 
Üç kardaş içinde en güzel 
Özlediğin yeni kUrsü 
Gurur verir. Buna bedel 
Unutma ki sen n önün 
Arkana hoş hizmet eder 
Acaba yeni dUıes bu mevkie 

yUkselince orayı işgale layık 
hareketlerde bulundu mu? Kıra
lın harpte gösterdiği faaJiette 
amil oldu mu? Bazıları düşesin 
on beşinci 11Lui,, yi 11Flandir,, or
duları başına geçmeğe teıvik 
eylediğini söylerler. Şüpbesi:z 
«Lui» böyle bir teıvike muhtaç 
değildi. Maalessef duşes şöhret 

•• nüfuzunu muhafaza kaydile 

1 1 

:p:alkm dileği r M i 1 y a r 
Bir zulüm .. -
Bir karlimiz vazivor: 
Evvelki gün Tophane yoku

şundan yukan çıkıyordum . Tek 
beygirli bir yllk arabası yokuşu 
çıkmıya çalışıyordu . Eıasen çok 
fazla yüklü olan arabayı, fena 
besli otan zaif hayvan çekeme
miye başladı. Arabacı bunun 
üzerine sesi ve kamçısı ile hay-

VDm gayrete getirmiye çalışb. 

Fakat muvaffak olamaymca 
kamçının sap ta.rafı ile zavallı 

hayvanın yüzüne gözüne, kemik
lerinin üzerine insafsı:zca vurmıya 
başladı . Yanında bulunan bir 

Hanım bu fecı manzaradan a:z 
kals n bayılacakb. 

Zalim ., rabacı balkın ncala
rma .ehmmiyet bile vermedi. 
Maaleaef ortada ne bir belediye 
memuru ne de bir polis vardı ki, 
bu feci bale bir nihayet veuin. 

Himayei ha}'\'anat cemiyetinin 
ve Emanetin bu hususta nazarı 
dikkatinin celbi için muhterem 
gazetenizin tavassutunu rica ey
lerim, efendim. 

Karilerinizden 
Nıvazi 

kıra a iltikaka Jüzum gördü. 
Milletin saf ruhu düşesm bu 
hareketini sui tefsir etti. 

Karalın metresini orduya ka -
dar getirterek ona refakat eden 
asil kadınlan lekelediği ve ken

di ıerefine halel getirdiği iddia 
olundu. Zaten bu mea'ele, Aleme 

kar ı namu&kirane harekete Jü· 
mm gören kıral ve gözde için 

pek elemli neticeler verdi. Me -
sela « Darjanson » un nakletti-

ğine göre kıral " Lan ,, dan 

geçerken güzel ıoetreıi dllşet 
d6 " Şatoru ,, ile yemek ylmek 
istedi. Dnk dö « Rişölyö ,. nnn 

evine tebdil kıyafetile giderek 
orada yemek yedi. 

F nkat halk bunu haber almışb. 

Dar bir ıokakta kendisini bek
lediler. Kıral gece yarısı gi:zlice 

kendi yerine avdet ederken göz
liyenler meydana çıkarak 11Y a
ş sın kıraJI,, diye hağırmıya baı
lndılar. Hükümdar dar bir kapı

dan bir bahçeye aıvıfb. Orada 
bulunanlar da kendisini g8rür 

görmez 11Y aşasın kıral,, nidala

rile ortalığı çınlattılar. 11G6ren

Jerin söylediğine göre kıralın 

bu kaçıtı mösyö dö 11Pursonyak,, 

ta hastanın ıiringadan kaçııı 
sahnesini andırıyordu.,, 

Sureta düşes kıralla ikamet et
miyordu. Fakat •erilen gi:zli e
mirler mucibince, uğranılan yer
lerdeki dairci belediyeler düşeıe 
kıralın oturduğu ev bitişiğindeki 
evi tahsis ediyorlar Te arada 

hususi bir irtibat kapısı açı
yorlardı. Amelelerin divarlar1 
delmesi alenen görülüyor ve 
ıehirde herkes bunun neye ya
pıldığını biliyordu. 

Kıratın 11Meç,, e geleceği ha
ber alınınca yerleştirilmeai ça
releri düşOnüldilğii gibi, Madam 
dö 11Şatoru,, ya da yer tabsi..i ve 
iki sevdnzedenin halkın nazan 
dikkatini celbetmeden zevife
bllmeleri çaresi nazan dikkate 
alındı. Gözde 11Sentamu11 ma
uasbrına yerlqtirildi. 

C Bıtmedi) 

-
Nasıl zeng~n oldul r'J 

"Kr r.8 

1851 sergisinde mu va fak·yet 
Krupun en büyük muvaffakiyeti 430P kilog 

sıkletinde bir dökme çelik b o u ·mal 
edebilmek o muştur 

am 

Geçen tefı ikalar huı'1~as1. 1 
Almanyada c: &en-. de oldukça ıuııet 

ve mevki ıalııbi olan Krup ai/e3/nln ım 
do4'.uzuncu aaır mebadiJindeJci mômU$fli 

Fredutlt_ Krup gayet çalııkan ı>e mDtqeb-
1>16 bir adam o/m03ma rağmm batan ıer
Vetini ı aybetmıı ve on J6rt ya~ındakt bQ. 

YOk otluna yalnız bir fabrika brra~mı,tı. 
A/frtd Krup on dôrt 11a~ında olma:ıina 
rapen ~derinin mutetfnde ısrar dil ve 
bin zahmetle fabrikasına oldukça bir mev/ef 
ı>ermive muvaffak oldu. 

Prusya hükılmeti maeunelere yardımuı 
muzir o/dutu kanaaNI<' Krupun maracaal· 
!arını reddeir•111tı . Krup bi'raJerl ce 
diler btr altrabası ile birle~re/e buhar 
ma/&ıesl ksf~b ile fabrtkasmı işktmiye 
ba,/adr. 

iş ile meşgul olmağa muvaffak 
oldu. 

~ 
1851 'de ilk d fa ol rak on• 

dradll o vakte k dar g<Jrülmi
yen bir meşher ltunılmu'i'tu. Me
bani tamamen (. a 'D ve demirden 
olaca tı, ve mC{lber yenı cihan 
ibtisat kuvveti olan demırle yapılan 
bütün havariki gos rec kti. Bu 
cidale bü lin mıl eLe iştirak 
ede biJeceklerdi. A ın n gfimrfik 
ittihadı, Alman mamulfibnın Lon
drada hilsnü kabule mazhar 
olması içın ne mümkllnse yapı
yordu. 

Anut fabrikaidr /ecndı ıe bir ımle tedarl/e Bu " Alfred Knıp ,, için k çı-
etmiı, onunla f abrikagı le~emmal etllrmlye 
ulraııyanlu. Maama/ilı 1ertki muameldtın rılmaz bir vesile idi. M srafın 
11lalıını kat'(Jle11 /Jalep .diyordu. Aksi tak- bakın yarak son senede yapbr
dtrdc $ermayesinl geri alıacatını .ıdylayordu. mış oJduğu nlimunelerin kaff -

Krup 1844ıe 13erlin m~ıherinde •&en,. sinden birer tane imal ettirdi, 
fabrika:Jıntn mamuldtmı teıhtr cJ<'rel( altın bunların gayet temiz olmasına 
madalya alabildi. dikkat etti. Çelil sir dirler, ara 

Böyle birfey fabrikayı batırırdı. kahplar1, yay ar ve zenbere~ler
u Krup,, ferikinin btitün muta- le her ~er, çekınmel sizin, beyne) 
lebatına baş e§'meğe mecbur milel bır ergiye on iki adım-
kaldı. dan definmiyen .zıhlar ile dökme 

Şerik mUbim garantilerle be- çelikten alb lıbrehk bir top 
göttırdU. 

raber mlleııesenin battan ıslAhı· 
nı talep ediyordu. Fakat en bliyük muvaffakıyet(. 

43 O · ogr mı "r ç i c -
Bir tarafta " Bemdof,, fahri· 

kaıınm hesapları 11 Esen ,, fabri· 
kasının hesaplan ile kanşmıfb. 
Diğer bir tarafta Alfredin en 
knçilk kardaşı "Frederik Knıp,, 
babumın büttin hatalarına teva
rliı ettiğini lıpat ediyordu. Baş
ka bir cihette Krup ailesinin 

emlik senedab, içinden çıkılmaz 
derecede karışıktı. Bunlan hal
letaıek icap ediyordu. Genç 

Frederik Krup idareden çıka
nldı. 

Resmen henüz mal aahibesi 
olan ihtiyar valde Madam «Krup» 
fabrikayı on sene de tesviye 
edilmek llzere 40,000 talere oğ
luna satb. Nihayet diğer bira
der ve hemşirelere bir mıktar 
tazminat verildi. 

24 tuhat .1848 de yani Paris 
ibtilllinin vükua geldiği gün 
"Alfred Krup,, ve ıeriki «Sllel
Jing», fabrikanın kat'i sahibi ol
dular. Şurasını da söyliyelim ki 
fabrika «bacasına kadar» borç 
içinde idi. 

Mesarifi umumiyenin tahfifi 
yetişmiyordu. Asıl lazım olan 
şey yeni sipanşler temin ey!e
mekti. SilAb ticareti yOrUmedi
ğinden «Krup» şomendöfer mal
zemesi intaaı teşebbüıünde bu
lundu. Bu teşebbüsü gerek 
hükOmet gerekse sermayedarlar 
tarafından memnuniyetle karşılan
dı. 

Krup lokomotifler İçin çelikten 
yaylar yaptı ve Prusya ticaret 
nezaretine takdim etti. Fakat 
« Boraig » in teklifab tercih 
edildi. Nihayet uzun mliıakerc
ler neticesinde «Krup» a milhim 
bir sipariı verildi. «Esen» fab
rikasının bir kaç aylık işi var de
mekti. O vakit Krup kendisinin 
zevkini daha ziyade olqıyan bir 

kunu dökebilmi olmnsı idi. 
Zahmet ve masarifi boşa git

medi. 11Knıp,, paviyonu büytlk 
bir tesir hasıl etti. İngiliz f o ane 
nazırı hemen gelip Pnısyada 
imal olunan toplan muayene etti. 
Prensler ve hatta kıraliçe "\Tik· 
tory ,, bile 11Krup,, un 11Çerçi
ci dükkanına,, gelip teşhir olu
nan eşyayı seyrettiler. "Krup,, 
kendi pavıyonuna bu namı ve
riyordu. Londra "azetcleri Mös
yo 11Krup,,un teşhir ettiği hari
kalar hakkında uzun makaleler 
yazdılar. 

Alman f briliatör-nün lnıtlliz
leri geçmeye muvaff k olduğu-
nu itiraf ediyorlardı. Bu sözler 
sırf mülatefe ve cemile addo
lunmamahdır. Meşher kapa
nınca bir çok lngiliz müessese
leri 11Krup,, a siparişte bulun
dular. Alfred Krup yirmi bq 
senelik anut bir ayidcn sonra 
lngiliz pıyo ına yerleşmeğe 
muvaffak olmuştu. Ecnebiden 
gelen bütün sıpnrişlere dahilden 
olan siparişle ·n inz mamı "Krup,, 
müssesesinin v ziyeti maliyesini 
düzeltmişti. Fakat Krup inşa 
etmek rzusundan ve tevsii 
mevki hevesinden kendini kur
taramıyordu. 

Elde ettığ kflr ile gene bir 
demirane ve m kine il mtite
harrik bir atelye vücude getirdi. 
Daima teceddütten kendini bir 
tOrlü kurtaramıyordu. Eline biraz 
parn geçer geçmez onu inşaa a 
ve tadilata hasrediyordu. Bir ta· 
rafı bitirir bitirmez di • er tarafın 
islaha muhtaç olduğunu farkedi· 
yor, bir yenilik daha meydana 
çıkan yordu. 

Tabiatile bu teceddUt hasta· 
lığı Krupa pahalıya mal oluyor, 
borçlanmasını icap ettinyordu. 

( Birmedi) 
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Aramızdan ayrılanlar 

• • 
merı G -
s ray ve e r 

Afyonkeş kadın 
"K lot Fnrer,. 

Mülga divanı hümayun beylik
çiliğinden mütekait Mehmet 
Asaf B. irtihali dan beka et
miştir. Na'şı bugün öğleyin Bos
tancıdaki ikametgAhından kal
dırılarak iç erenköyündeki mak
beri mahsusuna nakili defnedi
lecektir. 

ça ıştırıyor! .. 

Madlin caddesi Ozerindeki 
aokaldardan birine aaparken 
Wrdenbire omzuma bir el kon
du. Dönüp baktım·· d~tum 
Gril, omzumu elile yakaladı 
Ye apm ~ulağ'ıma yaklatbrdı. 

_ Dostum, dedi. timdi sana 
l'Cliyordum.. bu akşam bendesin 
bu fırsat her zaman ele geçmez. 

- Sahi mi ıöylOyorsun? 
_ Sahi de lAf mı? enfeı bir 

parça, bir kadın ... otuzunda ..• 
kocuı da var ama gene güzel .• 

· asnn en güzel kadım.. çekin
gen... elini herkesin eline ver
llliyen bir kadm.. bu gece bu· 
nuora karşılapcaksm .. 

_ Al&. bu kadını kocası va-

aıtasiJe mi tanıdın? 
_ Hayır Afıkının vasıtasile ... 
- Şimdi Atıkı ne oldu? .• 
- Ne olacak, tık beğim k11-

kamp duruyor. 
Kadıncağızı bir saniye yalnız 

bırakmıyor. 
- Pek ili öyle ise akşam 

muhakkak gelirim ... 
Dostum Grifin sözlerine inan

madım ... Nasıl inanırım efendim. 
Şimdi a6ylersem siz de bana 

' hak verirsiniz. Kulağınıza söyli-
1 yeyim. Dostum Grıf afyonu pek 
ıever. 

O, Afyona ( F otşo ) konsolosu 

1 
iken alışmıfb. Yani 3 seneden
beri kullanıyordu. Bana gelince 
ben, afyonla ok eskidenberi 
dostum. Saat dokuza geldiği 
vakit, evveli evime gidip kendi 

. nargilemde biraz afyon çekmek 
1 iatedim. lateclim amma, tam o 
·anada önUmden bir araba ge-
çiYerdi. Doıtuma gitmek aklıma 
eati, bindim ve doğru dostumun 
evine gittim. 

Dostumun afyon çektiği oda 
enfes bir yerdi. 
Odanın pencereleri kalın per-

delerle örtOlmüıtO. Her taraf 
boıtu, ~boıluk benim çok hoşu
ma fider, ıonra bu odanın mo-

' bilyeti çok garip ıeylerdi. Odada 
göze çarpacak çok eşya yoktu, 
ıade 4 duvar koyu bir kan ren-
gi ile boyanmıfb. Yerlerde se
dirler Ye minderler vardı. Oda-
11 afak bir idare lAmbuı aydın-
labyordu; fakat idare limbaıı 
kan rengine nOfuz edemediği 
için aydınlığa rağmen oda loş
luğu muhaf a.ıa ediyordu. 

Bu güzel odada Grifle kartı 
brtıya uzandık, aramızda afyon 
kabağım kurduk, gel keyfim gel!. 
Daldık dalgaya ; bir ara herif 

dedi ki: 
- Geldikleri •akit kapıyı sen 

açacaktm ! Fakat kütüphane 
odaamdaki beyaz lcimonolardan 
birini giymeyi unutma !. .. 

-Ben iifümUyorum ki kimono 

giyeTim, dedim. 
-Kimonoların güzelliği ancak 

bCSyle meclislerde göze çarpar, 
dedi. 

Az ıonra kulağıma bir seı 
reldi... kalktım kimsenin kapıyı 
ç.alınaaını beklemeden kapıyı 
açtım Ye buyurunm dedim. Ge
len dostumun dediği kadındı .. 
B~ hdm suvareye yakışaca~ 
bır elbia giyinmişti. Evvela 
tereddnt etti, 

1 __ Erkek de kimonomdan kor
~rak tereddütle : 

ıekline bakarak : 
- Bu nasıl içilir, dedi. 
- Nefesin bitinciye kadar, 

- M. Grif burada mıdır ? Türk5 diye sordu. 
- M. Grif dostumdur, içeride 

sizi bekliyor efendim. 
Kadm dottunun koluna gire

rek beni takip etti. Misafir oda
sını geçerek kütüphane adasının 
kapısını açbğım zaman kadı
nın beti benzi biraz yerine geldi. 

Mantosunu çıkarmasını rica 
ettim, o kütüphane odasının tu
haf, tuhaf nakışlanm, içindeki 
kitaplan, adeta manasız bulur 
gibi ıözdü pencereden, bahçeye 
baktı. Sonra dostuna döndü de
di ki: 

yani bnttın ciğerlerini doldurun
cıya kadar çekersin 1 dedim. 

İki dudaklan arasına nargile
nin marpucunu aldı, ve bUtüna 
ncfesile çekti, ben ona bakamı
yor ve bakmıya ehemmiyet ver
miyordum. Çilnkil sırt Uatil 
uzanmış, gözlerim kırmızı tavana 
dikiJmiı idi. Atık duvara yas
lanmıştı, aramızda duman dalga
ları onu bir hayalete çevirmişti. 
Ben onu bir insan değil bir 

Bugiin çıkan 15 inci nüshasznda bundan başka 
bir çok cazip yazzlıır, bilhassa 

Federasyon reisi Muvaffak Rıfat Beyin makalesi, Sporculnnmız 
hayatta ne yapıyorlar? Futbolcu Vehbi neden l>Idn? Spor sinem -

ıında: Kovboylar. TOrk gibi kuvvetli. 

· .• .,.,~ BUYU . 
" - BekArlann rllyasına giren duman taıavvur ediyordum. Şaka 

ne cici yermiv, pek sevdim. değil afyon bu! 
Doğrusu dostun Grif B. artist Kadın birdenbire marpucu 

bir ruha ma'ik, kadın rahatça bıraktı, çünkü arkaya doğru u
bir iskemleye yerleşti. Gülümıi- zanırken başından tarağı dllş
yerek oturdu, o, bu oturuşunda müştü. Fakat bunun se111izliği 
ev ıahibini beklediğini hissettir- a?c~k birkaç saniye için siire
mek istiyor gibi idi. Grif acaba bıldı. Grif yine ağzını açmadan 
ne için bu kadar geç kalmışb? nargilenin ateş ve afyonunu ta-
0 Grifin gelip ve geç kaldığın- ze!edi. Sonra marpucu bana 
dan dolayı itizar edeceğini zan- verdi. içebilmek için ytıztımft 
nediyordu. Erkek pardesiiıü elin- kadının omuzuna dayaınıya mec
de, ayakta duruyordu. Yüzünde bur oldum. Bu sefer kadın ku
arkadaki elbise ile alay eder zu gibi idi. Hiç sesini çıkanna
gibi çizgiler peyda oluyordu. dı, ben içtikten sonra Grif nar-

Kadm aynaya doğru gitti. Ay- gileyi kadına uzattı: 
na önünde tuvaletini tamamladı. S d d' - ıranız madaoı, e ı. 

Aynada kadınla göz göze Kadın uykudan uyanır gibi 
geldik. Kadın yamandı, bu ka- sür'atle yllzünü çevirdi, marpucu 
danın bakıılarında diri \'e iştah- çekmiye başladı. Grif sözüne 
lı bir kadın bakış vardı. · devam etti. 

Oturacağı zaman önünde eğil- - Size madam demem, beni 
dim: çok mUteessir ediyor, çllnkB 

- içeriye girmek tenezznllln- isminizi biJmiyorum.F akat burada 
de bulunur muıunuz efendim b. , ır çiçek ismile çağırmamıza 

dedim. müsaade ediniz. 
Sonra karanlık o esrarlı oda- İ 

k 
Ben cevap verdjm : - smi 

nın apısını açbm, birkaç adım ı 
ilerledi. Sonra durdu. atüs çiçeği olsun. Afyon bitin-

ceye kadar kadın marpucu ağ-
Grif oturmuı keyifli keyifli zından çıkarmadan afyonu çek

kabak çekiyordu. Onun hayaleti ti. marpucu elinden bırak
mavi ve siyah duman bulutları madı. Afyonun uyuşuk tadını 
arasında ancak sezilebiliyordu. bütiln mevcudiyetine dağıtmak 
Fakat hiç hareket etmediği de ister gibi biraz durdu... Sonra 
bel'i idi. Sanki 0 bjzim girdiğf- hafif bir sesle cevap verdi .. 
mizi de görmemişti. Girerken 
k

. k d - Evet, istediğirniz gibi Jotüs 
ımonomu çı ar ım, ve kapıyı . d 

d kt 
çıçeği olsun, de i. At yon çek-

kapa ı an sonra eskisi gı'bi k 
k 

me te sıra bana gelmişti, tekrar 
Grifin arşısma geçerek uzan-
d G 

•f d d yanağımı om:ıuna dayadığım 
ım. rı uvara oğnı yaslandı, 

kara kabağı doldurdu • zaman sol elini uzattı ve saçla-
Kadına döndü: nmla hafif, hafif oynamıya baş

ladı. Gözlerini kapamıı olduğu 
- "Madam evim sizindir 

biz de kulunuz köleniziz. Gôrü· 
yörsunuz ki Afyon sırt üstQ 
uzanmakla çekilir; tuvaletinizin 
bozulmamasını düşünüyorsanız 
ipekli bir kimonom emrinize 
amadedir. 

Maamafih bütün tuvalet odam 
zaten emriniz altındadır. 
Kadın !§ıkına müthit bir su-

rette baktı cevap vermek 

istedi! 
- Teşekkür ederim.. Ben 

olduğum yerde çekeceğimf· dedi. 
Ben ono.ı yer vermek için biraz 
yerimden kıpırdandım. Sonra 
çaydanlıktan fincanı doldurup 
uzattım. Tereddüt etti ve içmeden 
sordu: 

- Bu, hakikaten çay mıdır? 
Hiç bir şey söylemeden elin

den aldım ye içtim... YüzO kıp 
kırmızı kesildi, şiltenin üzerine 
uzandı. Vücudunu yanı başında 
uzanan vOcuduma değdirmemiye 
çalı~ıyordu. Nariilenin ıarip 

halde sanki bir şarkı söyler gi
bi kendi kendine söyleniyordu : 

- Oh ne saadet, kendimi çok 
ufak ve bembeyaz bir kuş ha-

. fifliğinde tahayyUl ediyorum, 
ne tatlı, ne güzel .... 

Sonra uzun bir rnnddet sustu, 
içmekte ıra ona geldiği vakit 
marpucu ldı ve dedi : 

- Ben mes'udum artık, bana 
öyle geliyor ki arhk ne kocam 
ne de dostum var .... 

Grif tekrar marpucu bana 
verdi ve ben içebilmek için tek
rar yanağımı onun omzuna 
koydum. Elile tekrar yanağımı 
elledi. 

Yalnız o kadar değil, onun gü
zel ellerı boynumdan kaJktı, ya
vq yavaş göğsüme kadar indi, 
kabağı bitirdiğim vakıt vaziyeti
miz biç bozulmadı. Biribirimiri 
iki sevdalı gibi kucaklndık. Bu 
vaziyette iken bana dedi ki: 

"- Bununla beraber ben s'zi 
tanımıyorum, biraz evvel bana 

r. alına 
H isabet · 

mAltı keti de bi eti yedi ira 
flb ete ikramiye vey amo 
m etmezse yedi lira iade e ·. cektir. fi Beyazıt OkçuJarbaşı . 58 ve Sirkeci Hamidiye caddesi 
~ .. l!ll 11 numMalı rrtMAT gişesine müracaat '""ı~ .. --.~ 

ŞARK MALET HOLAsASI Zayt bono 
Polatlıda tilccardan Tekeli za .. 

de Mustafa efendinin Konya 
meb 'usu Kanm Hüsnü Bey em
rine ita ettiği (5000) beş bin li
salık bir kıt'a bonoya Kazım 
Hüsnil bey tarafından zahnna 
fmza edilmi olduğu halde , 
zayi olmuştur. Başkasının ibra-
nnda ademi tediyesi borçlu 
Mustafa efendiye ihbar edilmiş-
tir. Her hangi miiessese ve eş
hasa satılmak istenildiğinde der-
hal polise malumat verilmesi ri
ca ve ilAn olunur. 

Kdzım Hüsnü 

İştiba kuvvet ve sıhhat için 
en mllessir devadır.Bilftmum ec
zanelerde bulunur. Umumi de
posu Bomonti fabrikası telefon: 
Beyoğlu 583, Ye lıtanbulda Ek- GAYRI MENKUL MALLARIN 
rem Necip eaa deposu. Telefon AÇIK ARTIRMA İLANI 
lstanbul 78. lstanbul J6rtlllncll iaa memurlutundan: 

,_..... • • • mm·1 Açık artırma lle paraya çcvrllecek gay-

=~i:f"s .... E. LA" Nı·K BANKASJ ı~ n menkulün ne oldugu: etrafı duvarl!l mu-
hat maa bahço hane. Ga.>n menkulün bu-

ff 1888 rl~ tesis edilmiştır . lundugu mevki mahallCll,sokağı. numarası: 
•ı •• BilyOkadada Kumsal caddesi 56, 56-2 N. 
~iSERMAYESI 30 000,000 FRANIQi hir olunan b )met: tama=nına ytrmi yedi 
H Merkezi umumi. İıtanbul f: bin UçyUz aekaeıı 27 380 lira artırmanın 
flTU rklye şubeleriH yapılacağı yer, gün, ıaat; Jıt . 4 CncU ıcra 
H Galat İstanbul, lzmlr, Samıun, ~ memurlu~nda 15-2-930 tarihinde sıınt ı 530a 

Ü 
a, kado.r 1 - l~hu Bııyn menkulUn artırma Jart 

Adana, mersin. namesl 4-2-930 tarihinden ltlbarcn 929-40 
.:. YunanstiJn pıbelerl: N. ile lıtıınbul 4 üocll icra dııtreslntn mu-

SeIAnik, .Adna, Kavala ayycn numııruında her kesin gare btlınesl 
Her cürHi banka muame!At~ : için açıktır, l!Anda yaz.ılı olanlardan fazla 

h · ak " malOmat almak btc~cnler iıbu ınrtnameye 
itibar mektuplan, er nevı ·çe .: J • ... ve 929- 40 dosya numarasıle memurtye 

• üzerinden bcsab2tı cariye, çek • ttmıze müracaat etmelidir. 2 - Artırmaya 
n muemelAtı . 1.tttrak için yukarda ynıh kıymetin ylhde 
U • mm: d eli . k albsı ıayanı kabul teminat göıtcrllccekdr. 

yolda tesadllf e ip mı 6pme ~- Hakları tapu ddlı c sabit olmıyan 
isteseydin tokatlardım. ipotekli alacaklılarla dığer alAhdıırlann ve 

"- Siz mükemmel bir kadın- irtifak hakkı ıahlplerhıhı bu haklarım Te 
d d h hueuaile fair. ve maarala daır olan iddala 

sınız... Siı: her fCY en a a gil- mu iıbu ılın tanhlnden itibaren yirmi gün 
ı:elsiniz .. içinde evrakı mUsbttelcrlle birlikte memu

Orada ıushık. Duman kesif r lyetlmlze bildlnneleri icap eder ııkıl 
bir sis tabakası arzediyordu. ' halde hro!dan trıpu eidlile aııbit olmı-

k yanlar aalıf bedelinin paylıı,masında hariç 
Kırmızı duvarlar arasındaki a- tahrlıır 4 - Göatcrılen günde artchrınıya 
ranlık arttıkça artmıfb. !şık bir qtirak es:lenler artırma tartnamet ni olm
put gibi yerinde duruyordu. Luts mu, ve iozum\u ma!Omatı almıı b n\al'l 

blddetlı. bı.ddetlı· baktı ıemıımen kabul etmi• ad ve ttıbıır olunur-
ona ·· • 
baktı .. öylece kaldı .. Lotüs doku- lar lbtünde bırakılan gayn menim On bedeli 

zamanında ı;erilmezsc gayn menkul lktnd 
zuncu nargileden sonra başını bir artırma ıle satılır ve bedel farkı \C 

kaldırdı ve Aşıkına dedi ki: mahrum kalınan yOt.de beı faiz ve diller 
_Buyurunuz gidiniz efendim! zararlar a}rıca hUkme hacet lcalmahızm 
A~k sanki fena bir rüya gö- memurlvetimizcc alıcıdan tah!ll olunur, 5 

·b · 'Ik" d' ııumıırıllı fıl:r11dııkl şart tahakkuk etmek 
r{lyormuş gı ı 11 ın 1• sonr.ı kaydıle ilç defa ba~ rıldıktan sonra gayn 
dudaklarını kıpırdattı, kckeliye- mcnlul en ç ok ıııtıranın llatUnde bırakılır . 
rek : Şart tahakkuk ctmeue arttırma geri bıra· • 

- Fakat nasıl olur !. Siz bu- kılıp alıcı ıanhhüı>lemıden kurtulur. ' 'e 
radamı kalacaksınız?... temınat ta kalkar. 5- Arttırmanın birinci 

Diye sordu .. ve yürüdü ... Sonra veya l~nd olma!ına ve gayri menkule 
odanın kapısı kapandı, daha taallolt tclen kanun\ hakka ve ıatııın tar-

zına göre d!~r tartlar milterııkım vergi \"c 
sonra dıtarıda bir demir kapı ınıre vergi müşterıy.. aittir, 
kapandı... Demir kapı çat diye Yazılan maa bahçe hane yukarıda gös
kapanırken sıcak, ateşli, karanfil terilen 15-2-930 tarihinde isııınbul Oör· 
gibi, alev gibi dudaklannı du- düncll icra memurlu~u odıwnda işbu l)An 

''e gösterilen arhrma ıartnamesı dairesındc 
daklarıma bıraktı. satılaca~ı Üdn olunur. 



c MEMLEKETTE VAKiT J Cemiyetlerde: 

Ko ferans 

Şarbondan sakının! İkinci kanunun on ikinci pa· 
zar akşamı saat sekiz buçukta 
Cağaloğlunda Ctımhuriyet Halk 
Fırkası merkeı binası ıalonla-Bu mühlik derde Samsunda bir 

sened 24 kişi yakalandı .. 
rında Efdalettin beyefendi tara· 
fından "lstanbulun eski hayab" 

Hu~usi hevPt•n tetkık len ve neşrettiğı beyanname 
mevzulu bir konferans verile
cektir. Hamm ve erkek herkes 
girebilir. Hususi Samsun muhabirimiz 

yazıyor: 

lki üç ay evelisi, Samsundaki 
(Şarbon) butahğmın imanlara 
da geçtiğini ve 8lenler oldutunu 
biJdirmiıtim. 

Hnldimetimizce ehemmiyetle 
kartılanan bu Yaka iizerine 
fenni tetkiklerde bulunmak nze
re Samsuna bir hey' et g8nde
rilmiftl. Fen heyeti epeyce za
mansfır, (Samsun), (Bafra), 
(Çarpmba) mJDtakalannda fen-

at tetkiklerde bulunuyor, basta
him menşei ve sirayeti bak
landa etraflı malCimat alıyordu. 
Tetkiklerini bitirmek llzre bulu
IWl heyet, ahiren Samsun hal
kına hitaben uzun bir beyuna-
llle nCfl'9derek mllhim taniye
lerde bulunmuttur. Bir sureti 
matbuata verilen bu beyanname 
Samaun halkına flyle bitap edi
yor: 

ima mnmknn olan bu hastalık
tan b6yle bir facia doğması ta· 
yam teemOftlır. ,, 

Beyannamede hastalığın ilk 
defa Bafranm bir lc&ynnde Şar
bonJu \ir koyunu yiyen bir aile
den çıkbğı ve nerelere yerleı-

. tiği ve etb"bbayı baytarlyenin 
derhal tedbir aldığı izah oluna
rak hutalığm bir tarihçesi ya
pdmakta Ye bu Hk6tll butahim 
mahiyetinin bntnn nlgm hastalık
larda olduğu gibi bir mikrop 
olduju, yalnız hata hayvanlarm 
vOcudunda kalmıyan bu zalim 
mikrubun 6lm'1f ve kesilmiı 

T f"Şekkiir 
Kmm ve bayat arkadaşımın 

kıaa bir hasta1ıktan sonra ara
mızdan aynlınası milnasebetile 
gerek hi:ızat ve gerek tahriren 
teselli eden zevata ayn ayn 
tqekktlre teeutırtlmiiz mani ol
duğundan muhterem gazetenizin 
veaatetini rica ederiz. 

Zevci Valdeai 
Y azıcızade Eabak mliddei u

T ahain Hamdi mumii askeri birin· 
ci ferik Retit P,. 

lıaynnlann kanıla da toprata ~ 

aaçdclıtı. meralan, sulan bulat- Yt-rli 7 ıhln mu;;tahza, l· ıTı 

haremi izzet 

brclıtı tohum halini abp sene- ıahorııtuvat·ı 
lerce canlı kaldıtı ipret edil-
mektedir. Yerli bbbı ınuıtaburlar labo-

Beyannameain aonlarmda halka ratuvarmın ilAçlan pek aaf pek 
mllhim tedbirler tavsiye olum- mileuir ve ambalajlan pek mil
yor. EzcOmle, haatalığm zuhu- kemmeldir. 
nmda hOk6metin hemen haber- l.tanbul Ankara caddesi eczacı 
dar edilmesi, ( dalak ) b hayvan- ve kimyager Hulki laman ve 

. 

Meçhul 
asker Yuaa 

Ziya 
Sakır 

Saltanat devrinin acı bir hatırası 
Asker aç, .,.1plak inlerken karihai elham ıabihai 
cenabı kitiıitaniden birer maaşla taltif edibyordu 

Avdetimizde, kann sıkletinden 
çadınn tamamen geYteJİp kn· 
çilldilğthın ve fazla olarak ta 
her taraftan akbğun ı&rdllk. 
Fena bir teaadtlf olmak kere 
bu alqam Halil ÇaVUfla bilik 
emini de ıiperlerden gelmitler
di. Don akpm, kandildeki aon 
yağımız da yanıp bitdiii cihetle 
çadır zmdan gibi karanlıktı. 
Uyuyan arkadaflan rahataıs et
memej'e çalıprak b;z de arala· 
nna aoku!duk. Fakat, her taraf
tan damlayan ve akan 1Ular, 
yavq J•Y&f albmızclaki kuru 
toprata nlfm ediyor " her 
taraf çamurlatmaj'a bqhyordu. 
Zorla uyumaktan bqb çare 
yoktu. 

Gece yar111Ddan sonra emaeje 

Aradan biraz vakit geçer 
ıeçmeL kapı vuruldu. Hafız ea
VUfla Niyazi gelmiılerdL NiyuiJI 
glSrdltlmBz zaman hayretimizi 
:ıaptedeınedik. Cesur ve fedakar 
ç~... dtm ( Hwrlık ) a gidip 
teım teip-aftaki arkadquu geti
receğini vadetmifti. 

Bqka bir a&yleyecejimiz o
lup o1madıj1m IOnnak için bize 
uğramıt akıllara hayret ve dur
pnluk Yeren bu kar fırbauında 
(ffızırhk) a kadar aitmeyi g6ze 
alan bu mert Tllrk yaYl'USUDun 
almnclan lperek aobuam bapna 
oturttum. 

Bu havada onu g&ıdermek, 
ıa• ıan g&re 6ldvmek de
mekti. Hafız çaYUp gelince: Bu
p bir ~ yuı yuacaktı. 

" Muhterem Samsun halkı .• 
(Şarbon) denilen mnhlık bir ha
talık ıizi tehdit etmektedir. Bu 
ıene zarfında Samsun •e mnJ
Jaakabnda bu hutalıia 24 kiti 
yakalanmlf, bazı anmn kolu ke
ailmit, buılMa da gözlnden mab
ram olmut '9e 3 kiti de Yefat 
etmiftir. Samsun gibi mlhıevver 
bir halk aramda konınmuı da-

Jann aynlarak katiyen kesilme- Taka.im Niıamettin Talip 

meai, 6lllne llteleriniD meydana ı~~-=~~e~cz~a~b~a~n~~~i~~=~ 
atılmamam ve tema mecburiyeti 
olduğu uma• ellerin pelce 
yıkanm.. bDdiriliyor. K&ylllleri 
tamamile tenir edeceti mubak

bathyan ıiddetll rmrlr; çachn, 
küçok bir pmaiye eibl, yerhfdea 
kopanp bavalancbracak bir 
kuvvetle uJbyor.. Sapaldı bir 

ÇlhıkO dtın, bis yani "Aakid 
phane kuvvetleri .. , • aelAmt ae
llmet eacamı hazreti padifahi.
ye iuimamen " birer lllUf iaa
yet Ye ibaaa bayurulmak w .... 

ıetile .. ıariki lGbıf ve atıfeti ee
nabl tehriyari.. olmuftuk. Biaaea 
aleyh' bafaı ÇAVUf: .. tevket
meap kudret Diaap efenclimiz,.in 

kakbr. 
Z1Jbet1lr odlu 

Paat 

Esrarengiz bir cinayet! 
Cesedi 3 ay sonra bulunan dört 

zavallıyı kim öldürdü? 
Ôldürülenl,. ı den biıisı kadın ıı ve 8 sene sonra Erzu
rumda bulduğu . oğlunu almış, memleketine dönüyordu 

Humt Huankale muhabiri
miz yaziyor : 

6 kAnunevnel.. kaza dahilinde 
Mr kara baber duyuldu •e 
derhal, her yerde ve herkesin 
koll1lf1D& mevzuuDU bu haber 
tqldl etti. (Hertev) yolunda d&rt 
makt6I bulunmUf; ikili erkek, 
biri kadın, biri de on dlrt yq
larmda bir çocukmUf. Acaba 
kimler? 

Tahkikat, takibat için mtlddei 
nmmt, jandarma kuvvetleri Ye 
blkimet tabibi •ak' a mahalline 
fidiyorlar. 

Artık bu feci cinayetin tenev
vlrtl bunların avdetine kalmııtu. 
Ben de bu feci cinayetin aafa
hahnı (V akıt) karii erine bildir
mek için hemen müddeiumumi
lite kottum. Gayyur bir adliye
ci olan m&ddeiumumt Sapbi 
Bey ricamı kabul ederek bu mOt
hif Yak'a hakkında ten•İr etti. 
Kendilerinden tu mal6mab al
clun: 

- Vak'a tahminen bundan Uç 
ay evvel cereyan etmit ve mak
tuller bu miiddet rarfmda top-
rak altmda kalmıılar. Btttna a
de' lt tefeuub etmiş; otopsi yap
makta iken tuttuğumuz her ade
le elimizde kaliyordu. 

Cinayet (Hertev nammdaki 
k&ye ait ormanın içinden ge\,eD 
{Bayat) dereaınin sarp bir ma
hallinde yapılmifbr. Biçarelerın 

btlYiyetleriDi anlamak için her 
tarafa, b6yle gaipleri olup ol
madığma dair telgraflar çektik. 
Erzurum poliainden aldığımız tel
grafa nazaran llç aydanberf, ikili 
Mutlu, d&rt pipleri olduğunu 
atrendik. Tahkikabmm ba mec
radan ytırOterek maktiWerden 
eneli ikiainiıı btlviyetini teabit 
ettik, ıoma kadınla çocujım da 
Humlı olduklan tahakkuk etti. 
T abkikata nazara meaele fU 
mntle cereyu ediyor: 

Tahminen bundan 8ç buçuk 
ay enel, koyun ticaretile iftiial 
eden Mutia Rqit Bey iaminde 
bir zat Enurumdaki iflerinin 
teniyeai, yapacağı iki d8j&nthl 
nobanlannı itmam ve biraz da 
ticari itleri için bir arkadaıile 
MUfbm Ermnıma hareket edi-
yorlar. Erzunımda kaldıkları bir 
kaç glhıliik mOddet zarfında it

leriai yoluna koyduktan sonra 
2500 liralık qyayı kendilerine 
ait bir kajmya yllkliyerek mem
leketlerine aYdete bazırJamyorlar. 
Tam bugtlnlerde 7-8 sene evvel 
kaybettiği evlAdmm Ermrumda 
haberini alan, H.n..&ı kadmcaiız 
ela Huuatan kalkarak evlldını 
almak llzere Erzunama geliyor; 
7-8 aeaeclir buretile yandıj'ı 
othau bulduktan soma memJe
ketiDe d&uaek Ozre laan
luda yoldat anyor. Nihayet 
Mup hareket et mek llzre olu 

Rqit Bey ye retikine teudlf 
ediyor. Onlar da kanıncatıza re

fakati kabul ediyorlar. G&nln 
birinde, ihtiyar kadm '9e on 
dört yqındaki oğlu, Muılu Re
tit Bey ve arkadaşı hep birlikte 
ubn aldıklan 2500 lira kıy
metindeki Cfyayi hamil kağnı 

ile memleketlerine hareket edi· 
yortar. Hareketleri gtbatlntın ak
pmı bir köyde yatıyorlar. Er
tesi sabak köylOlerden, hangi 
yolu takiben ve o i6n nereye 
kadar gidebileceklerini aoruyor
lar. Onlar da mevsim itibarile 
yollann fazla fazla çamurlu ol
duğunu ve o gtın alqama kadar 
bq aaat mesafede bulunan Ha-
1ankaleye ~erbut (Hertev) k6-
ytlne kadar gidebilecek erini 
bildiriyorlar. Kafile o glhı k&y-
den kalkıyor ve bir daha Uç ay 
bir tarafta görODm8yor. 

Nihayet bildiğiniz veçbile, bir 
kaç giln eYvel (ff ertev) li bir şahıs 
odun yapmak tızere fed cinaye
tin icra edildiği ormana gidiyor; 
odun yapmak nzre iken ormanın 
iç.inden akan (Bayat) deresinin 

kenarında topraktan dışarı çıkDlJf 
bir iuan ayaiJ J6rtlyor ve ıe
lip bilkt\mcte haber veriyor. 
Tabii meseleye vaziyetle •ak'a 
mahalline gidiyonız, ayagın · g6-
ribıdüğil yeri kazdırarak alela
cele ve gellf i gilzel defnedilmit 
d6ı t maktiiln çıkarıyorur. 

Suphi Bey bu feci cinayet fa
illerinin birkaç gtıne kadar mey
dana çıkanlarak kanunun pen
çesine teslim edıleceklerinin 
kuvvetle ümit edilmekte olduğunu 
s6ylemiştir. 

Burada bu feci işin talan mak
udile yapılmalDlf olduğu tahmin 
edilmektedir. Kuvvetli kanaat
lere göre caniler talancı olaatar 
dı bu biçareleri ö dilrmiye lü
zum görmezler ve soyarak gi
derlerdi. 

Alınacak net ceyi derhal bil
dire.:eiim. 

levJik Peııev 

tipi ile lıer taraftaa kalkan kar
lar, lurçıa darbelerle pdınn 
lberiDe uvruluyor ••• Kartal te
peden, ama fa••alarla ablaa 
dlfmaa mermileri, r&zgirm ml
telaemr apltularma bubnD 
zehirli .. ı.1cı.r1a latlmlsclea se
çiyor Te gene Edinıeye, muum 
•e mulumlann caDIDl yakmaja 
k.,.. 

ıo .-.. m 
- Bu ıerait altında bura

da kahnamaz. Sabri Beyia klt
klhıe gidelim. 

Sabahleyin, ilk dlfODdlljtlmtlz 
ve verdiğimiz karar bu oklu. 
Çlinkil ubaba kadar inaafaız 
bir tiddetle yağan kar, çac:bn 
baruulamıyacak bale getiımifti. 

Ba havada, ne çadm tuzi• et
mek ve nede ocajımllı yakabal
mek imkim nrch. Halbuki IO

ğuk gittikçe artayordu. Sillbla-
nmızı, çantalanmızı aldak Ye 

k3şke clotnı yoll•nchlr Fakat, 
ilerlemek ne · mlmldba.. Mllthit 
ıimal rllzgln, ytzlerce netler 
gibi yu:ıtımüzil parçalıyor Ye bi-
11 ldi bir m.11&k ea gibi aallayor 
ve sarsıyor. Çad1rlarla klfldha 
arası, ancak iki ytız hatve ol· 
duğa ha de yanm aaatte nc:ak 
vasd olabiHrdik. Yol yokta. 

Hendekler karla dollDUflu. 
Bazı yerlerde bele kadar olan kar, 
bazı yerlerde g&lae kadar çıkı
yordu. 

DDıtOğümtı:ı .. e kara ıBmll -
dilğtımOz zaman kalkmak çok 

mftfklll oluyordu. Bir iki defa 
bimew kalarak baypabk geçir
dijimizi itiraf ederim. 

Sabri Be1 bid çok bllylk bir 
meserretle kaqlladı. Bu, mini 
mini bağ k&tkiiDID, iki baaa· 
makla çıkılan ve cameklııla 
b6llbuDllt olan klçllk laamını 
bize yerdi. F ula olarak albmaıa 
sermek llzere bilyilcek bir koyua 
postu da litfetti. Kardan ve 

fırt:aoadan o kadar aeraemtetdik ki 
kendimizi mwı miiddet toplıya
madıL 

.. iradei keramet •ltaclei laiJA. 
f~hileri,, Di yeriu _.!':. !!M.IL 
iç.in maq defterlerini taüim 
etmek mecburiyetinde idi. 

Ah te•ketmeap 1 .. tellmm da 
-- oJmn.. ibM•a da.. Jlura.. 
da bahman ueldri .. laaae kal
...... bol ke.eclea ihau ba
yardajaa Jİrmi lmftlf, nemize 
yanyacak ? ... Kul'UfUD dejil, 
awçlar dolusu albnm bile, kar
m doyaaıya bir yemek temia 

edemeditl bu muhitte, hnm, 
1elllllı tahanen gibi, bir kalp 
beflite bile c'"1'uıez. .• Eter, aen 
bizi lffindırmek istiyorsan, ntl
fam pbaneni iatimat et •.• Şa 
" orduyu hlmaJUDa mehabet 
maknuı ,, u 'bir an evvel hare
kete tetir... getir de.. senia 
8Jken, biDm de terefimiz lmr-
tuıaua. .• 

Akpm olmut .• Sabri Beyin, 
zeytin J•i kandili yanmıştı. So
banın berinde kaymyaa tence • 
reden tqan buhar, dalğa dalğa 
ytıkaeliyor •• daiıJıyor ve lit ha 
•çan bir koka aç midelerımizi 
aabınızblda kemiriyordu. 

Sabri bey bu gtın, büytık bir 
fedaklrlık etmiş.. torbuuun di
binde kalan aon tarhana kınn
blanm terefimize olmak llzere 
kemali dikkat ve itina ile tea
cerenin içine ıilkmifti. Oh bu 
koku.. cana kadar teair eden.. 
bu ae il, bu emaalaiz tarhana 
kokusu.. barunlanmwn delikle
rini açarak, ıık sık oynadarak, 
ciierlerimize kadar çeke çeke •• 
aç kediler ~bi kokladığımız bu 
unutulmaz koku... dişanda mot
hit upaklar ujııldar ve uvıu· 
lan karlar, camlari tırmalarken,. 
biz mt.tteris bır oburlukla çor
bayı.. hayır, çorba dejil bu 
0 maidei süleymani,, yi midemize 
indiriyorduk. 

ı Bitmedi J 





Radyoda 
Filip 

büyük inkılap~« 

Radyo 
. . ,.,,. 

,.:·1 . 

FiLiPS RADYO 
Dünyanın en basit en mükUm

mcl radyo cihazıdır. Artık akü
mülAtör, anod bataryası ve 
saireye lüzum kalmamışur. Bir 
eltktrik ütüsU gibi bu radyonun 
fişini cereyan prizine koyduıtunuz 

zaman bütün dünya 
konserlerini dinlersi-

niz. 
PHİLIPS RADIO 

FlLIPS 
telsiz telefon meşherinde en bü

yük mü" ıHatı kazanmışlardır. 
Türkiye umumt vekilleri: 

MÜESSESATI 

Galata Voyvoda - Hezaran ıokak, posta kutusu 400 
Satış mahalleri: 
MAKS FRIEDMANN, Beyoğlu tünel başında 
KlLIÇÇI ZADE BEDRi, latanbul Hamidiye caddeıi No. 51 
AMERiKAN MAGAZASI, lstanbul R·zapaşa yokuşu No. 54 
ŞIŞMANY AN ve BASMACIY AN, Çartıkapı No. 93-95 ( Tram
vay jstasyonu ) 
MAKS T AUBER, Şişane Karakol, Abuaf han aİtında 

. 

DANTOS 
Diş macunu 

Dişleri 100 sene y~atır, çürü -
mekten Yikaye eder. Difleri inci 
gibi b~yazlatır . Diş etlerini kuv -
vetlendirir ve kanamaktan mene -
der ve diılerin arasmda kalan 
tefessühab ve ufuneti izale eder • 
Diş ağrılarına , nezlelerine mani 

~~c-...::1~c.-::1c:::.-.::=~~c~::c~==~c:::---::A~~iJ 

~ KAPPEL ~ 
~ tamamile tekemmul etm~ ~ 
,., YAZl MAlf.INASJ ~ w Fransız bükümetinin dahi takdir ve tercih r•) 
~ ettiği ~akina ~PELdir Hafif, metin ve ı:arit ~ 

~ 
Her cihe~ı teahhut olunur, v~ taksitle •atılır. 1 

T urkiye yeslne umumı acente.i 
Y Slnorkyan. lıtaobuL Saclı.kiye ban 31-33. Tel S 2256 ~~1 

~c---:::ıc:~::a~c::-.~c:--:::t~~r:;:..-::1c:~:\1tc.1C---:::ı~~ 

Devlet demiryolları ve liman-
ları umumi idaresinden: 

Mersin • Yenice hatb üzerinde Hacikiri istasyonu civarmdaki 
ocaktan çıkanlacak ıekiz bin ve Eıkişehir - Ankara hattı üzerinde 
Çubukova istasyonu civarındaki ocaktan çıkanlacak 7000 m3 balast 
ayrı, ayrı ve kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 25 • 1 - 930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryoflan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde ıaat 14,30 a kadar Umumi müdürlük 
kalemine vermeleri lizımdır. 

Talipler miinakaıa tart.namelerini beter lira mukabilinde Anka
rada Malıye ve muhasebe if leri Reisliğinden ve Mersin hatbna ait 
olanl~ Konya yeznesinden de tedarik edebilirler. 

Maliye vekaletinden: 
336 seuesinden 1927 n1ali senesi nihavetine kadar 

milli hiikumet bütcelerinden matlubu olaı;larla gerek 
milli hükun1eı ve gerek sakıt hükümetin bütçe emanau, 
ve adi emanaı hesaplarında mukayyet alacağı bulunanlar 
şubat 930 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları 
mahallin en büyük mal meınuruna müracaat eyle)İp 

yetlerirn.leki matlöbat vesikalarını vererek mukabilinde 
müracaat vesikası almaları lAzımdır. Bu müddet zarfmda 
müracaat etmemiş ve vesika almamı~ olanların iddia ettik
leri alacak 1513 numaralı k.anun mucibince kat'iyen ha
zine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nihayetinden son
ra hiç bir mazeret kabul edilmiyeceğinden alacak iddi
asında hulunanların 930 senesi martından evvel bulun
dukları mahallin en büyük nıal nıen1uruna müracaat et
meleri ilAn olunur. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

olur. Ağızda gayet latif bir serin - BfYfK IK HA~d y ~ 200,0dO LİRA OJ R 
lik ve rayiha bırakır • Mikroplan 

Ayrw~ 50 \JO 40,00• 30 ı>O( ' 20,oı ıo ı 5,00l 
imb a ve ağızdan gelecek her tilrlti 
hastalıkların sirayetine mani olur. 10,000 lir<tJ ı k 1kra, · y..-leı ve 100,000 

18*'s~\tiRzAUE .-\tl~LA 
KAPTAN VAPURLARI 

lzmir - l\1ersiıı 
Sürat postası 

Muntazam ve lüks kamara' 
havi elektrikle mücehhez 

K[Mfll 9 r~~~!1ni Purm~ 
Akşamı Sirkeci nhbmınd 
hareketle Çanakkale, hm· 
Antalya, Mersine azimet Y 

avdet edecektir. 
Mahalli mUracaat : Sirkeci Li 
man hanı Sadık zade birader 
ıer vapur acentehaneain 

müracaat. Telefon: İs. 2134 

Seyrisefain 
Merk~ acente.C Galata Köprü bqwda 
Heyoglu 2362. Şube llCellted: Mahmu 

diye Ham albnde lıtanbul 2740 

uoarıyd ~osıa~ı 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşam 

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

1 ı abzon ıkıncı posta )1 

( ANKARA ) vapuru 9 ka· 
nunusani perşemb.e akşamı 

Galata nhtımından hareketle 
Zonguldak, ine bolu, Sinop , 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye giôe· 
cek ve Of, Trabzon, Polathane. 
Gireson, Ordu, Fatsa, Samaun. 
Sinop ve lneboluya u~rıyarak 
gelecektir. 

ızır. ır S l~ ra t . ostası 
( GÜLCEMAL) vapuru 10 

Kanunusani Cuma 14,30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
Cumartesi sabahı lzmire ~
d ecek ve Pazar 14,30 da l.ı· 
m 1rden hareketle Pazartesi 
sabahı gelecektir. Vapurda 
mük mmel hır orkestra ve 
Cazbant mevcuttur. 

ozr tJu~ ı o~ıa~ı 
( GELİBOLU) vapuru 11 

Kanunusani 17 de idare rıh~ 
lamından hareketle Gelibolu 
Lapseki, Çanakkale, İmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve Ça
nakkale, Lapseki, Gelıboluya 
uğrıvarak g t·lecektir. 

Avrupada daima birincillP.i alır ve birinciliği diplomalarla müsad - l•ral k IH fi ı ~fıt •\I ly L: =>ıa, 
daktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve njşanlar ı.ım:MWMIWııi!ılllb~~~~~~.ı:J~~ ı ( K O N YA) vapuru 12 
almıştır. (20) lrnruşa Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu ye • D 1 d . 11 1 Kanunusani Pazar 10 da Galata 
rine başka bir marka verirlerse almayınız. Çünkü Dantos dünyanın eV et emtryü arı Ve İman- rıhtımından hareketle İzmir, 
en enfes ve mükemmel diş milstahzarıdır. 

1 
.ı\ d d Küllilk, Bodruın, Rados, Fet-

K h ı d arı UffiUffil i afeSifl en: biye, Fınike, Antalyaya gide-

üta ya Vİ ayetin en: Sergilere ve yarışlara getirilip götürülecek ve damızlık ıçın cek ve dönüşte mezkfir iske-
lb ı k h 1 An d l B d d d elerle birlikte Andifli, Kal-

Kütahya vi ayeti ziraat alatlan fabrikaıına muktazi asgari yir- ce o unaca ayvan ara a o u- ağ at emiryolların a tatbik 
mi bin azamJ 30 bin okka lama ve silme demirlerle kulaklık saç edilen 32-332 numaralı tenzilli tarife 15 şubat 1930 tarihi den kan, Sakız, Çanakkale, Ge-
ve 120 okka boya vakum ve •~ire mübayaa edileceğinden talip itibaren mülgadır. iboluya uğnvarak gelecektir. 
olanların 300 lira dipozit akçesile birlikte 11-1-930 cumartesi günü Mezkur hayvan nakliyatının bilumum devlet demiryollarmda s st 
saat 15 te vilayet daimi encümenine ve şeraiti saire hakkında ma1u- kanunu mahsusuna tevfikan % 50 tenzilatla yapılmakta oldugu fvle • ,, , rnüaiır ı Refik R.hmel 
mat almak ii2ere fabrika şefliğine müracaattan. ilan olunur. ! · 
---------------------------·-------------------------------·--·-----------·' •• •• n 

Tanıaıueıı memleket yapısıdır. Resmen kabul edilmiştir. 1Uen1leketinıizde geçen sene kurtardığı servet iki milyon lirayı ruülec~ vizdir. 

Galata, Eski Gümrük caddesi Halis Se~a~..._~.._----


