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Bugün Cumartesi 

tt 
1 ~ay } 1930 
KAnunsanl 

T yyare piyanko u bugü çekiliy r 

Darülfünun salonun~a birçok Türk 
kadınları toplandı 

Bu topla.nınada hanıınlarıınız iktısat §efer
berli~inde yüklenecekleri vazifeler hakkında 

bir hasbıhal dinled~ler 

T ürkuazdaki güzeller balosu 
Her ne kadar Türk güzelini seçebil

mek fırsatını vermedise de epi 
eğlenceli oldu 

Evvelki akşam Türkuazda yapılan güzeJJik müsabakası neticc
ainde 20 bamm ilk bir seçme neticesinde aynlmıt bulunuyor lar. 

Her sene kazancımızın, miJJi ser
vetimizin en az elli milyonu ya
bancıJann diyanna akıp gidi
yormuş .. 

-----:---------------------~! Nahiye Hanımın nut .. 
Bu hanımlar pazar günü ,r.-r 

Nakiye Hanımın nut
kundan: 

b'llı milyon lira, ana. 
vataron sı11e sinµ açıl
mış ellı mı lyonyarodır 

Buyarala' karşuunda 
lakayt kolaı·ak 1 ürk 
tasavvur Pderniyorum. 

~----------------------_....-.; 

MiJli tasarruf ve ikbsat cemi
yetinin tqebbüsile dün öğleden 
sonra darülfllnun konferans sa
lonünda hanımlara mahıus bir , 

toplanma yapılmıştır. ı 
Bu taplanma da Hakkı Şinasi Pı. 

Şehremini muavini Hamit, Gevet 
Kerim Beylerle Tasanuf cemiyeti 
heyeti idareıi, meşhur kadm 
terziler ve salonu baştan başa 
dolduran Türk hanımları hazır 
bu un muşlardır· 

Sa onun ortası, camekanlarda 
teşhir edilen yerli mallarla dol
muştu. y erL fabrıkalarımızın 
hanımlara mahıus elbiselik güzel 
kumaf ve ipeklileri nazara çar
pıyordu. Salona giren hanımlar 

t dan evvel teşhir edıien o urına . 
mallan bliyük bir dikkatle tetkık 
ediyorlardı. ~a~t üçte Hakkı 
Şinasi pş. künnye çıkmış, şun-

lan söyleuıiştir: 
"Muhterem Hanımlar. MiHi 

ta f ve ikbsat cemjyetinin 
sarru v • d d 

davetine icabet ettiginız en o-
layı teşekkür ederim. Sözü Na
l< iye Hanıma bırakıyorum.,, 

Bundan sonra Nakiye H~n~m 
k.. . agv ıya muhım 
ursıye çıkmış, aş k 

bir kısmını yazdığımız nut u 

aöy emiştir : 
Muhterem Hanımlar. Mevzua 

g. d rzetnıek ırme en evvel şunu a 
isterim. Güzide muhataplarımın 
nıilli ve ikbsadi mesailde b~~
den çok hassas olduklarını bıh
Yorum. Maruzabm konferans 
d ~. , 
egı ' bir hasbıhaldir. 
. Hanımefendiler· ekseriyetir:ni-
~n k ' v Y• ın zamanlarda rfu1rdugu 
\?e öğrendiği bir hakikat var ki 
od "th a 1 a lAt ile ihracabmız ara-
!IUıda mütbiş bır açık olmasıdır. 

Bu cereyana hangi milletin, 
hangi devletin takati maliyesi 
dayanabilir. 

Çok emirrim ki bu pek acıklı 
va2iyeti duyduğum ve tizrinde 
dOfOndüğOm zaman hissettiğim' 
elem ft azabı burada fimdi 

kundan: 
Vatan i p n ötmeyi, cıı-

1nnrfon "'rmetli eCJla
dını / edıı et meyı lıtl,,n 
Türk Aadını Jedalı'dr
lı ktan ve ft rıı gatt~n 
ç~Ainir mi ? , _______________ __ 

Gazetemizin ilk sayıfasında her- gün ·· dn v .. . gor ugu-
nüz güzel Artist res imleri, yapm ık üıere oldu-

g~ nmuz müh:m bir müsabakanın ı"lk d · · 
evresını 

teıkil etmektedir. 

Bu müaabakamn ikinci devresi, ya·ıi asıl müsabaka 

16kanunusani 

Perşembe 

Günü başlıyacaktzr. 
yüzlerce liralık 

hediyeler 

buıusi bir hakem heyeti- · 
nin tetkikinden geçirile· 
cektir. Netice aralarından 
en güzeli gösterilmiş ola
cakbr. Fvve ki akşam mü
sabakaya jıtirak edenler
den isimlerini öğrenebil -
diğimiz hanımları numa-
ralarile yazıyoruz. 

1 - Vasfiye Mustafa, 
4 - Feriha Ali, 6 - Se
ma, 6 - iffet Necati, 
10 - Fahrünnisa, 11 -
fftrlizan, 12 - Zuhal 
(Nesim Mazliyah Efendinin 
kAtibi ), 13 - Muazzez, 
17 - Refika Necati, 19-
Zişan, 22 - Eleni Rabu -
daki, 27 - Serap Ferda, 
28 - Rezan, 26 -Ayfer 

• 

· Mllnir, 29 - Ben Ruhi, 
31 - Latife, 32 - Mü - Bu 
beccel Namık, 33 - Niiz· 

mü3aba~aya ela tıtt•a~ ecl•rt~ epfce rey 
top/1yan geç6ı ~e kırallçe." 

et, 34--Hikmet Sema, 38 
- Şırardi Nozar, 40 - Leman 
Ekrem, 41 - Leyla, 47-Samime 
Kemal, 50- Melek MusJih,51-

F erda, 52 - Liskari, 53 - Ne-

Feriha Tevfik lL 
bahat Sait. 71 - F eriba f!f emir 
Hanımlar. 

* T1lrkuva.z loltantası, evvelki . 
akıam, şimdiye kadar görmediği 
bir kalabalık hücumüna maruz 
kaldı. 

Filv~ki o akşam, Cumhuriyet · 
refikimiz" Giizelıik müıabakası 
balosu " tertip etmiş ve haddi 
zabnda 600 kişilik kadar olan 
salona bir o kadar daha fazla 
kimseler davet etmişti.Mevz.u iti· 
barile pek meraklı olan bu balo 
davet edilenlerin hepsinin gel 
mesine sebep olmu9, davetsiz 

[ Alt tarafı 4 üncü ıayıfaımzdadı.r J • 

4ünı üde 

Çocuk ıütunu 

$ ıncide 

Spor uyıfuı 

Sınema ıavıfıuı 

Hikaye : Evhıtm •.. 
~ nidde 

Memleket haberleri 
9 uncuda 

Tefrikalar: 
Utanmaz adam 

2 ı ncfde -Zampara kıral 

9uncuda 

Milyarder erin hayatı 

10 uncuda 
Meçhul asker 

11 incide Kazandıracak olan bu müsabakanın tafsilibm 

(21 inci sayıfada okuyunuz! 
Jadvlga Smoaarska , 



Çin de. 
·Atiler &hrive ba~ kuman
danını tevkil ettilersede •. 

Nankin, 9 ( A.A ) - Fuçeu 
da wkua geldiği haber verilmlı 
olan hadiıclerin evvelce bildiril
diji Yeçlıile komlhıistlerin eseri 
olmadığı, billkis F ukyen eyaleti
nde ikinci fırkaya kumanda et
mekte olan JeneraJ Luhsimpau 
nun yapDUf olduğu bir darbei 
hnkOmetten ibaret bulunduğu 
aıılq•lllllfbr. 

Rehine olarak teYkif edilmiı 
olan Çin bahriyesi başkumdanı 
Y ang • Şu - Şuang hnkftmetine 
bir telgraf çekerek kaçmaja mu
yaffak olduğunu ve hali hazırda 
F ou • Çeu da bulunduğunu 
bildinniıtir. Diğer 4 mevkuf 
henQz eair bulunmaktadır. 

i Millt hnk6me~ Fu - Çeu ya 
, bir harp gemiai gandermiftir. 
'llilJJ hnkamet rewf Şang • Kay
Şek Jeaeral Lubaimpau ya bir 
,telpf çekerek airleriıı hemen 
tahliyeaini talep etmiftir. 

Kap Bqvekili de 
gidecek! 

Kap, 9 ( A.A ) - Başvekil M. 
Hertzog, parlamentonun 6nll
mllzdeld içtima deweai bittikten 
aonra mtım)dbı olduğu kadar 
lllr' atle Lonclra konferansında da 
Um bulunmak üzere mezk6r 
ıebre gideceği zannolunuyor. 

Veba bitti 
Tmnu, 10 (A.A) - Veba 

hutalı;ı klmileıı mflndefi olmUf 
, Ye biltibı tahaffuz tedbirleri 
kaldanlllllfbr. 

Rusyada hır anarş1st 
grubu 

Leningrat, 10 (A.A) - Mah· 
keme yakında bir anarşist gru
bunun muhakemesini icra ede
cektir. Bunların arasında sabık 
ytlzbqı Şiiler bulunmakta 
olup cuualuk ve sahte para 
ihracı cürümlerile ittiham edil
mektedirler. 
Laheyde kıraliçenin 2iyafeti 

Lahey, 9 ( A .·A ) - Kıraliçe, 
konferau murahhaslan terefine 
pek parlak bir gece ziyafeti 
vermiştir. 

Blr tiren kazası 
Santiago, (Şili] 9 (A.A) -

. Quilem civannda bir tiren muaa.-
1 demeai olmUf , 4 kiti ölmlif 6 
kiti ağır aurette yaraJanmııbr. 

.. 

[ VAKiT ın son teıgraf haberleleri ] 
Lahey konferansında havaların gidişi 

Neticesiz ka!an bir celse Memleketimizin birçok yer-

Snovden Tardiyö ile b;rlikte Almanlara lerinde bu kış avı içinde 
cevap verdi bahar manzaraları 

Lahey, 9 ( A.A) - Zecri tedbirler meselesi hakkında M. Tar- Ankara, 10 (Vakıt) - Umu-
diyö, M. Briyan Ye M. Curtius ve Wirth arasında vuku bulan miyet itibarile memleketimizin 

her tarafında havalar eyi git
müzakereler hiç bir netice vermemi,tir. Alman mümessilleri Y oung 

mektedir. Bu yüzden Trakyada 
pilinının meriyet mevkiine girmesinin Versay muahedenameainin koyunlar kuıulamış!ardır. Kır-
430 uncu maddesinde derpiş edilmiş olan yeniden işgal ihtimalle-

şehir ve civarında erik ağaçları 
rini tamamen refetmekte olduğunu ileri sürmektedirler. Alman çiçek açmışbr. Bir çok mahal
tamirat komisyonu, Y oung pilanının tatbikıoa ait nihai protokolun 
maddelerini kat'i surette tanzim ve tesbit etmiştir. lerde ekilmiş bulunan hububat 

Bu protokolda devletlerin tamirat meselesinin kat'i ve tam bir filizlenmiş, tarlalar yemyeşil bir 
manzara almııtır. 

surette halli arzusunda bulunduklan ve Almanyanın Yung pilim Mutabassıalarla görüfi.ilm: Şid-
mucibince mükellefiyetlerini ifa etmeği resmen taahhüt eylediil detli soğukların yaklaşmakta 
teeçil edilmektedir. Almanyanın şehri tediyatı tarihi hakkında uzun olduğunu tahmin etttiklerini, 
bir münakaıa cereyan etmiştir. M. Cheron, tediye tarihi olarak eter aldanmayorlaraa çiçek açan 
her ayın 15 inci gilnllnün tesbit edilmesi hususunda ısrar etmiıtir. ağaçların donlardan mütees.tir 
M. Mondenhauer, protesto ettiğinden M. Snovden M. T ardieu nün olarak bu sene mey va veremi
eski beyanabnı teyit etmiş ve Alman murahhaslarının mlltaleabnı yeceklerini, kuzulann da telef 
her noktada milzakeratı temdit etmeyi istihdaf eylemekte oldu- olabileceğini, kar yağdığı tak
ğunu ve kanferansın mesaisinin tacili hususunun ıayanı arzu bu- tirde hububabn 0 kadar muta
lunduğunu ilave eylemiştir. 

Şark tamirab komisyonu, atideki meseleleri hususi müzakereler zarrır olmıyacağını söylemekte 
d 

ve vaziyetin çok gayri tabii ol-
eınasın a tetkik etmeğe karar vermiştir. l - Romanyadaki Bul- duğunda ısrar etmektedir. 
gar emliki hususiyesi, 2 - Bulgar tebaasının alacaklı devletlerle 
bu devletler tebaasından olan mutalebab, 3 - Alacaklı devletler 
tebaasınm Bulgaristandan olan mutalebab. 

Komisyon bu meseleleri Cumartesi sabahı y~niden müzakere 
edecektir. 

Komisyon bunu milteakip mümessilleri bu ıabah Fransız, İngi
liz ve ltalyan murahhasJarHe uzun uzadıye görilflDUf olan Macaris
tan meselesinin tesbiti hususunu müzakereye bqlıyacakbr. 

Lahey, 10 (A.A.) - Mtıtehassıslarla hukukfinular murahhaıla
nn pa:ı:ar gftnü tetkik edecekleri kat'i proje mUsveddesini bugiln 

Balınaların ahlakı 
Montevideo, 10 (A. A.)- Ce

nup kutup seyahatını icra edecek 
olan DiaYeri Yapuru doktor 
Stanley Kemp nin riyaseti altın
da bulunan ve Balinalann ahlak 
ve itiyatlannı tetkik edecek olan 
ilmi heyeti hamil olduğu halde 
cenubi «Georgie»ye gitmiştir. 

1 işaretler-. J 
Türkiyede Türkçe: 

Beyoğlunda, bele bir lokanta, 
bir pasta salunul vardır ki adının 
bizim gazetelere sık sık geçme
sinden de işlek bir yer olduğu 
anlaıılabilir; bu lokantada ne 
vakıt bir sofrada bir yer aldım· 
ıa, kadın veya erkek, ıarsonuıı 
ilk hitabı Fıransızca olmuf, 
bunu Türkçe ve z.ararıız bir 
tilrkçe takip etmiştir! 

Bu yalınız böyle bir tek yere 
inhisar etmiş sayılamaz. Kibar 
hanımlarla alış veriş eden moda 
mağazalarının hır çok defa ıid 
b<Sye karııladıklanda vakidir. 
Beyoğlunu Atina olmaktan 

kurtardık; fakat bir türlü Türk 
olmasını istemiyen bu ecnebi 
yadigarları kimter? 

Biz kendi sınırlarımızdan çı
kıp da hangi bir milletin top
rağına ayak bastıksa ilk ititti
ğimiz ses o memleketin kendi 
milli sesi ve milli sözii oldu; 
orası için ecnebi bir dili ancak 
birinci dilden geçerek konuta 
biliyoruz. 

Tiirkiyede Beyoğlu bir ortak 
memleket, o memleketin mtıı
terek dili de Fransızca mıdır ? 

Türkiyede Türkçe! her umumi 
yerde anadil, bu dildir. 

Türkler, bu tutum karşısında 
asabi olunuz ve milliyetini bil
medikleri kimselere karşı ilk 
olarak Türkçe hitabın aaloldu
ğunu ihtar etmekde ihmal etme· 
yiniz. 

&ğleden sonra ikmal edeceklerdir. 
Amerika heyeti Okyanusta 

Vaşington, 10 (A.A.) - M. Stimson Atlar Okyanus açıklarm
dan M. Hooveı:' e bir telsiz çekerek Amerikan heyetinin kendilerine 
tevdi edilmiş olan vazifenin mna'uliyetlerini tamamile müdrik ol
duklannı ve M, Hoover'in bu suretle haklarında göstermif olduğu 
itimada layık neticeler elde etmek arzusile mütehassis bulunduk

GÜZEL GÖZLER .M0SABAKASI 
VE PİYANKU 

lanm bildirmiştir. 

Edgar kine ikiye bölündü 
Oran, 10 (A.A) - Edgakine krovazörll iki parça olnıUftur. Kıç 

tarafı denizin dibine inmiştir. Hafif malzemenin tahlisine teşebbüs 
edilecek ise de toplann kurtarılmasından vazgeçilmiştir. 

İngiliz murahhasları kimler? 
Londra, 9 ( A.A) - Bahri konferanaa iştirak edecek olan lnrl

llz heyeti murahhasasıoın atideki zeYatt~ mürekkep olacağı bil
diriliyor. Baıvekil M. Makdonalt, hariciye nazın M. Henderıon, 
Hindistan umuru nazın M. Wedgvood Benn, bahriye birinci lordu 
M. Aleksander. 

Heyette bundan baıka 16 mUtavir ve mlitehassıa Ye bir çok 
istenoğraf ve daktiloğraf bulunmaktadır. Mütebas11S!ar meyanmda 
amiral sir Charles madden bulunmaktadır. 

Avntısaelih - Ne iş olsa ya
panın .. 

Birinci polis - Belli batlı bir 
mesleğin san' abn, yok mudur? 

İkinci devresi, yani asıl müsa b k 
gelecek perıembeye başl yor 

Gazetemim tertip ettiği güzel gözler müsabakası bu ayın 
(16) ncı perıembe günü batlıyacaktır. Bugünden itibaren ıimdiye 
kadar reaimlerini bubğımız sinema artistlerinin yalnız gözleri neş
rolunacaktır ve bu g6zlerin butlan resimlere bakılarak kimlere 
ait olduğu her (V AKIT) kariine sorulacaktır. Bu suallere doğru 
cevap yerenler araamda kur'a çekilerek kıymetli hediyeler dağı
blacaktır. 

Bundan baıka müsabakamız ayni zamanda bir piyanko olacak
br. Yani (16) perıembeden itibaren gazetemi:ı:in her nüshasına 
bir de kupon konulacakbr. Bu Jruponlan muntazaman topbyanlar 
aramda aynca bir kur'a çekilecek, birçok kıymetli eşya hediye 
edilecektir. Kur'a ile takdim edilecek hediyelerin başlıcası şunlar
dan mtırekkep olacaktır: Yazı makinesi, gramofon, fotograf maki
nesi, ainema bileti kameıi, krem Muson, muhtelif kokular, kolon
yalar, kırem ve nefis tuvalet sabunlan ... 

- Ytiz bin lira... Elli bin lira 
lafı. •. 

Birinci polis maznunlara dö
nerek:· 

- Demek ki boğuşmanız mil· 

nlma. Kim geliyor kim gidiyor. 
Şevkiye kimlerle görilşüyor dik· 
kat et.. Şüpheli bir hadiseye 
teıadOf edersen hemen git bi
zim SOleymana haber ver. 

V AKIT ın tefrikasıı 58 

A vnüaselAh - Emlik tellah
yım... Alım, aabmda kesatlık 
olduğu zamanlar da karın do
yurmak için timdi en ziyade 
revaçta olan san' atlar ne ise 
onları yapanm ... 

him bir münaua üzerine imif .• 
ailih bot yere patlamamıf .. 

Avnüuelih gevrek gevrek bir 

Bu Snleyman mağa:ı:ası At
rq :ıadelerin konağına yakın 
bir kömürcüdür. Polislikten 
çıkma fokat henüz dinç gUçlü 
kuvvetli bir adamdır. Kömür
cülükle iştiğal etmekle beraber 
Muhip Paşa ailesinin umuruna 
bakar. Adeta oranın kahyası 
idare memurudur ... 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
Birinci polfı - Kim kullandı Nedim tereddntle: 

tabancayı ? - Pek iyi bilmiyorum. Galiba 
Nedim Bey - Kimse kullan- awkatbr ••• 

madı ••• 
ikinci polis - Ya nasıl patladı? 
Nedim Bey - Kazaen kurşun 

kimaeye zarar vermeden (pence
reyi göstererek) camı deldi. Ha-

. rice gitti. 
Birinci polis - Kaza ne su

retle vuku buluyor? 
Nedim Bey - Dolu revolver 

elimden yere dlişttı. 
ikinci polis - Ne münasebet

le dolu sillbla oyniyordunu:ı:? 
Nedim Bey - Hiç.. Revolve

ri muayene ediyordum. 
Birinci polis A vnüaaelihı ıös-

tererek: 
- Bu Efendi kimdir? 
- A vnüsselah Efendi. 
- Ne it yapar? 

Birinci poliı - Ne olduğunu 
pek iyi bilmediğini:ı: adamla ıa
bahleyin ne gilrqip duruyordu
nuz? 

Nedim Bey - Gllreımiyorduk 
efendim pehlivan mıyız? 

ikinci poliı - Boiufuyormut· 
ıunu:ı: ... 

Nedim Bey - Kim aöyledi? 
Birinci poliı - ldamrehane

nizdeki adamlar... Gürültünüz 
öteki · odalardan duyulmuş ... 

İkinci polis A vnüssellha dö-
nerek: 

- Efendi neciıin ıen? 
AvnüsıelAh tuhaf bir tavurla: 
- Ben zamane adamıyım ... 
B!rinci polis - Ne demek? 

Nedimle Avnilsselih deminden 
biri birini zabıta ile korkutan 
bu iki milcrim timdi foyalarını 
meydana çıkaracak bir pot kır-

mamak için arasıra şimtek ıilratile 
bakışarak biri birine ihtiy~t tav
siye ediyorlardı. 

ikinci polis birdenbire odacı 
Rqide hitabederek: 

- Sualime doğru cevap ver; 
sonra mes'ul olursun. 

Raıit biraz tavahbuşla: 
- Peki efendim ... 
- Biz gelirken uzaktan du-

rup baktık.. sen kulağım kapı
nın anahtar deliğine vermiş 
içenini dinliyordun .. 

- Evet. .. 
- Ne işittin dos doğru söyle. 
Raşit bir iki yutğunuştan 

sonre: 

gillmek koparır. 
ikinci polis - Niye gülüyor· 

sun? 
Avnüıselih - Nasıl gUlmiye· 

yim efendim.. Yeni çekilen tay-
yare piyankosundan bahsediyor
duk ••• 

Silah patlama etrafındaki sual 
cevap böyle bir şekle dökülmüş
ken odadan içeriye bir takım 
adliye memurlan girerler .. Asıl 
mühim Ye inceden inceye istic
Yap ondan sonra başlar. 

-31-

Affan B. vak'a hakkında üvey 
valdesinden şUphelenmekteykeD 
gazetelerin açıktan açığa yazdık
ları imalar, ittıhamlann üziintil .. 
lerile arbk kabına sığmaz bir 
hale gelmişti.. Lakin mücrimleri 
inkar kabul etmez delillerle mah-

Şimdi vak' anın, T orosoğlu 
hanında görmüş olduğumuz saf- keme huzuruna çıkarmak içiıı 
haya girmeden evvelki cereya· beklediği anın hululüne kadar 
nmı takip edeceğiz.. Muhip pa- tahammül ve süküta karar 
ıa zade Affan Bey zevcesi ve vermişti. O esnalarda Anadolaı 
çocuklarile birlikte Anadoluhisa- hisarına savuşması, Şevkiyeyi 
nna teyzesinin nezdine gitmez- hareketlerinde seı best bulundur" 
den evvel konaktaki ihtiyar biz- mak için bir muvazaa idi. Kö "' 
metçi Kamile kadına şöyle tali- mürcü Süleyman Efendi de icaP 
matta bulunmuıtu: ı eden talimatı almıştı .. 

- Hiç bir sebeple evden ay- ı ( B fm~dı) 
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rakam üstünde elbette durmıya
caktık. T ürkuazdaki ııüzeller balosu 

Fuzuli hakkında 
[ U51 ıa ı a ı ı ınc.:ı bayıt.muzdadı ı 

I• ki büyük cilt teskil eden 
Ermenice bir eser çıktı. 

Fuzuliyi bütün ıark ıairlerine 
tercih edenler çoktur. Henüz 
yaşayan nesil içinde onu bütün 
derin1ığile anlıyanlan d~ tanıyo
ruz. Fakat bunJarın çoğu bağını 
sormadan üzümünü yiyenJer gibi 

gelip te içeri ginniye muvaffak 
olanlar, gilzelJik kraliçeliği nam
zetlerinin "ahibba, evidda ve 
taallilkat,, 1arsda buna inzimam 

tuvaietıcrınden birisini ietirebil

miş. 

40 numara elektrik ziyalarınl 

çehresinin akislerine u nltre vi

yole ,, ziyalan kadar deYab bir 

surette içtimale fırsat bulabil
miştir. 

"Fuzuli atlı bir eser. Bu lisanı ,, .. . . 
hareket ederler. bilmediğime ömrümde bırmcı 

defa olarak acmdım, ve bir ta
dığın lüfuna sığmarak kitap 
hakkında toplu bir malumat e
dinmiye çalıştım. 

Kitap, Katolik Ermenilerin 
sabık bat papası "Keork Terzi
başyan,, ındır, ve rahmete layık 
ölünün, hemen bütün hayatının 
olgun devrini doldurmu~tur. 

Kcndısi eserinin başJang cın
da : " Bilirim, bu kitap çıkınca 
birçokları bana sitem edecekler; 
takat onlar unutmastnlar ki Fu
zuli, dUrıyaya pek seyrek doğan 
büyük insanlardan biridir. Me
deniyete h zmet için bu muaz
zam ite giriştim,, diyor. 

Fihristini tercüme ettirdim . 
Fuzulinin bütün eserleri tahlil 
edılmiş. Hatta Arap ve Acemce 
divanları hatta yirmi sene evve
line kadar edebiyat alemimizce 
mechul olan «sıhhat ve maraz» 
bile. Fuzuliye dair tarihi malu
mat verilirken, onun, asrı, mu
hiti, muasırlan, hakkında etraflı 
tetkikler de ihmal edilmiyor • 
Keork efendinin Fuzuliye dair 
imam, onu Petrark ile mukaye · 
sesinden de anlaşılıyor. Biri Av-

rupa armonisinin mümessili, öte
ki şark melankolisinin timsaJidir. 
Aşk mefkiiresinde ikisi de ayni 
derecede büyüktürler, diyor. 
Bu münasebetle <cLavra» ile 
"Leyla ve Mecnun,, eserleri mu
kayese ediliyor. 

Eserin Oç ve dördüncO ciltleri 
daha çıkmamıştır. Zaten onlar 
olmasa da Fuzuliye dair kütU
panelerimizde bu kadar etrafh, 

mufassal bir tetebbu mahsulü 
yoktur. Şimdi çıkmı§ bulunan 
iki cildi "1000,, bin sayıfevi ge

çiyor. Kemmiyetin keyfiyetçe 
dolğunluğunu görmeseydik bu 

r anm asır evvelki : 

VAKiT 
11 Kônunsani 1880 ................................... 

--;;;;i"d"d;··ısa aleı ··hissel.t-
mın veladeti g(Jnüne m-f1-
~adit gdn Fllbede saat iki, 
ıJ~ raddelerinde b1r fırka 
milis askeci arkasında 
havlı Bulgar olduğu hal
de Rum paırikane~ine 
ait kiiiseve duhul eyJedi
lt r. OJvakit dua kıraat 

etmekte olan Rum papası 
jandarmalar tarafından 
tevkif olunarak halk ile 
beraber gelmış olan bir 
Buıgaı papası icrcıvı me
rasım etmeğe mdba~eret 
evlemiştır. 

1'1.ilıs askeri , Bulgar 
met 1 e po li Cıı Pa nar to~ 
tacafından verilen emiT 
üzerine bu harekete te
~ebbüt1 eJJJedujıni beyan 
ediyorlar. 

Gazelleri eski ve ruhani bir 
şarap zevkife içerler. Bundan 
aldıkları lezzet, onlara yeter. 
İlim kafasiyle çalışmaktan adeta 
çekinir gibi bir halleri vardır. 
Şairi bütün varlığı ile görürlerse, 
blsımı bozulmuş bir hazine haline 
girer sanırlar. 

Roma darülfünunundan teoloji 
doktorJuğıyle çıkan Keork efen
di, zevk iJe ilim aşkım birleş
tirmiş ve bu iki türlü bfiyük 
esere can vermiştir. Kitabın 
fiyatı iki lira olduğu halde iki 
bin nüsha satıJmıf. 

Halbuki gene Fuzuliye dair 
bir tetkik yazan Süleyman Nazif 
bu kabulün onda birine bile na
il olmamıştı. Hem o kitap sade 
bir tetkik değil aynı zaman da 
bir san'at eseıi olduğu halde. 
Acaba ciddi eserlerin yoksullu
ğunu birazda bu kabulsüzlüğe 
mi veımek lazım gelecek. Ha 
kikat şu ki bir şairimiz ölümün
den yüzlerce sene sonra bir abi
deye mazhar oldu. Fuzuliyi se
venler, ona en güzel hizmeti 

eden keork efendinin mezanna 
bir ıükran çelengi ile minnetle
rini göstermelidirler. 

Seyyah 

Türk kadınları 
toplandı 

Üıt larafı bırinci aayıfamızdadır J 

Feda karlık ihtiyaç kar-şısında 
mahrumiyet ifade edebilir. Hal
buki istenen biraz fıragattir. 
Mılli ikbsat bugün bizden gi
yinmemeyi istemiyor. Giyinirken 
dahilde bulunan şeyler için ba-

rice para verilmemesini istiyor. 
Milli ikbsat bize aç oturup para 
biriktirin demiyor. 

Komşumuz Bulgarlar kadar 
milli mesailde fedakirlığı göze 
almıyacak bir vatanda§ var 011. 

dır f 
Hanımlar, 

Bu farka, bu israfa taham
mül artık son hadde gelmiştir. 
TehJikeler beJirmiıtir. 

Bu israfa biraz da biı: lradınlar 
amil oJduk. Bu elli milyonun 

birkısmı harice kadın elile çık
mıştır. Fakat artık çıkınıyacaktır. 

Siyasi, içtimai mücadele ve 
inkıllplarda tereddütsüz meyda
na atılan Tilrk kadınına bugün 

mühim ve büyilk bir vazife düş
mektedir ki o da siyasi, içtimai 
vaziyetimizle mütevazin bir va
ziyeti ikbsadiye ih:ıanna çaltf
maktır. 

Buna çalııacağıı, iıtikliJ. mü
cadelesini bin bir mahrumiyet, 
bin bir fıragat içinde haıaran 
TU:-k miJletinin bu mühim mü
cadelede de muvaffak olacağına 
eminim.» 

Nakiye hanım cemiyet hak
kında daha bazı sözler söylemiş, 
hanıpı ıarı cemiyete aı:a kaydo
lunmağa tqvik etmiştir. 

edince kalabalık tasavvurun fev
kinde bir dereceye çıkmıştı. 

Eğer bir balonun mu vaffaki
yetini " renk ve şiir ,, içinde 
geçişini temin eden amil görül -

memiş bir kalabalık ise, Gü -
zelJik balosu muvaffak bir balo 

olmuştur diyebiliriz. 

Ba!oya davet edilip şitap eden
ler şehrin hakikaten yüksek ta
bakasına mensup olanlar ve se-

faret erkanı idiler. Bu meyanda 
telefon rehberlerinde isimlerine 

tesadüf edilebilen ıevat ta vardı. 

Türkuazın iç, yemek salonuna 
girilirken kapıdan muayyen bir 
ücret mukabilinde yemek veıi-

kalan alınıyordu. Fakat içerdeki 
kalabalık hizmet edilmesini im
kansız bıraktığı için birçok kim-

seler yemek yiyeoıediler veya 
bu ücret mukabilinde ancak iki 
sanduviçle iktifa ettiler. 

Güzellik namzetleri çay salo
nunda oturuyorlardı. Bunların 
mühim bir ekseriyetini « giyin
mesini bilmiyenler » bir kısmı
nı « ellerinde aroıut şekerleri 

eksik kız çoçuklar », bir kısmını 
((ayna ile anlaşmış güzeJler•, bir 

kısmını da « teferriiat itibarile 

güzeHer ))' ve .son kısmını da 
«meşhur kadınlar oıukallidi gü-

zeller» tefkil ediyordu. 

Ya nız içlerinde hiç iddiası 
olmıyan, gayet sade giyinmiş, 

boyasız,mubteriz. ve eminim sade 
yakınlarınm ı.srarı ile müsabaka-

ya girmiş, siyah saçh, kendi 

halinde güzel bir taze vardı : 
58 numara. 

Geçen senenin en güzeli inti
hap edilen Feriha Hanım Greta 
Garboyu takliden giyinmişti. 
Bunu zeki bir hareket olarak 
telakki ediyorum. 13 numara. 
Kleopatrayı taklinden "metum 

kadın,, kıyafetine girmişti. 31 
numaranın - heyecandan olsa ge-

rek - dudağı uçuklamı, 15,50,66, 
19, 29. 5, 61, 1,66 numaraların 
yegane meziyetleri " genç kaz ,, 
halleri. 

Bunlardan birisi bqına kıra• 
liçelik tacmı şimdiden takrnıı, 
fakat ne yazık ki tualet o ka

dar sıkı ki " mişlen ,, lastikleri 
reklamı gibı olmuş. 

Büyük iddia ve reklamlarla 
takdim edi miJ olan Paris mev· 
rudelerinden Ben Rubi hanım, 

"Ziya şehrin,, den ancak "Rue 

de la Paix ,, nin likidasyon 

hakkında da bağıra bağıra, 

- Türk fabrikaları yerJi mala 
rağbet üzerine fiyatları aı-ttır
mamışlardır. Bunlar bethahJarın 

Güzeller, sanki b:r boks ma

çında bütün sildetleri temsil 

etmek mecburiyetinde imitler 

gibi, ağır sikleti de tay ıikleti 

olduğu gibi temsil ediyorlardı. 

Uzun etekler modası bu ba
loda birçok çirkin ayakları da 
örtüyordu. Nihayet müsabaka 
başladı. Güzeller dans mahalli
ne pkıp bir daire tqkiJ ettiler. 
Mlizik bir mart çalmıya bqladı 
ve daire, orta oyununda oJduju 

gibi kolbqıyı takiben d6nmiyo 
başladı. 

Fakat derhal bir meraklı ka
filesi dans yerini İfgal edip 
kımıldanmıyacak bir vaziyette 

sıkıııldı. O aralık fotograf ve 
sinema alınabilmesi için htiyUk 
jüpiter JAmbalar111111 çabrdıyan 
ziyası parladı ve • Mefiatofelu» 
gibi bir adam: 

- Kıpmlamayımz, reaim alı
nıyor. 

Diye herkese poz Yermiye 
başladı. itte o zamen birçok 
smokinliler gOzellere ıokularak 
konuşurmuş gibi pozlar almıya, 

yan gözlerile resim almıp alm
madığına bakmıya başladılar. 

Seyircilere gelince. Esasen 
ecnebilerin ekseriyeti, bir çok 
yüksek aiJeJer çoktan çıkmış 
" Unyon Frauez ,. in baloaana 
ve bqka yerlere gitinitlerdi. 
Geride kalanlar NDdaJya ve 
masaJann tızerlerine ç.ıkmıtlar, 
onlar da mkıfıp duruyordu. 

Bir an g6ı0mün &nGne eski 
dOğün evlerindeki koltuk mera
simi geı.1,. Hakikaten eksik 
olan tarafı para atalma11 idi. 

N tekim bu suretle güzcıllerin 
teşhiri kabil olmıyacaiı anlqıl
dı ve birer birer milaabıldar 
masa Oıtllne ~ıkanldı. Reyler 

toplandı, propagandaJar yapıldı. 
Neticede mOaabakaya girip 

" abandon " edenlerden tebald 
eden 20 kadarı bir batka tunite 
tabi tutulmak Osere aynldı. .. 

Bu mllnaıebetle Yuaıniıtanda 
Yunan gil.ıellerinin nalll intihap 

edildiğini habrlatabm. 
EvveJA Yifiyetler birer gtlzel 

intihap ederek umumi Ya
liliklere aynlmıı olan merkezlere 

gliodennişlerdi. Bu ıuretle birer 
Trakya, Makedonya, v. ı ... gil-
zellik kraliçeleri yapılJDJfb. Bun
Jar arasından da Yunan gilıeli 
seçildi. 

Bizim, burada nihayet birH 
merak alakasından fazla kıymeti 

Ban mü.zakerattan son
ra lciJısenin anaht1Jrlt1rı 
flJeko Pa$a hezı etler n~ 
getirilnırş ve kilise oahı 
bır nıikd3.r askerin tahtı 
neıaret;ne vazedılmişfiı
Şehir derununda heveıan 
mevcuttur. Asker /.olla 1 

her ~okakıa gezlvor/ar. 

Nakiye hanımdan sonra sana
yı birliği umumi katibi Nizım 
Nuri bey kürsiye çıkmış, yerli 
fabrikalar hakkmda uzun izahat 
vermiş, çıkarılan bazı ıayıaJar 

çıkardığı şayıalardır. İnanmayınız 
Türk hanımları,, demiştir. Bunu 
müteakik yerli kumaşlardan el
bise giymİf hanımlar salonda 
dolaşmışlar ve elbiselerini gös
termişlerdir. Hanımlar ayağa. 
kalkarak canlı modellerin fize
rindeki elbiseleri ve dığer yerli 
malları uzunca tetkik etmişler-

dir. Toplanma saat dört buçuk
ta nihayet bulmuştur. Gelecek 
cutna günü de erkekler için bir 

toplanma yapılacaktır. 

olonyan bir balo neticeıinde 
Türkiye güzelini intihaba kal
kıtmamu;, öyle zannııediyoruz: ki 
fezla bir iddiadır. Ve her kes 
gördü ki, müsabakalan seyreden

ler arasında bir çok hanımlar, 
hatta Türkuazda hizmet eden 
küçük bir rus kızı güzellik kıra-
liçesi namizetlerinden çok daha 
fazla güzeldi. 

"Siz ne dersiniz,, , ... 

Güzeller balosu 
cumhuriyet refikimizin ver-

dij-i baloya gelen kalaba-
lık, bana bir kerre daha· anlat

mış oldu ki insanda asd aç olan 

mide değilmiş, gözmilş, " Aç 

gözlü ,. tabiri de bu sebepten 

meydana çıkmıı olacak. 

Onun için bu güzel balonun 
davetlileri içinde bir çoklan 

bDfeden hiç bir ıey alamadığı 
halde tikiyet etmediler de ka· 

labalıktan dolayı güzelleri gl5re

miyenler sızlanıp durdular. 

Ben de ilk '' Parade ,, da, ge

rilerde bulunduğum için gilzelleri 
ıörememiftim. 79 kilo oldujum 

için, herkes sibi, masalarm ilze

rine de çıkamadım. Fakat ıiki

yetçi değilim. 

Numaralı gOzelleri görmek 

için bakııan numarasız birçok 

güzeller vardı ve ben onlan 

doya doya seyrediyordum. 

Sonradan tanıdıiım ıenç bir 

hanıma güzeller hakkındaki fik
rini sorduğum zaman o da he· 

men hemen ayni fikirde bulun
du: 

- Bizim...... hepsinden gUzel; 
numarası oJmamakJa beraber r 

* 
Beyinsiz! 

EveJki akşam Balıkpazanndan 
öteberi aldım, vapura ye-

tiımiye uğra~ıyordum. 

Köıcde Ustü camlı bir tabla 

içinde haılanmış baş satan bir 

sahcımn bqında toplanmıt üç 
kiti gördüm. Pazarlık ediyorlar

dı. Geçerken kuJağıma ıu söz

ler ~b: 

MliJterl - Peki, istediğin 
parayı vereyim, ama, bunun 
beyni yok! 

Sabcı - Elbet olmaz, hangi 
bq beyinli ki? ..• 

Toplu lii.ne 

Kürcüstanda 
Sovyetlerın eJine geçen bir 

petrol imtiyazı 
Son gelen Sovyet gazeteleri 

yeniden bir İtalyan imtiyazımn 
Sovyet hükUnıeti eline geçtiğini 

haber vermektedir. Bu imti
yu ıirketi Çırakta (Gnrci8tan) 

petrol istihsalini deruhte etmif 

bulunuyordu. «odlu yurt• 

"V AKIT ,,iN T AKVIM 

Cumartesi 

OD 
Kanunsani 

1930 ŞABAN 
•348 

Gun~fttt do"1şu: 7.25 
Gone,tn batı~r : 17,00 

Agm dol111u : 12,21 
Avrn babp : 4, 41 

Namaz ~akitleri 

5alteb Öft• llrtndı 4k,.m Vaı.ı 1-•lllı 
5,58 12.22 14,47 17,00 J8 37 O!l.40 

BugünkO hava 
'L•• Mlud• , rlh.. PG7ruıl.. 
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Milyonlaırca Iiıraiık oırırıana sahip çıkan kadın 
Mihalıçcık devlet orman
ları davası neticelendi 

Mahkemei temyiz Nazmiye H. hal{
kındaki kararı tasdik etmiştir. 

Bir mlddet enel Nazmiye H. 
ı ... We biriai, MihaJıçcıkta or-

man idaresi a-
• leyhiae dava aç

IDlf, millıim kıy
meti haiz civar 
ormanlar tlze
rinde hak iddia 
etmif, davayı 

kaza••lf, sonra 
elindeki veaa
ikin hakikate 
mutabık olma
dığı anlqıllDlf, 

alfm defterleri berinde tahri
fat yapdarak veuilrin ortaya 
pkanldıp menuubahaolmuş, 

meHle ceza cephesinden de 
takip edilmiftir. 

Bundan 10nra Mıbaliçcıkta 

temyizden nakzen ril'yet o unan 
lmlmk davuı, orman idaresi 
tarafmclaa kazanılmıı, mabakeme 
Nazmiye Hanımın davasını reddet-
mifti. Ret karan temyizce tas-
dik ohmmUf, bu ıuretle mesele 
aibai safhada da orman idaresi 
lehine neticelenmiftir • 

Bu meseleden dolayı alaka
darlar aleyhine açılan ceza davası 
da yakında rü'yet edilecektir. 

Nah1yf'lerde posta 
Posta ve telgraf müdüriyeti 

umumiyesi posta ıubesi olmıyan 
nahiyelerde bir postahane tesi
sine karar vermiıtir.Bu cümleden 
olarak viliyetimizden de postası 
olmayan nabiyelerin tesbiti isten
miıtir. 

Bir genç muganni 
Kıymetli edip- ,,..,.,_. 

lerimizden mer- • ~ 
hum Ihsan Raif 
Hanımın oğlu 
Akif Bey kıy
metli bir mu
gannimizdir. Se
sinde mOıtesna 
bir hallvet olan 
bu genç yakın
da radyoda ü~ 
prkı söyliye-
cektir. M Akif BefJ 

• 
işin aslı 
nedir? 

İnhisar idaresi tabela 
parası diye tütüncüler
den haraç mı alıyor? 

Tütüncüler inhisar idaresinin, 
üzerinde " Tiltün ve Cigara " 
kelimeleri yazılı 
emaye levha -
lar vermek mu· 
kabilinde ken -
dilerinden 3 er 
lira aldığından 
tikiyet etmek
te, 50 kuruş 

bile etmiyen bu 
levhalan almak
tan istinkaf e
denlere tütiln 
veril me di ğ i n i Tütün mhrsar umum 

söylemektedir - müdürü 

ler. Dün tütün Behçet B. 
inhısan umumi müdürü Behçet 
Beyden meı' elenin esasını sor
duk. Behçet B. diyor ki : 

- Bu levhaları tevziden mak
sat tütüncü tabelalarını yekne
sak bir ıekle aokmaktır. · Eğer 
tütüncüler ayni şekildeki tabe
layi daha ucuza a1abilirse mil
saade ederiz. Tabela arı biz 
İstanbulda emaye fabrikasıada 

r 
yaptırdık. Daha ucuza çıkaca
ğını zannetmiyonım ! ,, 

1Ticaret odasının kararı kağıt Üzerinde kalacak: Emanet 
asma köprü için heyet teşkili teklifini reddedi)ror 

Ticaret ocluı meclisi çarşam· 
1 -ba pli aktettiği fevkalide 

içtimada, yeniden İnf8 edile
cek olan Gazi k6prGsilnOn 
ufna olarak yapılıp yapdmamdl 
hakkında uzun ve hararetli m6-
sakereler ıeçmit. azadan Hacı 
Recep B. k&pril inp11nin Ema
nete mtltaallik bir İf o!duğunu, 
binaenaleyh Ticaret odUIDID bu 
meMle ile allkadar olmumda 
bir mana taaV\'UJ' edeme
diiini 16ylemif, Liman ıir
keti m6d0r8 Hamdi B. kaprtı 

lnpmu ticari aoktai nazardan 
Ticaret oduınıa mtldalıale et
•ai lbm relcli.. • • ileri ıilrmiif, 
bamm için Emanette bir heyet 
tetkil ettirilerek bu heyete Tica
ret oclamadan iki azanın iftiraki 
teklifhade bulum11f, bu teklif 
kabul olanmllfbu'. 

Yeni Gazi k6prla6 uma ola
rak mı bap edilain, yoksa du
balar &zerine mi kurulsun, bu 
iki .. kilden hanpi daha muva
fakbr; bu meseleyi bqtan tetkik 
için Emanette bir heyet tetkil 
ettirilecek, bu heyete Ticaret 
odmmndan da iki aza iştirak 
ederek bu huauata Tıcaret oda
llDID noktai DUarmı bildirecek
tir. 

Ticaret oduınm verdiği ka
nr bu... Fakat Emanet acaba 
Ticaret oda11nın köprü mesele
line müdahale etmesini tecviz 
edecek ve anu edildij'i 
aibi bir heyet kuracak, asma 
mı, delil mi meselesini yeni 
bqtu tetkika taraftar olacak 
a '!clar? Emanet ayn, Ticaret 
odam ayn birer mileuesedir. 
llttabi ikiainin de aalilıiyeti 

a:rn ayndır: 
Acaba Emanet Ticaret odası 

medimnin kararma wal tel•kki 
!eliyor? 

Bu m~seleyi tahkik ettik. Ne
ticede öğrendik ki, Emanet Ti
caret odasımn karanın kabul 
etmemekte, yeni bir heyet ta
rafından tetkikat yapılmasına 
liizum görmemektedir • Gazi 
köprüsil, evvelce verilen karar 
mucibince, Karaköy köprüsü 
gibi dubalar üstünde inşa edile
cektir. 

Emanet heyeti fenniye miid6-
ril Ziya Bey, bir muhanirimize 
demiftir ki : 

- Emanet Gazi köprGsDnii 

f:monel heveH fenniye miJJiirü Ziya B. 

asma olarak yapılıp yapılmama
sı meselesi hakkında kafi dere
cede tetkikat icra etmiş, neti
cede köprünün asma değil, du
bab yapılmasına karar vermiştir. 
Ticaret odası meclisi yeniden 
tetkikat yapılması için Emanette 
bir heyet teşkiline dair temenni 
mahiyetinde olmak üzere bir 
karar verebilir. 

Bunu hüsnO telakki etmekle 
beraber, kabul eder miyiz, et 
mez miyiz, bu da ayn bir me
seledir. Biz Gazi köprüsllnün 
uma yapılıp yalpılmaması hak
kında yeniden tetkikat icrası 
hakkındaki teklifi kabule müte
mayil değiliz. ,, 

Ziya beyin bu sözlerinden an-

laşılacağı üzere, Emanet bu me
sele etrafındaki tetkikabnı kifi 
görmekte, Ticaret odasından ikı 
azanın iştirak edeceği bir heye
tin yeniden tetkikat yapmasını 
faydasız bulmaktadır. 

Çünkü karar verilmiştir, köp
rü asma yapılmıyacakbr. 

Tahkikatımıza göre, Emanet 
filvaki bu hususta kafi derecede 
tetkikat yapmış ve ondan sonra 
kararım vermiıtir. Emanetin tet
kikab ıu neticderi vermıştir : 

1 - Asma köprü laakal 40 -
45 mHyon lira ile inşa edi!ebilır. 
Halbuki dubalı köprü 2,5 mil}' on 
lira ile kabiH inşadır. Gazi köp-
rilsü için vesaiti nakliye ücret
lerine zammedilen on para re· 
sim de on senede ancak bu 
kadar meblağ tophyabilir. 

2 - Halicin iki ıahili arasın· 
da bir asma köprü yapmak, 
ıebrin bedii manzarasını bozar. 

Nihayet bunlardan başka, 
köprü mütahassıst M. Piju bu
rada bir asma köprü ınşasma 
kat'iyen taraftar görünmemiş, 
batta bu sahillerde asma köprü 
yapmanın bir cinayet olacağını 
söylemiştir. 

Bu neticelerden sonra Emanet 
kat'i surette asma köprü yapıl
mamasına karar vermiştir. 

Binaenaleyh Ticatet odasının 
karan tesirsiz kalacaktır. 

Diğer taraftan Fransız mühen
disi M. Pijunun dubalı köpril 
ıçın hazırladığı proje ikma1 
edilmiş olup Şehremanetine gön
derilmek üzeredir. 

Emanet heyeti fenniyesi de 
köprünün teraiti fcnniyesini 
tespit etmektedir. Aşnı zamanda 
münakasa şeraiti de hazırlan
maktadır. 

Gazi k<Sprüsij inşaatı bir aya 
kadar münakasaya konulacak
tır. 

Beyoğlunda gızlı bir kilise 
mi açıldı~ 

. 

Bir azizin gümüş kutu içindeki par-
mağı bütün müşkülleri hallediyor! 

Adanan atlaklar ve verilt~n hediyeler
Je saJ(lı nıaLeflt 1şlet~n J(adııı mil

yoı1er olacak. diyorlar 
Bir mtıddettir Beyoğlu sakini gayrı müslimler arasında kulaldan 

kulaja yayılan bir pyia dolaııyor: 
Zengin mi olmak istiyorsunuz, şifa bulamamış bir hasta mı 

var, doğacak çocuğunuzun erkek veya kız mı olıtası arzusunda
sınız? T elişa, üzülmiye mana yok. Beyoğlunun göbeğinde sayı
labilecek bir yerde tanı11mış bir ermeninin evinde çalışan gizl~ iliseye 
mllracaat kafi. Kiliseyi itleten bir kadındır. Evin hizmetçisinin, hatta 
rivayetlere inanmak lizım gelirse beklr olan ve fayanı hürmet bir 
mevki sahibi bulunan ev sahibinin olup bitenden zerre kadar haberi 
yoktur. Sabah o1unca işine gitmekte, o gittikten sonra kilise açılıp 
faaliyete geçmekte, a' şam karanlığında avdet ettiği zaman da 
herşey hali tabiisine avdet etmiş bu'unmaktadır. 

Gizli kilieıenio dekoru tamamdır. Dıvarlarda azize resimleri, 
yerlerde ıamdanlar, dua iskemleleri, tilssft kaplan .. 

Hayır hayır gizli mabedin hususiyeti bunlar değildir. Bütila 
keramet loş bir kötede duran gümiiş kutudadır. Bu kutu azizlerden 
birinin kesik parmağına m.ııhfazalık eder. Bütün dilekleri yerine 
getiren, bütün dualann kabui olunmasına vesatet eden işte bu 
parmaktır. Kesik parmağın sahibi olan azize ait resim dıvardaki 
yağlı boya tablo ann en büyüğüdilr. 

Şayıalara bakılırsa gizli mabet, efendinin evde olduğu cuma ve 
pazar günleri hariç, her gün hıncahınç dolup boşalmakta ve balkın 
başına bu çorabı ören kurnaz hizmetçi adanan adaklar, getirilen 
hediyelerle bü\ ük bir servet toplamaktadır. 
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Polis merkezlerınde dayak mı 
atılıyor~ 

Beyoğlunda Y enişehirde Kar-
puz sokağınd... uran aebzec 
Sabri isminde ~!I!!"!!!!!!!!!!! 
birisi Pangalb 
polis merkezinde 
kendisine dayak 
atıldığı iddiasile 
müddei umumili· l!ft~ 
ğe bir istida 
vermiştir • Bu 
adamın iddiasına . 
nazaran, bir po
lis evine gelmiş, 
bır yerden ça
lınan üç plto. u Pangallı OOUs merlcur 

kendisinin çaldığım söyliyerek 
merkeze çağırmıştır. Sabri mer
keze gitmiı, istiçvap edilmi!J 
çalınan paltolardan haberi olma-
dığmı söyleyince merkez memuru 

tarafından evveli tokatla, ıonra 
~ kırbaçla döğülmiiftür. 
\ Bu mesele hakkında zabıtaca 

verilen malumata nazaran Pan
galb poliı merkezinde dayak 
yedijini söyliyen adam sabtkah 
ve esrarkeştir. Y enişebirde bir 
evde değil, bir esrarkeş kahve
sinin üzerinde oturmaktadır. O
dası polisler tarafından aranmif 
aaat, elbise ve bazı mesruk er 
ya bulunmuttur. Bunun üzerine 
Sabri merkeze götürülmQş, ya• 
pılan tahkikatta bu etyanın ça• 
lındığı yerler tesbit edilmiftİt• 
Sab'rinin bir de Y orgi isminde 
bir arkadaıı bulunduğu anlap• 
mqbr. Yorgi aranmaktadır. Sab
ri kefalete rapten serbest bıra
kılmqbr. 



AKIT) iN ŞEHİR HABE LERI 

Asma köprü 
------

Mühendis M. Brüje 
ne diyor? . 

Bir vak'a 
Şirketi Hoyrlvenin 64 nu
moralı vapurundo bir ırza 

tecovfJz luJdisesi oldrı 

Sokakta kalan 
talebe 

5. VAKiT. - 11 Kanunsani 1930 ~ 

c Çocı_.1k s ·:ıtt 1 n ları 
e • z ı 

Kaydedildiğine ğöre Gazı 
köprüsünün projelerini haı.ırhyan 
M. Brüje Pariste, İstanbuldaki 
asm köprü münakasasını d~y: 
nıuş ve bu husustaki kanaatını 
şu cümlelerle ifade etmiş tir : 

__ ,._,.,~,,........-_..,. - Kapanan Şark lisesinin 
10 dai111i tnlebesi yersiz 

Selimin bu sözleri halifeyi şüpheye 
dlişürdü ve bu sandığı göstmesini em
retti. Selim razı olmuyordu. Haran Re
şit kızdı, bağırdı, emrinin yeriue geti
rilmesini bildirdi. Nedimler sevinçlerin
den ade+ı:> hora tepeceklerdi. 

:. ~ , i 
~~~t~i] 

Selim itaat etti. 

" Zannediyorum ki bu hususta 
söz söylemeğe sa1dbiyetim var. 
Fakat hiç bir zam n böyle bir 
tavsiyede bulunm m. Zira bu, 
dünyada ikinci ve üçüncü d~re
cede güıellik mevkiine sahip 
bir ehrin manıarasını bozacak
tır. Sonr köprUnUn yerini tayin 
için laak ı 4 sene tetkikatta 
bulunmak lazımdır. 

M. Briijcn·n bu mutalaasm
dan bahseden Emanet heyeti 
fenniye müdürü Ziya B. de. şun
ları söylemiştir: 

- Asma köprü yapmak bence 
nıubaJ bir iştir. Böyle bir köprü
nün 30 milyon liradan aşağı 
çıkmasına maddeten imkan 
yoktur. Hem asma k8pr ye 
neden ihtiyaç vardır, anlıyamı
yorum. Maksat limanı genişlet
mek se buda mevaimsizdir. 

Zira umumi harpten evvel 
bu limanda (18) miıyon liralık iş 
yapılmış ve liman bu işe kafi 
gelmiıkeo bugün 8 mılyocı lira
lık muamele yapılmasına rağmen 

, limanın n·çin kafi gelmediğini 
bana izah ets=nler. 

64 'köpr{I iskelesfnde 
Evelki ak9am köprüden Bo

gaziçine gitmek üzere kalkan 
Şirektihayriyenin 64 numaralı 
vapurunda bir namusa tecaviiz 
hadisesi ol muştur. Hadiseyi an
Jata ıım: 

Evvel ,i gece saat 16,15 de 
köprüden kalkan 64 numara'ı 
vapura Beylerbeyinde oturan 
yumurta tüccarlarından Hayri 
Beyin hızmetçisi 18 yaşında 
Azize de b inmiştir. Vapur Üs
küdara, Kuzguncuğa ve Beyler· 
beyine uğramış, fakat Beylerbe
yine çıkması icap eden Azize 
her nasılsa dalğınlık a vapurda 
kalmıştır. Vapur Kandilliye ka
dar gitmiş. Azize ne yapacağını 
şaşırmıştır. 

Bu sırada bilet memuru Meh-

Radyo şirketi 
So ak başlarında Ke· 

man çalanlara mı 
benzivoı ? ! 

İstanbul radyosunun her gece 
ayni saz heyeti iJe yeknesak bir 
program tatbik etmesinin ha!kı 
bıktırdığından sık sık bahsedıl -
mektedir. Bu hususta fikrini so
ran bir muharririmize radyo 
tirketi miidüril Hamdi B. şunla
rı söylemiştir : 

.. met T~ taife evfik kızın yanına 
yanaşmışlar, meraklanmamnsmı, · 
dönü~te kendisini BeyJerbeyi is
kelesine çıkaracaklarını söyle
mişlerdir. Vapur köprüye glmek 
üzere Kandiıtiden harck t etmif, 
gemide kimsenin bulunmamasını 
fırsat addeden memurla taife 
kıza zorla tecavüze başlamışlar
dır. Azizenin sesini makinist 
Fethi Ffendi işitpıiş, derhal ya
nına giderek kızı mütecavizlerin 
elınden kurtarmıştır. 

Evet maelesef bu biitçemizin 
darlığından husule gelen bir 
hakikattir. Piyasadaki meşhur 

· takımları getirtmek istiyoruz; 
bunlar gecesine 50 lira alıyorlar. 
Kadın ve erkek yüksek hanen -
deler ise bir gramafon fabrika
sında ayda 800 lira kadar al -
dıklnrından bunlar da yarım 
aatlerine 50 lira iıtiyorlar. Bu 

bize çoktur, çünkü kaçakçılık 
bizi çok miltessir ediyor. Bu va
ziyette şirket sokak başında ke
man çalan bir adam halindedir. 

ma ette 
Maaşlardan tasarruf . 

Emenetin bütçesinden (1.fX!) .b~n 
1 liralık bir tasarruf temını ıçın 

tPtkikatta bulunduğu malumdur. 

Makinist Fethi Efendi şunları 
söylemektedir. " Kandilli iskele
sinden ayrıldıktan sonra vapurda 
taifelerden başka kimse yoktu. 
Biraz sonra geminin lostromosu 
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bana geldi. Biıet memuru Meh-
met Ef. ile taifeden ÇubukluJu 
T evfiğin vapurun kıç tarafında 

bir kızla pek yakından konuş -
tuklarını söyledi. Vapurun kıçına 
gittim. Tevfik apdestaneden çı -
kıyordu. 

Tevfik beni görünce, « Bu kı
zın bileti yokmuş, aptesaneye 

saklanmış ben de çıkardım» dedi 
Kız köprüye gelince memurla 
taifeden tikayetçi olduğunu söy
lüyerek polise müracaat elt . ,. 

Polis dün bilet memuru ile 
taifeyi yakalamış ve makinist ile 
Azizenin ifadelerini almıştır. 

T epebaşı tiyatrosunda : Bu akşam 

saat 15,30 da : 

ÇAM 
Sakızı 

ŞEHREMANE 

, r 

Dün matba~ Şark lisesi 
talebesinden bir kaç efendi 
müracaat etti. Bunlar ıon gün
lerde idare ve tedri atında yol-
suzluk görüldüğü için mac;rif 
tarafından kapatılan mektebin 
daimi, yani İstanbulda evi barkı 
o'mayan talebesinden birkaçı 
idi. Bunlar diyorlar ki : 

- Biz mektebe ikinci taksiti 
vermi1 daimi talebeyiı. Mekte
bimiz kapandıktan ıonra maarife 
ve mekteplere müracaat ettik 
kendimize yer bulamadık. 

Mektep paramızı geri verme
diği gibi yarından (bugünden) 
itibaren mektepte kıılamıyaca
ğımızı tebliğ ediyor. 

Burada kimsemiz olmadığına 
göre sokaklarda mı kalacağız? 

Çocukları bu tazalllim ve şika
yetlerinde haklı bulduk. 

Maarif eminliğinin nazarı dik
katini celbederit. Bu ınemleket 
çocuklarına bir sığınacak yer 
bulmak müstacel bir ıhtiyaçbr. 
Emanet bu meselede herhangi bir 
tedbir alabilir, kapanan mek
tep idaresini herhangi bir 
şekilde faaliyete sevkedebilir 
zannındayız. 

MımarJanmız 

Milli tasarruf yolunda 
ne yapacaklar? 

Güzel san'at;;; birliği mimari 
şubesi menıupfan dun umumi 
kongresini aktetmiştir . 

Hernedense gazetecilerin alın
madığı bu içtimada Avrupada 
olduğu gibi bizde de mimarların 
bir formül dahilinde sabit ücretle 
çalışmasını teklıf eden takrir 
hükümetc arzedilmek üzere 
kabul edilmiştir. Bundan sonra 
iktısadi mücadelede mimarfarıo 
alacağı rol ve ecnebi mütehas
sıs mimarlara verilen kıymetler 
hakkında hükumetin nazarı dik
katini celbetmek kararlaıtırıl
mıştır. 

Badehu heyeti edare intihabı 
!apılmış ,ve mimar Vedat Beyin 
fahri riyaseti altında Faruk, 
Asım, Hüsnü Samih, Şevki Ala-
ettin, Sami, Hüseyın beyler yeui 
heyete seçilmiştir. 

İçtimadan sonra verilen çay 
ziyafetinde kendisi ile görüşen 
bir milhariririmize Faruk B. 
bizde mimarinin son şekli ve 
Avrupa lı mütehassıslar hakkında 
şu izahatı vermiştir: 

Türk mimarisi tarihte mevki 
sahibidir. Cümhuriyetten beri de 
Avrupa tekniği altında tekem
mül etmiş olup bi:z. hükumetten 
yapılacak inşaat münakasalann· 
da Avrupalı mütehassıslar ve 

Bir habere göre bu arada 
nıaaşlardan tasarruf ta mevzu 
bahsolmakta ve Emanet mua
vinlerinin maaşlarının 90 liraya 
tenzili tasavvur edilmektedir. 

QQ 

Küşat resmi 

3 Perde 
Nakleden; 

1: Galip bev 

m ~ ~ 
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Türk mimarlaı ının iştiraki ile bir 

1 musabaka açılması~ı ~st~yoruz. O 

1 
zaman münakasayı yuzUmuz ak ola

Irak kazanacağız. Hem bu suretle de 
1 

o ecnebi mUtehassıılara verilen 
(•Pasrapit» milli Türk seyahat 

şirketinin İstiklal cadJP.11indeki 
Yeni merkezinin küşat resmi 
don icr;ı edilmiş ve bu münase
betle: bt>..u merasin:. yapılmljbr. 

11111111 
Bu akşam ıçın fiatlarda 

tenzilat yapılmıştır. 

binlerce lira tasarruf edilecek 
ve hem de onların hariçten ge
tirdikleri çimento, demir gibi 
mevattan iktısat edilecektir. 

Selim bunları 

Hükümdarı odasına 
götürdü sandığı 

açtı. Herkes için
de ne olduiuna 
bakıyordu. 

Sandıkta vaktile 
Harun Reşidi kay
bolduğu ormandan 
çıkaran balta, bir 
çif köylü papucu, 
bır kaval vardı. 

ara sıra ziyaret e

der, çocukluğunu 

mazı ını, ailesini 

k6yilnü hatırlardı. 

Bunlar, bu loy
metsiı feyler Se
lim için bir h zine 
demekti. Bir haz!
ne kad r kıymet
tardı. 

K" .. ç ı 

(Amsı var) 

aramış! 
Beşiktaş karakolunda memurlara hücum 

eden bir sabıkalı 
İçip ıçıp kendinden _,geçen miş ve tabancasına sarılarak 

Ihsan isminde bir bozacı dUo ortalığı velveleye vermiştir. Bu 
Be.,iktaş caddesinde « küçük aralık polis Kadri efendiyi de 
dağları ben yarattım !» diye ba. elinden yaralnmışhr. Uzun bir 
ğıra bağıra dolaşırken mcr~cze mücadeleden ıonra bu küstah 
davet edilmif, fakat geJmeyırlce kabadayı tutularak nöbetçi ha· 
memurlar tarafınd n götürü1mfiş~ kimliğe teslim edilmiştir. İhsan 
tür. Ihsan merkeze girer girmez abıkalı olup bir hafta evvel de 
vazife halinde bulunan k lem İbrnhim Efendinin kahvesine bü-
memur1arının üzerine hücum et- cum etmişti. 

iki ihtiyann hayatına mal olan bir deniz kazası 
Dün Haliç feneri önünde feci / atle ilerlerkan Hüseyinin kullan

bir deniı: kazası olmu tur. Bir dığı sandalı görememiş ve şiddet
sandalla romorkör çarpışmış ve le sandala çarpcırak parçalaınış
bu arada denize düşen iki ıa- hr, Sand lda bulunan yolcular
vallı dalgalar arasında kaybol , dan Mısır çarşısı esnafından İh-
muştur. san ve Demir iıimli iki ihtiyar 

Hafız Mehmet kaphının idare derhal boğulmuşlardır. kaptan 

ettiği Çankaya ronıorkörü sür'- tevkif edilmiştir. 
~~--~----~---~--

---
yeni gümrük tar· fesi 

yapJfdı 
Mısırda tatbik edilmeld ... olan 

gümrük tarifesi önümüzdeki şu
batm 17 sinden itibaren ıneriyet 
makamından diişecek ve Mısırın 
aktettıği muhtelif ticaret muka -
velelcrinin müddeti nihayet bula
caktır. Bunun için Mısır bükü -
ıneti yeni gümrük t rif esini ha
zırlamış bu unmaktadır. Tarife 
Uiyihası bütün aJiil,adarların fikir 
ve miltaleası alınmak üzere neş
redilmiş bulunuyoı. Tayin olunan 
müddet zarfında muhtelif mem
leketlerin ticaret odaları Mısır 
hfikümetine düşünecelerini bildi
recek, Mısır hükumeti bunlardan 
istifade edecektir. 

Yeni Mııır tar:fe kanunu Mısır 
hükümetine diğer hükumetlere 
ticari muahedeler akti için 
yeni tarifenin tatbikinden itiba-
ren bir sene zarfında en müsait 
memleket esası üz.ere Mı ırJa 
muahede aktetmiyen memleket
lerin ihracatından asıl rüsumun 

bir mısıi almak için altihiyet 
vermektedir. Mısırın d bili mah-
sulatı üz.erınde tesir edecek ma
hiyette olan mallardan fazla 
riisum almak Mısır hükumetinin 
salahiyeti dahilindedir. M a r hüku
meti Memleketin sanayii için 
lazım olan eşyanın rüsumunu 
kısmen veya kamilen kaldırmak 
Jıakkını h iz bulunma t dır. Hü
kumet istediği takdirde gıdai 
mevada ait rüsumu kaldırabi-
leceği gibi dahili bazı malların 
ihracını kısmen veya külliyen 
menedebilmektedir. 

Mısır hükumetinin mevcut 
ticari muı aveleleri feshettikten 
sonra ecnebilere tatbik edilecek 
bir tarifeyı, alakadar devletlerin 
muvafakatini almadan yeni bir 
gilmrük tarifesi vazına sala-
hiyettar olup olmadığı mesel~i 
ileri sürülmliş olmakla beraber 
Mısır hükumeti bu hakkını teslim 
ettirmekte müşkülata uğramışbr. 
Halihazırda mevzuu bahsolan me .. 
sele yeni recimin gelecek şuba
tın 17 sinden itibaren tatbiki 
mcseleıidir. Alnkadar devletle-
rin bu husustaki fikri henüz 
anlaşılmış değildir. 



K •P ç u ~ er ve Muhtelitler 
Geçen cuma yapılan mubte-

1it1er ve küçük er müsabakaları 

mü asebetile Cumhuriyette bir 
yazı int şar etti. Bunda İstanbul 
g b tek bir sahaya malik olan bir 
şe ı 'rde lık maçları arasına kü
çü der ve muhtelit er gibi füzu
li bazı müsabakaların karıştırıl
ması tenkit olunuyor, ve bundan 
tevellüt edecek mazarratın yarın 
saha çamur deryası halini al rak 
resmi maç arın ilkbahara ta ikine 
talikine mecburiyet hasıl olduğu 
vakit anlaşılacağı ileri sürülü
yordu. 

Fut bol heyeti azasından Sedat 
Rıza Bey, Milliyette neşrettiği 
şiddetli bir mektupla mensup 
o duğu heyetin programını ve 
eserini müdafaa ederek makale 
muharriri bazı sualler karşısında 
bıraktı. Bu arada yek diğerini 
rencide edecek mahiyette söz
ler de taati o!undu. 

Biz ne bunlarla' ne de Cum
huriyetin mukabelesile alakadar 
olmıyarak yalnız bu sualleri tet
kik etmeği faydalı bu.uyoruz. 
Vaziyet hakkındaki fikrimizi za
ten evvelce gene bu sütunlarda 
söylemiştik. Bu sefer biraz daha 
teşrih edeceğiz. 

Evvela şurasını kaydedelim ki 
mesele bu şekilde, yanlış "Poze,, 
ed imiş oluyor. Küçükler, muh
telitJer veya Şilt müsabakalarım 

..füzul addetmek bir hatadır. 
Bunlar ayrı ayn noktai nazardan 
futbolun tarakkisine hizmet ede-
cek güzel birer teşebbüstür. Ye
g5nc kabili tenkit cıhet bu te-
şeb büslerin hep bir araya geti
rilmesi ve bir mevsime, bir sa
haya sıkıştırılarak az zamanda 
çok iş yapılmak istenmesidir. 
Bundan ilk tevellüt edecek mah
zur şedaidi havaiye dolayısile 
programın asıl ana hattım teş

kil etmesi lazım gelen Jik maç
larının vaktinde itmam edılmeme
sidir. İkinci derecede hadd za
tinde mühim olan bu mülhak 
müsabakalardan bir kısmının 
araya karışması ve münasip bir 
.zamanda yapılmaması neticesi 
olarak kıymetinden kaybettiğini 
de diişünebiliriz: Muhtelit maç
lan gibi. 

Meıeleyi bu suretle asıl haki
ki sahasına irca ettikten sonra 
Sedat Beyin suallerile meşgul 
olabiliriz. 

Sedat Bey, küçükler mfisaba
kasındaki eheı;mniyeti meydana 
çıkarmak jçin bugün birinci ta-
kım arın en güzıde oyuncuların
dan olan birçok gençlerin geçen 
se~ tertip edılen Milliyet ku-
pr ı e icesinde tanınmış o'duk
Jarının kabili inkar olup olmadı
ğını soruyor. 

Burada küçük bir tarihçe yap
mak mecburiyetindeyiz. 

Avrupada "Jünyor,, itlak edi
len küçük oyuncuları ça'ışbrarak 
is ikbalin bırinci takımlarına 
kuvvetli bir ihtiyat hazinesi te
min etmek iık defa olarak Mil
liyet kupası mürettıp1erince de
ğil, Futbol federasyonunca dü 
şünüln üş, tetkik edilmiş ve 1927 
senesinde "küçük er şamp yona· 
SJ,, ünvanile mevkii tatbike va
zolunmuştur. 16 takımın iştirak 
ettiği bu ıampıyona mükemmel 
şerait tabtinde cereyan ederek 

neticede Muzaffer, Fikret, Niya
zi, Reşat, Ziya, Hüsnü gibi el
yevm kamilen birinci takımda 
oynıyan güzide oyunculardan 
mürekkep olan F enerbahçe ta
kımı şampiyonluğu kazaıımışbr. 

Milliyet kupası hundan sonra
d1r, ve aynen Federasyonca ka
bul edilmiş olan formül dahilin
de cereyan etmiştir. 

Bu ciheti tesbit ettikten sonra 
Sedat Beyle hemfikir olarak 
diyebilıriz ki bu küçükler müsa
bakalan kadar futbol ~ayatımı • 
da esaslı bir tesir husule geti
ren pek az tetebbu~ olmuştur. 
Yarının Milli takım k ... drosu ek
seriyet itibarile bu oyunlann 
meydana çıkardığı küçükler ara
smdan tertip edilecektir. Bu 
nokta inkar kabul etmez bir ha
kı ka1tır. 

Fakat Sedat Beyin de tahat
tur etmesi 1'cap eder ki, Fede
rasyon kDçükler şampiyonasını 
o vakit ki program mucibince 
Jjk maçlarına muhtas olmıyan 
sabah saatlerinde icra ettirmif, 
Milliyet kupası hatırımızda 
yanlıt kalmadise resmi müsaba
kaların hitamından sonra ortaya 
konulmuştur. 

Bu itı barla her ikisi de yalnız 
müfit olmakla kaJmıılar, lik 
maçları için küçük bir engel bile 
teşkil etmemişlerdir. Binaenaleyh 
verdikJeri büyük faydalar, araya 
girmek suretile ihdas ettikleri 
teehhürlere müteveccih tenkitle
re kafi bir cevap teıkil edemez. 

Sedat Bey bundan sonra ''bü
yilk ve küçük futbolculara mü
sabaka imkanını arattırmak ve 
buna nazaran fikıtiir yapmak 
fena mıdır?» sualini soruyorlar. 

Şüphesiz ki hayır •. Fakat bu 
gaye, fikistürü yalnız birinci, 
ikinci ve üçüncü takımlara has
rederek Şildi ve Muhtelitler ara
sındaki müsabakayı, bu suretle 
daha evvel bıtecek olan, lik 
maçlarının nihayetine talik etmek 
le de kabili istihsal idi. Bu id
dia da yanlış mıdır? 

Üçüncü sual olarak Sedat Bey 
efendi Taksim ıtadyomunun ça
mur deryası olacağı hakkında 
ıimdiden tahminde bulunmanın 
nasıl kabil olacağını soruyorlar. 
Üç senelik tecrübe buna hafi 
bir cevap teşkil etmekle bera
ber en mühim amil addettiğimiz 
bir noktaya da işaret etmek iı
teriz. 

Stadyom eski tatlı halile kıt 
futboluna oldukça müsait iken 
üç sene evvel konulan kırmJzı 
toprak sahanın bu hasssasını 
maaleJef mahvetmiştir. Kuvvetli 
devamlı yağmurlar ve yahut kar 
albnda kalan bu toprak bir ke
re çözüldü mü, hakikaten bir 
çamur deryası halini almakta ve 
ciddi bir müsabaka imkanını bı
rakmamaktadır. Kışın tabıi o an 
şey yağmur yağması, kar yağ-

masıdır. Bunun böyle olacağını 
deği], olmıyacağını tahmin içın 

kehanete ih iyaç vardır. Eskiıi
ne nazaran bu sene daha kuv
vetli gibi görünen toprak bu 
metanetini daha fena günlerde 
de muhafaza edebilecek midir. 7 
Orasını da A lah bilir.Bu ıtibar
la resmi maçların t'!ehhür ede- J' 

ceğınden korkmak beyhude bir 

Fransada 
Koşu birıncı~i bir Ce:uıyiı li 

Alım Ömer 

ıansada yap.lan büytık ko
ıular neticesinde "Lömonye,, 
mükafatıDI Alim Ömer isminde 
bir Cezayirli kazanmışbr. Fran· 
sız spor mütahassıslarının iddia
sına göre eğer Cezayir, Tunus 
ve Sentgaldan Y'İcudll müsait 
kimseler getirilerek antrenör ta-
rafından yetiştirilecek olursa 
bunların bir çok milsabakalarda 
şampiyonluğu elde etmeleri ka
viyen memul imiş. 

teliş, lüzumsuz bir vehim eseri 
addedilemez sanırız. 

Geçen seneler hava bozuk ol
duğu vakitler resmi müsabaka
ların cumadan evvel yapılan bir 
tebliğle tehir edildiği, bu sene 
ise her iki takım Stadyoma ge-
lerek sahanın oynanmıyacak de
recede bozuk olduğu alakadar
lar tarafından anlaşıldıktan ıon-
ra tehir olunacağı hakkındaki 
beyanat llzerinde bir lahza te-
vekkuf zaruridir. 

Geçen senelerdeki usulün ne
den dolayı şayanı tenkit görül
düğünü ve bu seneki bid'atla 
ne gibi bir tayda temin edilmek 
istenildiğini anlı yamadığımızı 
ketmetmiyeceğiz. Tasavvur edi
niz ki sahanın mesela bir metre 
karla mestur olduğu çarşamba 
gününden anlaşılmıştır: buna 
rağmen Beykoıu boğazın ta öbür 
ucundan,Eyübii Halıcın ta mün
tahasından kaldırarak Taksime, 
Kadıköyüne nakletmekte ne gibi 
bir menfaat tasanrur olunabilir? 
İki takımın gidip gelme masrafı 
bu kulüp ere en aşağıdan 20 
liraya mal olur. Bu parayı de-
nize döktürmek, ve fırtınaya, 
kar tipilerine rağmen bu takım
lan sahada isbab vücuda mec
bur etmek doğrumudur? Sedat 
Beyin dediği ancak tereddüt edi
len günler için haklıdır ki ıaten 
eskiden de bu yolda hareket 
edilirdi. Yoksa mesela geçen 
seneki gıbi bır kar kıyamet baş
larsa yegane yapılabilecek şey 
maçları evvelden tehir etmektir. 
Velevki Futbol heyetinin kararı 
aksine olsun .. 

İşte muhterem Sedat Bey efen· 
dinin sualleri hakkmda bizim 
c1 üşüncelerimiz 

Menemenlizade 
Muvaıtak 

Güreş 

Beynelmilel 
temaslara doğru 

L!nz takımmın şehrımtıe 
davetı ıçın çaıışıhyor 

Geçenlerde boks ve güreı sahalannda 

beynelmilel temaslar temıni için har,,kete 

geçildiğini yazmıştık. 

Güreşe gelince bura~a da gayretli ça -

lııma hareketlerine ıahit oluyoruz. 

Bu hususta aJAlcadarlar be}.. ımilel bir 

temas temini etrafında sarfı me&ai etmek -

tedirler. Bu cümleden olarak Olempiyattan 

avdetten sonra tehrımize gelip lstanbul 

giiret takımı ile karşılatmak üzere güret 

(ederaayonuna müracaatta bulunan A vus -

turyanın Linz takımının getırtilmesi dü§Ü· 

nülm~ktedir. 

Linz tıkımı Avusturya millt güreş ta

kımını teşlcil eden beynelmilel güreıçılerden 

bir kısmını ihtiva etmektedir. 

Mes.::IA bunlann içinde Aysberger gibi 

I 20 lcilolulc ve A vrupanın en meşhur ağır 

ıııltletlerinden biri bulunmaktadır, Bu takım 

evvelce bildirdiği müsait ıerait i yeni da -

vette de kabul ederse temas için en büyük 

mani ortadan lcallmuş olacakhr. 

T ennıs "Noel,, finali 
gal plcıi 

Boroıra ve Tıldm 

Son gelen Avrupa postasından 
haber alındığına göre Avrupa 
ve Amerikada yapılan tennif 
şampiyonluk maçlarmın neticesi 
alınmış ve Fransız Borotra ile 
Amerikalı Tilden finale kalmış· 
!ardır. Her ikisi cihan tenniı 
şampiyonluğunda muhtelif sd\,e'" 
lerde kazanmış olan «Tilden» ve 
"Borotra., dan hangisinin bu seıı 
şampiyon olacağı kestirilememek• 
tedir. 

Dünkü Şılt müsabakalarında 
F enerbahçe ~~tan bul sporu ( 5-2 ) 
Galatasaray Usküdarı (12-0)yendi 

DUn stadyomda şilt maçlarına 
devam edildi. Dünkü nüshamız-

da yazdığımız gibi, şilt müsaba

kalarının bu üçfncü haftası İs
tanbolsporla Fener bahçe, Ga
latasarayla da Üsküdar karşıla
şıyordu. Yani İstanbulun bıribi
rıne rakip iki kuvvetli takımı 
dUn aynı sahada oynadılar fakat 

bir buçuk saat ara ile ve başka 
başka takımlarla .• 

Lkisınin de rakibi genç ve 
zayıf takımlardır. Zaten şılt fi
kstürunun sureti tertib ılk ağız-

larda zayıf takımları büyük ta

kımların karşısına çıkararak ber

taraf etmek imkanını veriyor. 
Netek m bundan evvelki kı şilt 

karşılaşmasında lstanbuls or 

Süleymaniyeyı Galatasaray Bey

Ierbeyıni, Vefa ve B şiktaş ta

kım! arı da üç dört hafta evvel 

Altınordu - Hilal ve Kasımpaşa
Eyüp muhtelitlerini yenerek mü-

sabaka haricine çıkarmışlardı. 

Dünkü karşılaşmalarda da fs .. 
tanbulspor ve Üsküdar mukad• 

der olan mağaliibiyete uğrıyarak 

şilt turnuvası müsabakalarının 
haricine çıktılar. 

Dk maçı Fenerle İstanbulspor 
oynadı. Netice şüphesiz Fenerin 

lehinedir. Fakat 5-2 gibi bit 
netice ile.. Yani genç Istanbul• 

spor Fenerbahçeye iki sayı yap" 
mışhr ki bu iki gol mağlup t~~ 

kınım lehine kayded lecek ı•" 
yanı takdir bir neticedir. 

Ve gene bu gol adetleri goS" 
terıyor ki genç lstanbulspor ta" 

kımı Fene in kuvvetJi tat:yiW 
karşıs nda sıkılmamış, sıkışaıa", 

mış bilakis vakit vakit hasııl' 

mü afaasını sarsan hücumlar!• 
ki a et sayı yapmıştı. 

ikinci maçı oynıyan Üskiidaf 

Galatasaraya karşı bu muvaff.a1' 

oyunu gösterememiş ve neticede 

t0-12) gibi çok farkh bir neti'' 
ile mağlup olmuştur. 



Greta Garbo ve tali 
- "Hayatta en yüksek taliim; 

iyi, fena, her talii istihkar et -

mcktir.,, 
Greta Garbonun " tali,, hak-

kında ilk sualime verdiği cevap 

bu idi. 
1925-1926 senelerinde, her 

gün, Gretayi görüyor, ve onun· 
la konuşuyordum. Buna rağmen 
Greta ile ilk tamşbğım gün 
kendisile ne kadar yabancı idi· 
sem, bugün de bir birimize o 
kadar yabancıyu:. Gieta devam 
etti: 

- 4 'Sizin iyi tali dediğiniz, niha· 
yet nedir ki? Bu bir teJakkıden 
ibarettir. 

Bazan bir hadise vuku bulur, 
l::undan memnun oluruz. Bazan 
bir hadise olur, ondan hoşlan· 
IDayız. Bunlann birincisine bah
tiyarh k, ikincisine betbabtlık di-

yoruz. 
ikisi de doğru değil, çiinkü, 

bu hadiseler, mutıaka vuku bu
lacakbr. Ben bunların ta ie göre 
vuku bulduğuna inanmıyorum. 

Bu dünya badısat ilemidir. Biz, 
bunlardan ister memnun, ister 
mahzun oluruz. 

son derece yorucu gayretlerin 

mahsulü idi.,, 
Hakikaten Greta Garbo, "Şeb· 

vetve Şeytan,, eıerini oynadıktan 

ıonra istirahat mecburiyetinde 
kalmıştı. Doktorlar buna lüzum 

gösteriyorlardı. Bunun üzerine, 
Gretayı çalıştıran kumpanyanın 

müdürü onu ziyaret etmiş, kendi-

sine haftada 70 isterlin temin eden 

mukaveleyi artırarak ona on m s ini 
Meıe i, ben 23 sene evve temin eden bir mukavele imza-

lstokholm şehrinde doğdu~ 
Bunda taliin ne kerameti var? lamış, bu sayede Greta Garbo 

Çok geçmeden, sıhhatım kazan-
Sonra orta boylu, orta vücutlu -
bir kadan olmaklığım bir tali mıştı. 
eseri aayı al.ilir mı? Yahut göz- Greta Garbonun tali ha'kkın
lerin in, mavi, yeşil bir renkte daki fi.kirleri hal<sız mı? Zari
olmasında tali namına ne vardır? etmiyoruz. Çünkü onun için 

İhtimal ki, lsveçin Dram aka· haftada yirmi ıster{in kazan-mak 

demisinde tahsil görmemi, çok ile 700 isterlin kazanmak ara
talili olduğuna hamledeceksiniz. sında fark yoktur. Onun en 
Halbuki öyle değil. Be.ki tiyat- aevmediii şeyler, pahalı oianlar

roya hizmet etmiş olsaydım, bu dır. Kendisi, pek ince ve pek 
böyle olurdu. Şimdiye kadar naı:ik elbjselerden nefret eder 
bu böyle olmadı. ve hiçbir mücevher parçası 

Ben Akademide tahsil eder- takmaı. En sevdiği elbise) 
ken Moritz Stillerin, dedikleri spor elbiselerdir. Greta Garb:: 
~bi, beni keşfetmesini, çok iyi erkek g.bi yürür, ve erkek gibi 
bir tali eseri sayanlar olmuştur. yüzer. 
Ben bunu da kabul etmiyorum. Ürkek denecek derecede mah-
Stiller, beni keşfetmesede ben 
gene san'atkir olacaktım. Siz, cup olan Greta, ayni derecede 
belki, Stillerin, bendeki san'at muktesittir. Greta, iş haricinde
kabiliyetini keffettiğıni, bunun ki vaktinin büyük kısmını deniz 
da bir tali eseri olduğnu söy- kenannda, ufukları temata ile 
liyeceksiniz. Fakat bunu da ka· ve kumlar üzerinde çocuklar 
bul etmiyorum. Stiller, bir iş ile oynamakla geçirır. 
adamıydı. Onun hedefi, tiyatro İngiıizceyı çok mükemmel ko
ve sinema alemine yeni unsurlar nuşan Greta, henüı, bir konuşan 
temin etmekti. Bu hususta taliin fitim vücude getirmemiştir. Ya
hiç bir teıiri yoktu. kında onun böyle bir eıeri bek-

Meseli Nil Aater, ben 17 · lenir. 
yaşında bir kız iken, latokholm 
tiyatrosunun başlıca adamJann

dan biri idi. 
Stiller, bir kaşif olsa, onu da 

keff etmesi icap .ederdi. Ha1bu ki 
Nil Astcr, Holivuda yeni gelmiştir. 

Temsiline iştirak ettiğim eser
lerin biç birinde tesadüf veya tali 
yoktur. Bunların hepsi dikkatle 
dlittlnülmüş işlerdir. İlk eserim
olan " Sağanak, hoşa gitmediği 
zaman, bunu taiisiz.ik sayanlar 
olmuıtu. İkincı eserim olan 
" Şeytani kadın daha sonra " , 
0~ nadığırn " Şehvet ve şeytan " 
un;anlı eserim için, büyük bir 
ragbet temin etti. O zaman. 
Holivut, bu eseri idal"e eden, 
" Klorens Brovin in çok talih 
olduğumu sö ledi. 

1

Halbuki, "Şeh~ 

Kaiılin Havden 

--------
Bugünkü sinemalar 

Majik - Alevler içinde 

Etuval - Baskın 
Alkazar - Macar Rapsodisi 

Lükscnburg - Ölüm arabası 
Melek - yüdith ve Holofem 

Opera - Altın 
Ştk - Ho~ gör 
Elhamra - Tahtelbahir 44 
Milli - Son çarlar 
Ferah - İmdat 
Hilil - Monte .Kristo 

Asri - Draga kraliçesi 

Alemdar - Monte kristo 

Fransız - Gaip adamlar gemisi 
Tiyatrolar 

Darülbedayi - Çam sakızı 

Alevıer içinde 
• Majıkte, 

Fransız gazetelerinin pek çok 
reklam ettiği bir fılm.. Mevzu, 
denilebilir ki Bı igitte Helmin 
Nina Petrovnasının aynı, fa
kat Mu!enruj mümessilesi bura
da daha başka, daha içlidir. 

Sinema nedir? Nasıl tenkit 

edilmelidir? 

. ~~kova, sevdiği adamın ken
dısını terkettiğini haber alan 
~~dın sahnesinde pek harikulade 
ıdı. 

Filimde vak' alar ilk kısımlarda 
~ayet seri fakat diğerlerinde 
ı~e kaplumbağa yUrilyüşile ge
çıyor. 

Tasavvur ediniz: Tesisi müna· 
scbet, iki tarafın Ocak lanndan 
aynJması bir müddet beraber 
yaşamak ve bunlara ailelerinin 
mümanaati bir lusırn, babasın-
dan para alamıyan erkeğin iş 
bulamıyarak ailesinin yanına 
dönmesi 9 kısım. 

Bu, insana bir alman f imi 
seyrettiğini unutturacak gibi 
oluyor. 

ı Acaba, Amcrikalıh:ışınamakta 
ngi!izler yalnız mı kalacak? 
Fılimin sonunda rnabadi ge-

l ec~k programda olmak üzere 
fenni mi, yoksa reklam için bir 
filim ~i olduğu pek anlaşıJamı 
yan bır şey gösteriliyor. 
Bundan da ediniten intiba aca
ba bu. fitim fotoğrafın icadı 
senelermde mi çekilmiş olması
dır. 

Maj ğin teferruat ta daha 
müşkülpesent olmasıoı bekle
mek hakkımııdr. 

V. Benrubi -· Tahtelbahir 44 
, Eihamrada-

Erkek bh film. 
k Arkadaşlık hislerinin aşka, 
v adın !Jtnesine de galebe çaldı· 
gını gosteriyor. Bahriyeli tipler 
ço~ muvaffbkiyetle seçı miş ve 
a~ıstler iyi oynuyorlar. Filim ay
nı zamanda "documentaire,, bir 
eserdir. Amerikan donanmasının 
haşmetini göstermek itibarile 
çok mühim. Batmış tahtelbahir· 
den haber bekliyen anne ve ço
cukların feryatları ağlatacak ka· 
dar samimi. Bir kelime ile insa· 
ni, müessir bir mevzu. 

Sinema yaşadığımız zamanın 
bir eğlencesi olmaktan çoktan 
çıkmış, beynelmilel bir görüş 
amili, istikbalde şayet insanlar 
arasında bır " birlik ., olacaksa 
bu hadiseninin en mühim hattı 
vaslı olarak ileri ablmıştır. 

İctimai hayatta his, telakki, 
adetler birleşirse insanlar bir
birlerini daha kolay anlarlar. 
Sinema bu vadide haylı mesafe 
katetmittir. 

Amerika kendisini mustakbel 
dünyanın nazımı olarak görüyor. 
Bu b r galatı his olabilir. Fakat 
hakikat şudur ki en mühim kuv
vet olan para kuvveti Ameri
kada dır. Sinema sanayinin dün
ya mamulabnın % 60 ına sahip 
olan Amerıka zamanımızın en 
iyi propaganda vasıtası olan 
sinema ile bu iddıasını herkese 
aşılamaktadır. Bunun en bariz 
misali mubteıif Amerikan sine ... 
ma tiplerinin dünya gençhği 
üzerindeki tes rleridir. 

Sokaklarda gördüğümüz genç
ler arasında Greta Garbo, 
Klara Bov, Dolores del Rio, Jon 
Cilbert, Adolf Menju, Duglas 
F erbanks laıı pek aıa tamyabi· 
lirsiniz. Bu gençler yalnız şekil
lerini değil konu,ınalannı, aşk
larını da kopye ettikleri tiplere 
uydu· uyorlar, yani ta!akkiJerini. 
Eğer bu böyle devam ederse 
bir gün gelecek ki msanları 
artık milletlere değil, mesela 
Cilbert, Garbo cinslerine tasnif 

edebileceğiz. 
Sinemanın art k alemtümul 

ictimai bir bad11e haline gelmiş 
olmasına yeni bir delil de Bessi 
Lov'un izdivacı. münasebetile 
Deyli Ekspres gazetesinsinin 
yaı:dığı bir başmekaledır. 

Böyle mühim bir gazetenin bir 
sinema artısti için başmekale 
yazması ilk dafa vaki oluyo~ 

Bu uyuyan giize) kız Kiki dö Monparnistır. Bu kadın bu günkü 
Parisin en aranılan, ıan'atkarları tarafından paylaşılamıyan bir h.a1k 
çocuğudur. Meshur fotoğraf artisti Amerikalı '

1 
Man Rey ,, tarafın

dan yapılan " Deniz yıldızı ,, isim.li bir filmde Kiki muvaffak bir 
oyun oynamıştı. Fakat bu film harpten sonra neslinin en ileri 
gidenJerine tahsis edilmiş olduğundan btiyük kitlelere gösterilmedi. 

Kiki bu sefer ·:San kaptan,, isimli bir sesli ve sözlü film yapıyor. 
Erkek artistlen " Ccngizin evlitlan ,, nı oynıyan İnkisof ile zenci 
boksör Jak Taylor dır. Bu film de yalnız artistlere gösterilecektir. 
Temenni edelim ki senede bir defa olsun bu tarzda bir film de 

b · iz de österilsin •• 

~~harrir makaıcs1nde sinemanın 
dunya sulhuna en bu- .. k d yu \ ar-
J~cı olacağı neticesile nihayet 

verıyor. Bu ve buna m" ·ı Ü uma~ 
y. zlerce vakalar sinemanın artık 
bır 0 ·1 eg ence " vaziyetinden 
ç~k ' ış, bir u ihtiyaç " halıne 
gırmış olduğuna kafi birer delil 
teı::klJ eder Y · · .. • anı sınemada 
il k . va . a ,, ancak telkih edilmek 
ıstenılen fikri kolayca hazmet-
t rmek için hazırlanmış ikinci 
derecede bir vasıtadır. Bir filım
de asıl olan taraf '' ruh fik· 
t fıd 

, ır ,, 
ara ır. 

* Sinemanm içtimai tesirini gö-
ren Avrupa münakkitleri bir 
filmden bahsederlerken vakaya 
pek az temas ederler. Onlar 
i~in mevzuubahs edilecek olan 
cıhct filmi tertipte arnil olan 
fikirdir. Vaka hakkında malu
mat a 'mak istıyenler ya filmi 
gidip görürler, yahut film rek
Jam!arını okurlar, yahut sinema· 
lar tarafından neşredilen prog• 
ramları alırlar ki bunlar ekseriya 
fU cümle ile biter : 

Mobaadı perdede .•. 

Garp medeniyetini kendimize 
niimune ittihaz ettiğimiz bir 
zamanda garp fikriyatını kabul 
edememek bir gaflettir. 

Bizim anlayamadığımız, göre
mediğimiz, takdir edemediğimiz 
şeylerin mevcudiyetini inkar 
etmek ise cehaletten başka bir 
şey değildir. 

Avrupa fikir alemlerinde birer 
şa~siyet olarak tanınmış kimse
lerın anlayışlarını kendimize mal 
edelim, ve onlan hazmetmiyc 
çalıtahm. 

Karilerimize de mümkün ol-
duğu kadar bu noktai nazardan 
bitap edelim. Y oklja ıinema 
t~nkidi yapa~ken fılmin bülisasını, 
tıyatro cdebıyat tenkidi yapar-
ken eserlerin tcferrilat kabilin
den olan vak'alannı anlatmıya
lım. Çünkü bu tanı hareket 
tenkit değil 41 iatihbar,, dan iba-
ret olur. Esasen ben fU fi
kir deyim ki her ban Tİ bir 
eserin vak'asını anlatm:k bir 
nevi intihil demektir. Bu o eseri 
görmek istryenler varsa ''artık 

n.e ol~uğun~ . öğrendik ya, yeti
ıır 11 dıye gıdıp görmekten men-
e~er, .. ve müellifin, tabiin aley
hıneaır. 

lşte, ben, bu sebeplerden, si
nema yazılarımı vak'a hülasasma 
inhisar ettirmıyorum. Ve, kari-
lerine hürmeti olmıyan bir mu • 
barrir gibi, uydurup yazmıyorum. 

f u. 
Halil Fahri Beve - Zatı 

alii üstadanelerine birkaç sine
ma münakkidi, ve Gardenbar 
gibi yer ere mahsus yazılar ya-
zan bazı muharrirlerin isimlerini 
bildiriyorum. lstifadeniıi mucip 
olur ümidi ile. Buyurunuz : 

Alexandre ı\moux, Lucıen Vahi, L. 
Delapre, Boiıyvon, Emile Vuillermoı:, 
Jean Vıgnaud, Pterre Blanchar, Paul 
Morand, Carlo Rlm, Nino Frank, Phılıppe 
Soup11ult, Jean George Auıiol, Pıerre 
Sciı:e, Monı herlant, Jean F ayard, Pıerre 
de Lacretelll", F, Carco. Andre Lang. 
A . Beucler, Levinıon, Hemard Zimmer, 
Michel Ceorgl" l\ lichel, F ernand Di\ oire 
]. Laserre. Tıtyana ..... v.s. ' 

Kafi mi? 



Evham ... 
Miıter "Pinner,, limandan her 

srfin birkaç saatini geçirdiği kü
çük meyhaneye doğru vicdanı 
sakin bir adam tavrile giriyordu. 
içinde hiçbir gam hiçbir endişe 
yoktu. Y eglne dlltllnceai üze
rinde makinistlik ettiği yük 
vapunınun kalafatta bulunduğu 
müddetçe dinlenmek yani her 
giln, hesabı uzun tutacak miktar
da kadeh yuvıtrladiktan sonra 
geceleri geç vakit Mistres "Pin
uer ,,in bnybk bir ihtimamla 
idare ettiği evceği1.e düşüp, sa
baha, tekrar "tek,, lere kavuşun
aya kadar c!erin bir serhoş 
aykusu çekmekti. 

Birdenbire karşıdan bir polis 
memuru peyda oldu. Ne azametti 
bu J Kanunun mümessili dükkan
ların kapanmağa bqladığı şu 
aırada dinde beyaz eldivenler 
bet aıağa üç yukan dolaşıyor ; 
bir yolsuzluk görecek olursa sert 
•e kısa bir eda ile ihtarda 
bulunuyordu. 

Nedenıe bu mağrurane dolaııt 
" Pinner ,, in sinirine dokundu. 
Bu polisin bir hafta evvel serhot 
bir gemiciyi hapsettirdiği batı .. 
nna geldi, ve düşündü : 

- Ah ! şuna bir oyun ede
bilsem ... 

Sokak tenhalaşmııh. Yalnız 
on yaşlannda bir çocuk bir ke
narda durmuş etrafı seyrediyor
du. Polis efendi gene bet aıağı 
ftç yukarı gezmeğe devam edi
yordu. Mister "Pinner,, zamanı 
müsait buldu. Sık adımlarla po
lise yaklaıtı ve yanından geçer· 
ken adam akıllı bir omuz çarptı. 
Maamafih zabıta memuru öyle 
kolay kolay yere ıerileceklerden 
değıldi. Çevik bir hareketle 
" Pinner ,, in kolunu yakaladı. 

Makinist kolu· 
nu, kıskaç gibi 

._...,...._._~-- yakalamiş olan 
l • 

~ .. ,&9· .. ·. par.maklann ara-

·~---
"1.-.~--"'--?"._ 1:_/ ~ 

<,;;t 

kurtar
aıağa çalışıyor 

~ ve bağırıyordu : 
Bırakınız 

beni ... 
Fakat haklı 

· -olarak kızmaş 
olan polis " Pin

..: oer,, i kolundan .., 
........ ,.. •. ., çekerken diğer 

"' taraftan homw
danıyordu: 

- Vazifemi ifa 
ettiğim sırada· 

bana çarpmak 
ha... haydi karakola ... "Pinner,, 

yakayı sıyıramıyacağını anlayın
ca serbest eli ile polia 
efendinin çenesine bir yumruk 
kaptırdı. Polis nakavut olup 
yere uzanınca bacaklarının olan
ca kuvvetile evine doğru kaçtı. 

• 
Miıtres " Pinner ,, zevcinin, 

adeti olmadığı halde, erkenden 
geldiğini görünce hayretle sordu: 

- Nasıl oldu da geldin... yok
a& hasta mısın? .. 

M .. kiniat baıına gelJn hadi
aeyi karwndan saklamak istedi. 
Fakat, kadın inat edince IÖylet-

' 

mez mi? " Pinner" ertesi sabah 
başına geleni tamamen anlatmış 

bulunuyordu. O vakit mistres 
" Pinner ,, fetvayı verdi. 

- Çok ili etmişsin! fakat 
yakalanırsan altı ay yatarsın .. 
Bir müddet evde benimle ve 
çocukla kapanmağa mecbursun .. 

" Pinner ,, homurdandı: 
- Şahit yoktur ki.. Bir çocuk 

vardı oda aleyhimde bulunacağa 
benzemiyordu .... 

- Ne diyorsun .. Kim bilir 
senin haberin olmadan kaç kişi 
görmüştür. 

- Acaba gazeteler bir şey 
yazdımı? Git bir gazete aL Ben 
çocuğa bakarım. 

Mistres " Pınner ,, gidip bir 
gazete aldı. " Pinner ,, ateşçilik

ten makinist olmuştu. Okuması 
yazması yoktu. Mistres " Pinner,, 
kocasının korkusundan istifade 
ederek onu bir müddet meyha-

neye gitmekten mahrum bırak

mağı kararlaşbrmıştı. Eve gel

diği zaman gazeteyi gözden 
geçird•; ve nihayet endişe ile 

yüzüne bakan kocasına dedi ki : 
- Bak ne yazıyor .. ,, Dün 

bir polis memuru " Vaping ,, de 
taarruza uğramıştır. Bir bahriyeli 

bir yumrukla memuru yere ser
miıtir. Ağır surette mecruh 
olan ve hastanede bulunan me

mur, müteatrrızı tanıyacağını 

söylemiştir. Bütün meyhaneler 
sıkı bir tarassut albna alınmış

tır.,, 

\\ 
. ~ 

~~· 

"Pinner,, yeisle bağırdı. 

- Sıkı bir tarassut hal.. 
Ben timdi ne yapacağım? 

- Dedim yar mesele kapa
nıncıya veya vapurun hareket 
edınciye kadar evde kapalı otu
ruraun .. 

- Sıkıntıdan patlanm be ... 
- Ahi nankör ah! karısı ve 

evladı ile oturmak o kadar can 
sıkıcı ıey mi? Ne ise.. Sıkınb
na da bir çare bulunur .. Esasen 

komşular evde kapalı kalmana 
şaşacaklar.. Binaenaleyh bir se
bep ararız ... 

- Ne sebebi.. basbayağı ko
dese girmek korkusundan iyi 
sebep olur mu? 

- Konu komıuya bu söylen
mez ki... Bak ne yaparız... Mut
pağın badanası bozulmuş, bir 
badana edersin ... vaktin geçer ... 
Hem de herkes bunun için ev
de kaldığını ıanır •.. 

* "Pinner,, çar naçar badanaya 

Tiren kazası 
Yeni Delhi, 10 (A.A) - Del

hi ekspresile bir marşandiz treni 
arasında vukua gelen musade
mede 6 kiti ölmüş, 14 kişi ya
ralanmıştır. Marşandh tireni 
devrilerek yolu kapamıştır. 

MERAKLI ŞEYLER 

Pariste bulunan b · er 

ee--
Yunan tdl~besı azdı! 

Atina, 10 (A.A) - Bir takım 
talebe Hestiya gazetesi ile hukuk 
fakilltesinin camıannı kırmış

lardır. 16 talebe ile bunlara 
para tevziine teşebbüs eden 5 
komünist tevkif edilmiıtir. 

Afganistanda bir müsademe 
Peşaver, 9 (A.A) - Afganis

tanda kain Kohidananda Afgan 
aakerlerile bir kabile efradı ara
sında vukua gelen bir musade
mede 15 kiıi telef olmuştur. 
Bu havalide aıker tabşit edil
mektedir. 

Bır zelıel~ 

Bir antikac1 dükkanında bulunan bu 
hançer bir baston içindedir 

Ve Abbülhamide aittir 

Deyli Telgrafın Paristen aldı- ı 
ğı maJOmata göre ikinci Abdül

Geçen:e& ~e antikacı, bu bas· 
tonu tetkik ederken eli düğme• 

hamidin bir baston için- ..------. ye benziyen bir şeye talal· 
mış,bastonun sapını çekel de gizli olan bir han

çeri bir antikacı tara· 
fından keffolunmuıtur. 
Antikacı, Abdülhamide 
ait olan ve sapı kıymetli 
bir taıtan yapılı olan 
bu bastonu satın al
mış, fakat onun taşıdığı 
ıırn anlamamıştı. Bas
tonu satan .zat ta bunun ayrıca 
bir sır taşıdığına vakıf değildi. 

çekmez, içinden, uzun ve 
keskin bir hançer çık· 
mışbr. 

Antikacı bu keıfin· 
den memnun olmuş, 

Abdülhamidin hem bas· 
ton, hem hançer ola· 
rak kullandığı asa, bil' 

çokları tarafından merakla . 
maşa edilmiştir. 

Nantes, 9 ( A. A) Bütnn 
garp bavalisinde hissedilen 
şiddetli bir zelzele olmuttur . 
Zelzele Nantes da bir kaç saniye 
devam etmiJ. Vannes de ise bir 
dakikadan ıiyade sürmüş ve 
orada bacalar yıkılmıştır. Zelze-

Kıskançlık faciasıj Kokain afeti 
Harp malulü karısının • • • 

lenin istikameti garptan şarka 
döğru idi. 

başladı. Bu bitince yemek oda-

sımn dıvar kağıtlarının değiıtir
me işi çıktı. Daha ıonra eski 
bir şeker sandığı ile küçüğe 
bir araba yapıldı. Sandık oda
sına raflar kondu. 

"Pinner,, her sabah asabiyetle 
kalkar hemen bir gazete aldı
rırdı. 

Madam "Pinner,, her gün ha
ber şeklini biraz değiştirerek 

okuyordu: "Bu gün bjraz iyilesti 
Meyhaneleri arıyorlar... Bugün 
hastaneden çıktı; kendisi mey
hanelerde taharriyat yapacak.,, 

Zavallı Pinner sadık zevcesi
nin martavallarını duydukça içini 
çekiyor ve it bulmak için evin 
içinde fır fır dönüyordu. Niha
yet bir sabah sabrı tilkendi; de
diki: 

- Ne olursa olsun; artık aab
nm kalmadı.. Bıyıklanmı traı 
edip çıkacağım. 

Miıtres " Pinner " ne diyece
ğini bilmiyordu. Kocasım bir iki 
gün daha aJakoymak fena olmi
yacaktı. Öteki trq olurken o da, 
gidip bir gazeteyi aldı. "Piımer,, 
hazırlanmııtı; sordu : 

- Bugün nevar bakalım ? 
- Eyvah r.. felaket... ölmUı ... 

- Ne ölmüş ınü? 
- Evet ... 
- Aman yarabbt !.. ne can- j 

sız adnmmış!.: Şimdi ben ne ya- ı 

payım? >İ- !ı 
Artık ıznm bitmesine iki gtln 

kalmıştı.. u Pinner ,, pencereden \ 
bile bakmağa çekiniyordu. O 
sabah Mistres Pinner öteberi 

'llmak için dışarı çıkmıftı. Avdette 
ne görsUn ?.. " Pinner ,, bir ka
napeye yatmış, batım yastıklar 

aşikını vurdu F ransada hır aı eyı 
Paris mahkeme-si adulü mahvetti 

mühim bir cinayet davası 

hakkında rey vermiye davet 
edilmiştir. Katil Leon Gardöble 
isminde bir mürettiptir. Gardöble 
harbı umumide batandan yara
lanmış ve o vakitten beri tama
men tedavi olamamış olduğundan 
arasıra hastaneye gitmekte idi. 
Son defa hastaneden çıkarak 

evine geldiği zaman karısını 
evde bulamamıt bundan son 
derece meyus olmuş ve kadının 
Plato ismindeki bir arka-
datı makinist ile kaçtığına 

kanaat getirmiı ; hemen Pla-
tonun evine gibnit. Orada 
Plato ile zevcesini beraber gö
ren Gardöble yamndaki tabanca 
ile Platonun tberine ateş etmit 
ve onu 6ldl1rmftştiir. 

Ctnay~t ~urbon r Pıato 

Paris adulünün bu gibi cina· 
yetler hakkında son Terdiği ka
rarlar 11 Gardöble ,, nin affa 

arasına saklamış... bağırdı : 
- Ne oldu kocacığım ... 
- Ah r sorma... öldürdüğüm 

polis memurunun hayali gelmiş .. 
Bizim evin öntlnde dolaşıyor .. . 
şimdi ıelip beni yakalayacak .. . 

'- lmklnı yok .. 
- İnanmazsan bak ... 
İkisi de pencereye yaklaştılar. 

Eli gantli polis memuru müta-

Mal{ı Barfl 

Son hafta içinde F ransada 
kokain yiizünden iki feci ölüm 
hadisesi olmuı, neticede bir 
aile ... ıc-::.hvolmuştur. Dnn gelen 
Fransız gazeteleri hadiseyi şu 

ıuretle anlatmaktadırlar; KüçUk 
yaıtanberi kokain ve heroin 
kullanan Maks Baril isminde 
bir genç bir kaç gün evvel ge
ne fazla miktarda kokain almış
hr. O sırada karısı da kokain 
çekmiş ve bir saat kadar sonra 
karı koca öltip gitmişlerdir. 

mazhar olacağı kanaatini ver
mekte idi. Son gelen posta 
filhakika " Gardöble ,, nin be
raat ettiğini bildirmektedır. Bu 
karar Fransız matbuabnca hüsnü 
telakki edilmiştir. 

azzım ndımlarJa dolaşıyordu. 
Makinist bir mUddet bu ada· 

mı ıeyretti; nihayet karısına dö
nerek sert bir seda ile dedi ki : 

- Aklıma ne geliyor biliyor 
musun? .. 

Madam " Pinner ,, kocasının 
hakikatı anladığını bakışındaki 
sertlikten sezdi. Korku ile ço" 
cuğun beşiğinin arkasına kaça' 
rak dedi ki: 

- Bana ne kızıyorsun... ÖleJI 
polis memurunun başkası oıao
ğunu ne bilirdim?... Ben senin 
çarptığın adam sandım! 

"Pinner,, karısının yüzün~ 
dik · dik baktı. Kadın gözleri il' 
kırpmıyordu. O vakit boş yere 
zaman kaybettiğini düşündil · 
Hemen kasketini kapb; ve kNıaJ' 
iki tatil gününü keyfince geçir 
ınek için dışarı fırladı ... 

Nakieacn : H. Nuri 



Zampara Kır al 

Maşukanın acı tazallümleri 
11Eğer Lui ölecek olursa ben! Fransa t~~·. uğ
runa bile alçaklık yapacak bırkadın dt:glhm.,, ......... 

diği veçhile, yani esaletle hare
ket ettim. Aynı zevki selimi 
muhafaza edeceğim. Kendime 
hürmet ettirmenin ve a1eyhime 
dönmüş olan halkı lehime imale 
etmenin lfegane çaresi budur. 
Böylece layık olduğum itibara 
mazhar olacağım. 

Haıa~a 
• J<ıralm hasialıtından bilistifade hütı rimel 

rlc4lı oe pPf'aslar tarafından u:aklaştrrılan v 

fdzde hamisi dllk d6 • Rişölyo • ye yazdıgı 
~tuplarda diyordu ki : 
~es dô Şatoru Jan dük dö Rişölyö ye 

Bar /{) dü/(, 14 ağuşlos 7 7 44 sa af 1 O 

"Aziz amca, neden ümitlen • 
mekliğimi istemiyorsunuz? Kıra-
im tabibi müdavisi "Demulenue 
bakılacak olursa iyiliğe doğru 
bnynk terakki vardır. Öleceğini 
bir türlü taaavvur edemiyorum. 
Canavarların ıalebe çalması im.· 
kinsızdır. Ancak M. dö La "Roşo
fuko " hakkında yaz~ıklarımı 
beni çok müteessir ettı ·. Kı~al 
•ahatsız oldukça büyük bır dın· 
darlık göstereceğime eminim. Fa
kat kendini biraz toplar topla -
maz aklına geleceğine de kati • 
yen mutmainim. O vakit dayana
ınıyarak benden bahsedecek ve 

· ne olduğumu anlamak için gfa.lice 
. l.öbel veya Başölye yi göndere
. cektir. İkisi de bana taraftardır
lar, binaenaleyh işin düzelece~

' tir. Ben kıraluı ıyileştiği tak dır
: de itiyi muzlim görmiyonım ve 
kuahn iyilqeceğine de eminim. 

Parise gitmekten vaz geçtim; 
birçok düşündükten ıonra hem

. ıirem ile '' Sent Mönöhu ,, da 
kalmıya karar verdim. Varsın 

~ yanımdaki refika!anm gitsinler. 
, Bunu kimaeye a6ylemeyiniz; çün
: kn iki Uç gt1n geçecektir. Hem 
' de vücudum o haldedir ki, yoJda 
hastalanmaklığım kaviyen me -
muldlir. Fakat emin olunuz ki 
ı1mdiden o vakte kadar mesele 
iyi götü halledilmiş olacakbr. 

Eğer iyi bir suretle hallolursa 
kimse bir şey demeğe ceaaret e
edemi yecektir; ve kıra! bana 
yer tasrih etmeksizin Paris~ ~.t
memi söylediğinden, kcndısmm 
hastalığı imtidadınca böyle ~~c
ra bir mevkide büzülmeklıgım 
ve burada yese dalmış bir halde 
gö~ikmekliğim eftaldır. Hem de 
nıkabatte kırk fersah d~ha Y~: 
kın olması daha münasıp degıl 
mi. kı 

Beni tekrar gönneğe kal ş -
·masa bile ahvalim hakkında ~a
ha kolay malumat alır. Eger 
kıral ölecek olursa, Parise gid~
ceğim, ıizi orada bekliyerek sı
linle konuşacağım. Bana mevdu 

. .,azifeyi benden alacak olurlarsa 
amurunıda bile değildir. Fakat 
bu noktada tahtiye edilmek is
temem. Zaten bana ne yapabilir
ler? Pariste dostlarımızla kala -

. cağım; fakat enı!~ olunuz, ö~rilm 
sürdük e kıral ıçın yanacagım. 

ç d l" . .. Çünkll onu e ıcesıne ve gos-
terdiğimden çok fazla ~ev~rdiın. 
• Miröpua » ile « Brölyı » yı ha
berdar etoıeğe gelince be~ 
böyle düşünmiyorulll· Kıral sag 
oldukça kimsenin yanında teşeb-

. · gelmez 
büsatta bulunması ışıne · 
Bana yapacakları her a:~ba 
aa.burane nza gösterecegım. 

E v "yil . d ha ziyade iter ı eıırse a . 
ııa.zan merhametini celbederun 
ve bana resmen tarziye verıneğe 
mecbur kalır. Eğer ölecek olur~a, 
ben, Fransa tacı uğruna bıle 
alçaklık yapacak bir kadın de
lilim. Şimd.ıye kadar işime gel· 

Az kalsın unutuyordum. 
"Suasonl,, kırala Madam dö 
"Lorage ,. den bahsettiğini inkar 
ediyor. Buna ben de manacak 
oluyorum. İlk defada aklıma 
geldiğine göre bu teklif kıral 
tarafından yapılmış o!acaktır. 
Maksadı, hemşirdm ile beraber 
buJunmaklığım ve bu suretle 
biraz teselli bulacilmekliğimd r. 
Fakat bunu kimseye söylememeli, 
çünkü " Suason ,, un doğru söy
tediğini tasdik manasına gelir, 
halbuki böyle bir harekette bu
lunmak istemem. 
Şu halde bu akşam 11 Sent -

Mönöhu ,, da bulunacağım. Bi
naenaleyh yarın sabahtan itiba
ren oraya bir sai temin etmenizi 
ve her gün muntazaman haber 
göndermenizi rica ederim. 
Şurada vaziyetimin ne derece 
müşkül olduğunu tasavvur ede
mezsiniz. M. dö "La Roşöfuko,, yu 
kıralla ya)mz bırakmayınız. Çün
kü kıral iyileşecek olursa, o 
adamdan endişe ediyorum. 
Onun her yaptığı hareketine 
söylediği söz aleyhime bir netice 
verecektir. Kıralın kıraliçeyi 
büyük bir samimiyetle karşılıya
rak taltifte bulunacağına eminim. 
Çünkü kendisini kabahati ad
dediyor, ve kabahatinı tamir 
etmek istiyor. Kıraliçanın yanın
da hangi hanımlan getirdiğini 
bana bildiriniz. M. dö "Su biz e 

" " Sent Mönöhu ,, de kalmak iste-
diğimi ve muhaberatının oraya 
gönderilmesini istediğimi söyle
yınız. Ah aziz amca! bir iyi 
olsa... Bu hastalık ona, dostu 
düşmanı tanıması için bir vesile 
olacak ve gözleri açılacak. 
O vakit hainler mahvolacak. 
Eğer bu işten kurtulursak yıldı
zımız yar olmuş demektir. Ü
midim. pek çoktur. 

Düşe• dö Şatorudan dük dö 'Rişô111ö, fJC 
3o Ağusto~ 1744 

"Amcacığım artık hastalıktan kur· 
tulmuştur ve son derece memnu
num. Hastalığıddan beri göz yaş 
lan ve buhranlar içinde yaşıyorum. 
Bana ne kadar göz yaşı döktür
düğünü hiç bir vakitte anlamı
yacakbr. Emin olunuz ki mazı
deki satvetime acımıyordum. Ona 
acıyordum. Ben ancak onun jyi 
sıfatlarına meftun idim. Onun 
bana olan iyiliğini düşünüyordum 
ve ondan dolayı bir türlü teselli 
bulamıyordum. Daha benden 
bahsetmedi öyle mi ? Ah 1 Evet. 
Bu zayıf halinde etrafındakiler 
ne söylerlerse kabul edecektir . 
Ben unutulmağa makumum de-

ğilmı? 
Aziz amca onu terketmeyiniz. 

Menafiimi mtidafaa etmenizi 
ricaya lüzum bile görmiyorum. 
G~ rek kıralın sadık bendeJeri
nin gerek sizin menafiinizle 
beraber olduğunu bilirsiniz. 

Burada söyledık!erine bakı-

Rusyaya ihracat 
-----

s·rket memurla
rına "l<ramiye mi 

tevzi ediyor ? 
..... 

ş·kayetler devam 
etmektedir 

Rusyaya ihracat işleri hakkın
da mütemadiyen şikayet edilir
ken ortaya şirketin işlerine dair 

yeni bir haber çıkmıştır. Malüm 
olduğu üzere Rusyaya yapılacak 
ihracatm idaresi için iki banka 
tarafmdan bir şirket tesis edil

miştir. 100 bin lira sermaye ile 

işe başlıyan bu şirket vaktin 
gecikmiş olması dolayısile altı 

aylık ihraç hakkını Ruslara verdi. 

Bu muamele sevkıyata vakti
le başlanılmaması yüzünden çü-

rüyen yaş malların tevlit ettiği 
zarara dayanamıyarak kopan 

şikayet tufanı arasında olurken 
Akşam refiklerimizden birisinin 

kaydettiği bir habere göre şir
ket bu devir işinden bir komis-

yon temin etmiş ve 100 bin li
ralık se mayeyi bu suretle 250 
bin liraya çıkaran şirket mües·· 
sisleri bunu bir ınuvaffakıyet 
addederek ikramiye almağa ka
rar vermişlerdir. 

Dünkü posta ile gelen Ana
dolu refikımız da ihracat işinden 
şikayet etmekte ve İzmir tacir-

lerinin ticaret odasına müracaat 
ettiklerini kaydetmektedir. 

lırsa kıraliça ile tamamamen 
barışmağa karar vermiştir. 
Bunu herkes 'istiyor. Bu olabi
Jecek mi? orasını siz daha iyi 
biJirsiniz Kıral kıralıçaya karşı 
hüsnü muamele edebilir. f&kat 
kafüinde başka biri bakim ola
caktır . Eğer öyle bir şey 
olursa bunun yegane sebebi 
nazırlar addedilrnemelidir. Pa
pasların da mühim bir rol oyna
dıkları muhakkaktır. Böylece, 
geçen saltanatın son kısmında 
görülen rezaletler tekerrür ede-

cek demektir. Yapa yalnızım 

fikrimi hiç bir noktada tesbit 
edemiyorum. Bazen şimdiki ol
duğum gibi bu kasırğanın hari-
cinde kalmak istiyorum. Bazan 
da tekrar bu dağdağaya atıl
mak ve bu suretle, onu sırf 
kendi şahsı için sevdiğimi ispat 
etmek istiyorum. O vakit beni 
tezlil ile zevk duyan şu adam
lardan intikam almış ve devlete 
hizmet etmiş olacağım. 

Size kararsıı kalbimi takdim 
ediyorum, henüz hiç bir nokta
da sebat etmemiştir. Eğer bir 
sıra nahoş düşüncelere takılıyorsa 
akibinde daha mağmun düşün
celer . oru · ş "'3 elt. baş!ıyor. 

Dediğmiz vcçhile muhaliflerin 
galebesine meydan verdirilme
mesi lüzumuna kaniim. " Meç ,,i 
terk etmeniz için vukubulan ib
ramlare muvafakat etmemekle 
psk iyi ettin'niz aksi takdirde 
mahvolurdunuz. 

Sıze fenalık etmek istiyen 
bu kadar adama karşı koymakla 
büyük bir cesaret göstermiş 
oldunuz. Eğer şımdi ondan ay
rılırsanız sonra ne düşünür.? 
Baş papasın onu hidayete davet 
ettiği günü, hesabınıza tüylerim 
örpermeden hatırlıyamıyorum. 

Ne kadar zeka sahibisiniz. 
Onların hepsini içerlctmek ehli-
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MEMLEKET HABERLERİ 

Ta anca tabancaya! 
Menemende kanh bir aşk ve 

ihanet faciası 
iki gün evvel Menemende 

Musa B. köyünde Hüseyin, İs -
mail isminde bir komşusu ile 
tabancalı bir çarpışmayı mütea
kip feci bir ıekilde ölmüştür. 

Bu iki komşunun bu çarpışma -
sına sebep evvela bir husumet, 

sonra bir gönül rekabetidir. 
Hüseyin komşusu lsmailin karısı 
Memnuneyi sevmektedir. Kadın 
da bu aşka bigane değildir. 

Fakat koca gafil bir vaziyette 
bulunmıyor . Kendisine ihanet 

eden karısını daima tarassut 
etmektedir. 

Nihayet geçenlerde bir gece 

Memnune H. cilretkarane bir 

harekette bulunuyor; kocasını 
uyuttuğunu tahmin ederek ku· 
cağındaki çocuğu bırakarak gece 

yarısı sokağa çıkıp sabaha karşı 
eve dönüyor . Kocasına verdiği 
cevap komşuya gittiğidir. Mesele 
tabii alevleniyor ve kadın haki
kati itiraf edince, kocası tara
fından babasının evine gönde
riliyor. 

Fakat kadın vazıyetten muğ-
berdir, derhal aşıkının evine 
koşuyor , kocasının kendisini 
döğdüğünü ve babasının evine 
gönderdiğini anlatıyor. Bu iş 
genç aşıkı çıldırtmağa kafidir. 
Derhal sokağa fırlayor kocanın 
yolunu bekliyor, iki adam kar

şılaşıyorlar. Hiiseyinin at tığı ilk 
kurşun fsmaili yaralamışbr. Bu 
sefer o da tabancasım çıkarı-
yor ve iki adam miithiş şekilde 
mütemadiyen kurşun sıkıyorlar. 
Neticede İsmailin son kurşunu 
Hüseyinin beynini dağıtıyor İs
mailde 5 yerinden yaralı ve 
çok ümitsiz bir ha'.de hastaneye 
yatırılmış bulunuyor. 

İbret! 
Mirasa kavuşmak için 

jınamitle öldürmek 18tediler 
. Geçen hafta içinde Sökede 

feci bir hadise olmuş ve Hüse
yin isminde bir zatın penceresi· 
ne bir dinamit atılmıştır. Bütün 
kasabayı telaşa düşüren bu ha
dise neticesi Hüseyin dendinin 
karısını yaralamış, kızını öldür
miiştür. Hüseyin efendi bu faci-
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yetine uıaliksiniz. 

Ne kararlaştırdığımızı d ::ı göz-
den uzak buldurmayınız. Şimdi
ye kadar yaptığJnız veçhile bana 
onun hakkında malumat vermek-
ten hali kalmayınız. Eğer onun 
yanında miinasip vesileler bulur
sanız beni unutmayınız; ve ebedi 
dostunuz olduğuma emin olu-

nuz.» 
Gözde yese kapılmamakta 

haklı idi. Çünkü kıral iyileşir 
iyileşmez ve Parise halkın alkış
ları aras.nda girer girmez, onu 
düşündü. 

On beşinci Lui nin tarihini 
yaıanların dediğine göre düşes dö 
Şatorunun hayali kıratın kalbin
de şiddetle yer etmişti. Hasta
lığından yegane husrana düşen 
bu kadındı. 

Bılmedı 

adan tecennün etmek derecesine 
gelmiş ve sokağa fırlamıştır, 
Tahkikata ve söylenenlere naza-

ran Hüseyin efendi ile damadı ve 
oğlu arasında bir miras meselesi 
varmış. Mirasçılar emellerine da· 
ha çabuk kavuşabi mek iç;n bu 
feci sui kastı tertip etmişlerdir. 

Feci bir kaza 
Yeni yapılmakta olan Balıke

sir - Kütahya hattında feci bir 
kaza olmuş, bir tünelin 30 met· 

relık bir kısmı çökmüs bir usta 
ile bir amele enkaz albnda ka
larak ölmüştür. Birkaç amej ... 

de feci surette yaralanmıtlardır. 

Avunduk ailesinin dayısı ve 

Sanayi Maadin bankası müfettiş
lerinden Ahmet ŞükrU Bey 

kardeşimizin babası Sivas eşra

fından Hacı Bekir Zade Meh

met Rıfat Bey, kısa bir hasta· 
lığı müteakip vefat etmiş ve 
Merkezefendideki aile mezarlı

ğına defnolunmu~tur. Merhuma 
rahmet temenni ve V AKIT aile

sinden olan aziz kardeşimiz 
Şükrüyü de tesliye ederiz. 

Yeni neşriyat 

'J icaret kr11111r111 

Ötedenberi ticaret hayabmız
da mühim bir eksiklik vardı. 
Bir çok ticaret istilahlarının 
manaları bir çoklarınca meçhul, 
bazılarınca yanlış kullanılmakta 
idi. 

İzmir Ticaret ve Sanayi odası 
muhabir azalarından Hakkı 
Nezihi Bey, odanın tavassutu ile 
bir Ticaret kamusu neşretmiş 
ve bu eksikliği doldurmuştur. 

Kamus yalnız istilabların değil, 
iptidai olmakla beraber esas olan 
bir takım malumatı da havidir. 

Her tüccarın hu eserden bir 
tane edinmesi lazım ve faydalı 
dır. 

lıtanbul tramvay tirketinden : 

Malt'ılmi Askeri)C)C ik\11 
İstanbul tramvay şirketi, hali 

hazırda Askeri MaluHerin Tram· 
vay arabalarmda tenzilatlı tari
feden istifadelerine ikman bah-
şolmak maksadile kendilerine 
verilmış olan gri renkte kapla 
ten.zilat pasolarının, 1 Şubat 930 
tarıhınden ıtıbaren mer'i olmıyel· 
caklannı, Maliılini Askeriyenin 
nazarı ıltılaına arz ile kespi şeref 
eyler. 

Hali ha~ırda mer'i olan mev· 
ZUU bahsolan tenzi at pasolarının, 
istirdadı mukabilinde, 1930 ve 
1931 seneleri zarfında muteber 
olmak üzere, yeni sarı kaplı pa· 
solar tevzi olunacaktır. 

Bmaenaleyh, Askeri Malul 
Bey ve etendııerin, yetlerindeki 
pasoları yeni san kaplı palsaor 
mukabilinde tecdit ettirmek üze
re, salı, çarşamba ve perşembe 
günleri, saat 13,30 ile 17 ara
smda, Metro Hanında, şirketın 
beşinci kattaki dairei mahsusa
sma müracaat etmelerı lüzumu 
kendilerine iı.cin olunur. 
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Nasıl zensıın oldular'? 

- '
1 K.rup .. ,lar: 9 

Bankaların ve bankerlerin düşmanı 
Krup dıyordu ki : " Her şeyden evvel ecnebi 
bankerlerin kendilerine muhtaç olmadığımı 
ve onlara karşı daima sert davranacağımı 

biJmeleı·ini isterim.,, 

· Geçen tefı ikalar hul~ası 
ı mlert}e Krup babasından kalan fabn/t.a 

enl(a:ını ılıya t!llr. Fa}eat yeni tesisat ve 
ladildt yapma/t. marazı onu feoka/ıJde şar
şıqordu . 

Bundan başka, "Krup,, ıeriki 
" Soelling ,, in ısrarına rağmen, 
bir banka He muntazaman mua
melata girişmeğe nza göstermi
yordu. Bu noktai nazardan "Al
fred Krup ,, pek eski veya za
mam hazır mesleğınde bir adam
dı. Zamanımızdaki .. Hanri Ford,, 
ıibi, meslekten yetişme maliyeci
lere karşı büyük bir adavet bes
lerdi. Doıtlannın gayrı muntazam 
ve gayrı kifi kredileri, bir sarrafın 
açacağı itibara tercih ediyordu. 
Htlriyeti barekibm ancak bu 
suretle muhafaza edebiltceği 
kanaatinde idi; derdi k\ : 

- Benim yegane emeJım, ban
kaların, kendilerine muhtaç ol
madığıma kanaat getirmeleridir. 
Onlara karşı daima haşin dav
ranacağım. 

Krup bankalardan ve banker
lerden korkuyor, onlardan adeta 
nefret ediyordu. Çünkü " Ren ,, 
ve • Vestfalya• mıntakalanna is
tila eden hileli muamelelerin k&
fesi sanayiin inkişafı sırasında 

bu bankerler tarafından temin 
edUmif idi , ve bunlar Krup 
firmasına muzir bir rekabet ya~ 
pıyorlardı. 

•Esham ile te~kil olunan tir • 
ket,, tabiri de ''Krup,, üzerinde 
nahot bir tesir bırakıyordu. "So
elling0 bOtün fabrikayı şirket 
haline koymak ve bu şirketle 
zarar tehJıkesinl hafifleterek yal
nız fenni idareyi mu haf aza et -
~mek teklifinde bulununca buna 
tiddetle itiraz etti. Bir mllessese 
reiıi daima İnfa etmeli ve mua
melAbau ıaımalıdır. Başka türlü 
hareket " Krup ,, un nazannda 
namuıkirane değıldir. 

«Hanri F ort» bu türlü nazari
yelerden mülhem olarak bir ada
llUD yalnız kendı sermayesi ile 
inşa ve imal etmesi Jazım gele
ceği neticesini bulmuştur. «K.rup•> 
ise daima sebebi oımıyan tahav
viiJAta giriıiyordu. Böyle bir va
ziyette olduğuna göre büyük 
bankalar nezdinde kredisinin 
bozuk olması, ve onlara müraca
at ettiği zaman muavenete maz
har olmamHı pek tabii dehll 
mi idi? 6 

Mali mUtkUlita, ve bunları na
sıl halka tesviye edeceğini ek· 
seriya bilememesine rağmen 
«l(rup» mUeuesesi gittikçe te· 
ve1sü ediyordu • 

"Krup,, faydalı ba:r:ı fenni te
kemmnller sayesinde yavaı ya
vaş sömendeför imalibna giriş· 
mişti, eksiz tekerlek çemberaeri 
imal ediyordu. Birdenbire yüz 
vagonun yay ve tekerleklerinin 
imalı siparişini aldı; bu it 150,000 
talerıik bir işti. Amelenin mık
tan mütcnasiben fa:zlalaşlyordu. 
Bu mıktar 1850 de 300 iken 
1860 da 1290 Dl buldu. 

Yeni bfr umumi meıher 
~ Krup» un mUhim bir adım da
ha atmasıw mümkün kıldı. Bu 
meıher Pariste açılmıştı. Krupun 
4300 kiloluk dökmeçelik parçası 
Londrada büyük bir rağbet gör
miiştll; bu sefer Parise on ton• 
luk bir parça gönderdi. Zaten 
'1Knıp,, fabrikası daha meşher 
açılmadan evvel büyük bir rağ
bet ve şöhret kazanmıştı. Bu on 
tonluk kitleyi taşıyamıyan bir 
çok kamyonlar yollarda parça• 
lanmıtlardı. Pariı halkı bu su· 
retle yollar orlaaında ka an dev 
cüase çeliği bol bol seyrede bil· 
diler. Çeliğe mnvazenesini v~rip 
bir kaç adım ileriletmek için 
yarım jiin ıarfediliyordu. Niha
yet pavyona yerleştirildi. Fakat 
orada da zemin döşemesini eze
rek direkleri' parça parça etti. 
Bu teşhirden daha büyük bir 
muvaffakıyet çaresı tasavvur 
olunamazdı. 

Fakat « Krup » « Paris » de 
teşhir etmek üzere ikinci bir 
harika hazırlamıştı. « Kırım » 
muharebeıi u Avrupa,, da umu· 
mi harbi tevlit tehlikesini gaa
teriyordu. « Prusya » nın ya ısın-
da ya « Fransa », ya « Rusya » 
lehine olarak bitaraflıktan çık· 
ması ihtimali mevcuttu. "Knıp,, 
esliha imalinin diğer imalat gibi 
bir tıcaret meselesi olduğunu 
nazan dikkate alarak, Fransız 
sahra topJanndan yilz kilo nok· 
san blr sıklete malik olmakla 
beraber onlardan çok mukavim 
olan bir sahra topu te9hir etti. 

« Alfret Krup • bizzat impera
torun nazan dikkatini celbetmek 
ümidinde idi;aynı sıralarda genç 
" Alfret Nobel ,, de bu suretle 
Fransadan mlilıim siparitler elde 
etmeğe uğraşıyordu. 

Bü düşüncesinde hata etme
mişti. Üçüncü Napoleon bir mik
tar tereddütten aonra Alman 
imalitı ile alakadar oldu. Atım 
tecrübeleri ıayam memnuniyet 
idi. Fransız imperatoru "Krup,,u 
pyam takdir mesaisinden dola
yı Lejyon donör nişanı ile taltif 
etti. Siparitlerin gecikmiyeceği 
tahmin olunuyordu. •Krup» diier 
tecrübeler yapılması içm cene
ral "Morennle müzakerata aJ.riştı. 
Bahriyeye ait siparişler de mev
zuu bahsoluyordu. Velhasıl "Prus-

ya,,h"Krup,,un Fransız topçuluğunu 
yenibaştan ihya edeceği zannoluna
bilirdı. Fakat ıon dakikada bü
t(lo muamellt durdu; F ransada 
da tngilterede olduğu veçhile 
fiat hakkında uyuıutamıyordu. 

«Krup» hali babacılık ediyor-
du.Şeriki 11 Soelling ,,in nasıhat!arını 

as,a dinlemiyordu. Bu sebepten 
dolayı mamulitmı aatnıaia mu
vaffak olamıyordu . Bu ıuretle 
bir çok mühim ıiparişler kaçır
mıştı. Şömendöfer malzemesini 
11Boning,, ve diier büyük mü
esseseler deruhte etmi.flerdi. 

u Krup ,, bir ya.na bJJ akıldı • 
1850 sıralarında yegane mono-

oBulmacao ( tS 1 ' 6ahrıahmere seyahat J 
Dünkü bulmacamızı hallede -

medinızse bugünkü halledilmiş 
şekle bakarak yeni bulmacamı· 
.zm sırnru meydana çıkarabilirsi· 
niz. Bunun için aşağıdaki tarife· 
yi tatbik ederek üç beş dakıka 
meşgu olmanız kafidir : 

Arapların aOzında iki isim 

l 2 3 4 5 b / ~ 9 10 11 
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Bunlar muhabbet , hürmet , nefret, küfür 
ederken hep Alla.hın ve Peygamberin 

adını kullanırlar 
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Yakıttaki arkadaşların "Bahri
ahmere seyahat» diye -.ahiz et• 
tıkleri makalelerim, alb tane o· 
lacakken onbeıi buidu. Hakkı 
Tarik Beyin yirmi seneli" arka
daşlığına ve Mehmet Asım Be· 
yin ne2aketine dayanan Vakit 
sütunlarına tasarrufumu, attık 
keımek. zamanı geldi. 

Halbuki tespitmi arzuladıtam 
bir çok şeyler daha var. Çare? 

Çareyi, seyabatnameoin film 

1eklinden çıkanlarak Pate • Jurnal 
haline kalb.nde gördüm. Onun 
için bu son, ve yahut bu sondan 
bir evvelki yazımla son maka· 
lemi ayrı ayn ve mütenevvi fık· 
ralardan terkip edeçezim. 

Vapurlar, Hicann Yenbu ve 
Elvecih iskele.erine, harap iki 
köyden ıbaret olduklannı en 
miyop gözlere seçtirebHecek ka
dar sahile yakın demir atarak 
uğradıktan sonra, Turu tutarlar. 
Tur, Süveyş körfezinin şark sa-

Soldan sağa ve yukardan aşa- bilinde, Sina yarımadasının ke· 
ğı: narında ve dünyanın bafhca ka-

l - Banyo (5J, eski bir memleket (4) rantina bekleme yerlerinden bi-
2 - iıulc.bal deQıl (3), güçlü (5) ridir. Hicazdan ilk defa çıkan 
3 - Kırmızı bir renk (2), ünvan (3) ve tedavi için Kahire ve Şıama 
4 - Nota (2 ), 6rne~ (6) k ' 1 
5 _ Heyeti te§kil eden kimse'er (3) , giden bazı Mek e i zen~n yo -

altı (3), esasın müfredi 12) cuiar, çöl kenarında kiin ve ıs-
6 - Aleksandr Düm.mın me~hur bir sız bir köyden ıbaret olan Tu-

eseri (1 l) run nisbı limranım vapurdan gö-
7 - tına ı 5), zaman (2) " rünce, <'ne mamur yer» nidasile 
8 - Bılğiç (4), lcınap (2) hayret ettiler. Ya, küfür diyan-
9 _ Ap (2), tıktık (3), bayat deAfl (4) d w b' 1 d? 

JO - Tatlı bir madde(5) , kumar aleti t3) na ogru ır uzansa ar 1 

1 l - Nota (2) , 10 (2), erkek (2 ı. 

polunu adeta aldığı ımaıat vapur 
pervanesi imalatı idi. İngiliz ve 
Fransız bahriye nazaretleri müş
terileri meyanında idi. 

"K.rup,, tarafından beynelmi· 
Iel surette silah imalib ticareti
ne gelince, her memleketten tec
rübe siparitleri almasına rağmen 
pek mahduttu. Rusyaya, lngil
tereye, Fransaya, Türkiyeye, 
F elemenge, İsviçreye, İspanyaya 
top gönderdiği gibi, birkaç sene 
sonra Rusya ile harbe girişecek 
olan Avusturya ve Hanovra da 
mal satmakta kusur etmedi. 

Sırf bir tesadttf eseri olarak 
ilk mühim sipariş 0 Mısar., dan 
geldi. Umumi meşherde "Krup,,
un teşhis ettiği uıodet Mısır hi
divi üzerinde öyle bir tesir icra 
etmişti ki, hemt n altı top ve 
bunu müteakıben otuz top daha 
sipariş etti. " Krup ,, un hentiz 
mftzakere ettıği Fransız ordusu
nun techizi mes'elesi tahakkuk 
etmek ihtimalini gösteriyordu. 
Dökme çelikten ftç yüz topluk 
bir sipariş verildi, fakat daha 

emir yolda iken vaı:~eçildi. F rama 
bükfımeti geçirdıği mab buhran 
içınde böyle mühim bir parayı 
memaliki ecnebiyeye gönderme
ğe kıyışamıyordu ; eski tunç 
topJarmı tamir ile iktifayı ter· 
cih ettj. 

Parisıe akdolunan ikinci bir 
itilaf tekrar bozuldu. Bir mali 
heyet Fransız toprağmda dök
me çelik fabrikası tesisi için 
«Krup» a bir çok milyonlar tev
die hazırdı. Şirket haıfode te~ 
şekkül eden ilk Fransız bankası 
olan Kredi Mobilye işin başında 

Çanakkalede Müttefikler sat
balarında bize kartı harbeden 
hemdinl~rimiz, sıkıştıkları veya 
bir harp bud'asına muracaata lü
zum gördükleri zaman şahadet 
getirirlermiş . Askerlerimizden 
bazılara, ilk günler böyle bir hal 
muvacehes~nde hafiften bocala
mışlar. Tabii bu hud'alano kıy
me tı çarçabuk zail olttıUf ve ef
radımız, vaziyetın aleyhimizde 
istismarı için getirilen şahadet
lere «denizden çıktın mı, çıkma
dın mı'? sen ona bak» aöz erile 
mukabelede bulunarak vazifele
rinin ifasına iene devam etmiı
ler. 

Hicaz topraklarından ieçeu 
kimseler de,karantina cihetinden, 
tıpkı yukardaki mukabele lıtat'i· 

olduğundan «Krup» haklı olarak 
teşebbüsün ciddiyetinden ınp
helendi. Cenerat «Moren» gibi 
resmi şahsiyetlerin nakten işe 
iştirak~eri bile, edilen teklife 
° Krup ,, un nazarında fazlA 
kıymet verememişti. 

Binaenaleyh ıartı esas1 olarak 
Fransa hükiimetinin ve impera
tor ticüncU Napoleonun iştirak
lerini talep etti. « Knıp » bu 
mGzakeratı idare için Pariıe 
bile geldi. Fakat bir tUrlft 
u:ılaf mak kabil olmadı. Ya Prus
ya? Krupun, kendi memleketin
de sipariş temini için ka bit 
olduğu kadar gayret sarfeylediği 
muhakkaktı. Londrada o kadar 
rağbet gören dökme çelik topu, 
mükemmel bir sehpaya yerleş

tirmiş ve Perusya kırahna hedıye 
etmışti. 

( Bttmrat) 

yetinde bir muameleye uğnyor
lar. «Ben temiz adamım, Hac 
mevsimi dej'il, her cins aşıyı 
yapbrdı m, lilkı kamarası yolcu
suyum, diplomabm, Hicazdan 
aade tranait yolcusu olarak ie· 
çiyorum»lar para etmiyor. Bu yol
cu arı «İıJimiyetin mukaddes kıt
aımdan çıkıyor muıun, çıkmıyor 
nıuıun? Sen ona bak,. diye 
mutlaka karantinaya tıkıyorlar. 

Ekseriyet itibarile Araplar ve 
tahıisen Hicazh ar ve M11ırlılar 
kadar Allahm ve Peygamberin 
iımini iıraf eden cemaatler gö· 
rülmemittir. Muhabbete, takdire, 
hayrete, hiddete, nefrete hasılı 

her ıeye, amma herıeye AHah 
9e Nebi kelimeleri karıtbralır. 
Bir mecliste yanlışlıkla birisi Al
lah demesin. H~men mecliı iki· 
ye ayrılıı. Ve derhal birinci kı· 
11m Allah AHab ve ikinci kısım 
da Aılab Allah Allah diye muka
bele eder. 

tfahi heyecanlar bile Allah 
lafıile eda olunur. Kantocu kiz 
göbek çalkaJadıkça etleri tırtir 
titreıneğe başlayan müşteriler, 

tebeyyilçlerini AJlah Allaaah ıe
daJarile izhar ederler. 

Bir meclisten, kulaklanm Allah 
Ye Peygamber oğuıtulan içinde 
aynlara~ karantinanın bakkalına 

gitmif ve beıabımı sormuıtum. 
Bakı- a! da •Ne acelesi var? sonra 
verirıinizı. manasına "salli alen 
Nebi,, demc.:ım mi? 

Sıcaklarda Tih sahrasında 
karantina bekliyen bir adam i
çin yegane zevkı, denize girmekte 
buldum. Maamafih ilk girifim 
maceras1z geçmedi. Süveyş ka
nalının kenarına doğru yollan-
mıştım. Gardıyanlardan biri, gaz 
yumuşuna büyük bir kıymet at• 
fettirmek için olacak •rica ede
rim avdet etmemezlik etmiye· 
siniz,, dedi. Can sıkıntısından 
kiSpürmek için zaten bahane a· 
nyordum. Omuzlarımın üstüne 
iliımiş pardöiümü •i.kince ufacık 
bir deniz donile yalmayak ve he
men hemen çırç1plak kaldım ve 
«A birader, gümrillderinizin mu
ayenesındeo kurtulmak için Mı· 
ııra bu halde de girecek deği
lim ya?» dedim. 

Mehmet Fuat 

Re~am ar davet edıliyor 
Milli iktisat ve taıarruf Cemi

yetinden: Mılll ikti1at ve tasarruf 
cemiye.tı balkı taıarrufa ah9hr
mak üzere devamlı afı.şler yapbJ"'" 
maj'a karar vermiftir. Bu husus• 
ta görüıttlmek üzre fehrimizJe 
bulunan ressamların 13 Kinunu• 
sani 930 Pazartesi günü saat on 
üç buçukta C.H.F. müfettiflik da· 
ireainde akt~dilecek ictimaa teı
rıf!eri rica olunur. 

Erxincan Sulh hakimliğinden: 
Erzincan mahkemesi zabıt 

katibi sabıkı Tursun Efendiye: 
Zevceniz Nuriye Hanım tara· 

fından ikame edilen sulh teşeb
büsii davası 3-2-930 pazartesi 
günü rüyet edileceğinden Erzin· 
can sulh hukuk mahkemesine 
ğelmeniz ikametgahınız meçhul 
bulunduğundan tebligat makamına 

ı kaim oJmak üzere ilan olunur. 





A • un'" şartları Gazetemızde çıkan vazı ve retim
erin bütün haklan mahfuzdw 

= SA YlSl HER YE.ROi:. 5 KURU!;> = Türk mekteplerile f•ydah eaerlerın 
ıl&.oJannda vüzde 20 tenzilat vardır 

ı ıan şartıar 
Satın Kur 

"uru~ Koru· 

t\.ylı(lı 150 U()( 
40t 800 

Cazeteye ıttlnderllece~ mektuplann tııerlne 
idare içinse [ idare j vazıya aitse [yazı ) 

l~aretı lıonulmalıdır 

Basılmıyan mekt uplarıo iadesinden. lı:ıymett 

8öylik ı•eva bir taç dala ıçtn verilen tl~n arla 
hususi mahlveıtelct ııan tarın ücreti 

6-8 tncı aayıfa 1 
5 • • 25. 
4 • • 40 
2 • • ıoo 

750 l45l 
140< 2704 

mukadderesb. meku.plara lı:onulmuş paralınn • 
idare ıle kıır:ır l :ışcırılıı 

C.17.eıemlze hu!u.sl ll! o kahııl eden ver 
1 • • 200 

l-8inci ıayıfada W 
re.m :ıanlıu avoolmasındın ve tlAnlınn munderecııtıadan IST ANBUL. Bebt&U, Ankara ceddesınd" • V AKll Y'lJRDlJ > 
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H H llAnat acentesi 

İstanbul ithalat gümrüğünden: 
1 Sandık B L Pamuk mensucat 274 Kilo 
6 ,, R W Vernikli boya 210 ,, 
13 Kafes + Sandalya arkası 374 ,, 
1 Sandık COGO Pamuk mensucat ~62 ,, 

Ba ada muharrer 4 kalem eşya 11/1/930 tarihinden itibaren 
Istanbul ithalat gümrüğü satış ambarında bilmüzayede satılacağı 

ilan o unur. 

Devlet demiryolları veliman
· ıarı umumi idaresinden: 

Anadolu-Bağdat hattında mevkii tatbikte bulunan 12-312numa
rah vinç tarif esinin ikinci kinun 1930 bidayetinden itibaren Mer-
aın - Adana hattında da aynen tatbiki takarrür etmiştir. 

Bu hususta fazla malumat istiyenler istasiyon ve ambarıanmıza 
müracaat etmelidirler. 

tc'.~r:::: ... ==c:·~ı::: .... ::c:~:::;ı~~==cm>==:::::41D==~c::--:::.1;;:-..:ı~ 
~ APPEL " -- , ~ 
C:-.J tamamile tekemmül efm~ ~ 
M l'AZJ MAlllNASJ ~ 
~ Fransız hükumetinin dahı takdir ve tercih ~ 
(9) ettiğı makina KAPPEl..dir Hafif, metin ve zarit ~ 

~ 
Her cihetı teahhüt olunur, ve takıitle ıatılır. ı 

Türkiye yegane umumı acenteıi 
Y Şinorkyan lıtanbu1 Sadıkiye han 31-33. T eL S 2256 ~ 

~c~::c::~==~r::cwa.::ıc: ... ::~~c:---==~::::1~c--::ıc--::ı~ 
Devlet demiryolları ve liman-
ları umumi idaresinden: 

Anadolu - Bağdat hattına mahsus 34 - 334 numaralı açık araz; 
tarifesi ikinci kanun 1930 bidayetinden itibaren Adana - Mersin 
hattında da aynen tatbik edilecektir. 

istasyon ve ambarlartmızdan bu hususta fazla maı<imat almabilir. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

Bf'YfK IKHA.\llYE 200,000 LIRAOIR 
Ayrw~ 50 . .JO 40,00 3U.OOO 20,0()0 l 5,000 

ı 0,0UO lir<tl.k ıkra ı ıııyele,. ve 100,000 

Edirne kız nıualiin1 rnektebi rııu-

Kiralık daireler 
Babıalı, Ankara c<ıddc

sinde Orhan B. hlmı, Aııa-

dolu ajansının terketti~ıi 
daireler k:ralıktır. 

11iik~mnıel bir otel de 
olahılir. ayrı \ yrı ve lıepsi 

()ırdt•ıı kıralık tır. Jst venle-., 
rin (rAKIT yurdu) na mü-
racaatları. -Profesör Doktor 

M. Lutfi 

Amerikah iki milyarder Galat 
saray ve Fe er ak mlarını 

ça1.ış r r ... 

Türk or 
15 inci nüshasznda bundan başka bir çok 

cazip yazılar, bilha -,sa 
F edera yon reisi Muvaffak Rıfat Beyin makalesi, Sporcu lan 

hayatta ne yapıyorlar? Futbolcu Vehbi neden öldü? Spor sine 
sında: Kovboylar. Türk gibi kuvvetli. 

Antalya vılayetinden: 
İcarına talip zuhur etmiyen Antalya vilayet un fabrikasının 

sene1ik icarı 1111930 tarihinden 31/1/930 pazartesi günli saat 
beşe kadar yenıden ve kapalı zarf usulile müzayedeye çıkanlmışt 
Senevi bedeli icarı muhammen 220 O lıradır. T aliplerın 661 numar 
ibalat kanununun kapalı zarf usulile müzayede ahkAmına tevfik 
Antalya valiliğine müracaattan ve tem nat mektubu ve temi 
makbuzlarının aynı ahkama tevfiki lazımdır 

Şartname suretleri Antalya encümeni vilayet kaleminden tal 
edilebilir. 

~DDD~mra~~~~~~~~---
~=·::.:. tıs~:;'~: .. ~-:::· ~== ;;.:a-;:;~ ~ o s MA N L 1 BANKA s 1 
Şekncl Sokak N. 7 de kabul etmektedir. ~ s ' O 000 000 1 z' l "-•·-----·-• fi ermayesz: ı , , ngi iz irası 

rrrc pa rso l ı;:ıl":-_ lst<tıılnıl :ıCP.lllel jZ{ TPlt•hHı İ~tauhul l ~48 
. Beyoğlu daıreıı - Te eton Beyoğlu 1303 

- Tablet halinde - Senedat ve poliçıı mukabflınde muayyen ve vadeli veya he-
Frengi ilacıdır saı cari suretile avanslar, poliça ve iskonrosu. 

İstanbul Bahçekapıda ~ Türkiye cümhurıyetınin ha~lıca şehulerıne{, ve memallkl ecne-
iillm'I• Hasan ecza deposu --• ~ blyeye senedat, çek,itibbar mektupları ve telgraf emirnameleri 

1~ ırs!latı. 
Taksit ... Yeni ve ~~~~~~'f~~:~~~~~~i\\'~~~,~ 

~~~\~~~~,~~~~~~WXı!i!~~~~~~~ 
ile müstamel E k f .. d . . 1.. . . d 

Portatif: Korona, kappel Map V a UmUffi illli Ur Uğllll efl 
MAKİNELERİ Darülfünun tıp fakültesi vilidiye pavıyonu için li'ızumu olan y 

Daktilo dersanesi: Sabah 8 
den akşam 8,5 a kadar. 

Kopya işleri : Her nevi ev

rak hatasız ıeri yazıhr. 

adet yerli mamulatından karyola ile yüz adet keza yerli Battan 
yenin icra edilen münakasasında talip zuhur etmedığinden K. S 
ninin on birinçi cumartesi günü saat on dörtte ayrı ayn olarak p 
7a"rlıkla ihalell ri icra edileceğinden talip olanların şaraiti anlama 

Makine taıniri: Herkesten u-

d Ü r I iiğünden: o:m:~ :rn.~:f:1:i~ktilo dersaneıi 
Mektebimizin 3417 lira 75 kuruş bedeli keşifli ihata dıvarlan c.ıat .. vııınekkardrron .,,. ~ 1 ttcı 86 

üzere her gün levazım idaresine ve ihale günü de idar encümenio 
müracaatları. 

inşası 5/11930 tarıhinden itibaren yirmi gün müddetle aleni mil- w:11mc::nma:s=-==n:au11::n:mc:mmn 
nakasaya konmuştur. 25/1/930 cumarte.i günü saat 14 te mektep- H CUt. •aç, ~nııı hutalıklaıı U 
te mütetekkil komisyonda ihalesi icra edilecektir. Ehliyeti fenoiyeyi DOK TOR P. 

1 
nıütahıutttı H 

haiz taliplerin ıartname ve kesifoameyi görmek llzere her gün Ah t H A • O 
mektep idaresine ve münakasaya ittirak için de dipoıit akçelerile n m e amıt ~i 
o günde komisyona ınüracaatları iıio olunur. ii Galata, Voyvoda caddeti. i! 
--------------------------- İ Atina banka•• Yanında her giln İ~ 

Dev 1 et d emiry. o lları ve liman - lt.~~~~::,:.;:..:-,,.,~.,,n:n::mımnna ... ,,,D 
ları umumi idaresinden: 

Sergilere ve yarışlara g tirilip götürülecek ve damızlık ıçın 
c.elbolunacak hayvanlara Anadolu-Bağdat demiryollarında tatbik 
edilen 32-332 numaralı tenzilli tarıfe 15 şubat 1930 tarihinden 
itibaren mülgadır. 

Mezkur hayvan nakliyahnın bilümum devlet demiryollannda 
kanunu mahsusuna tevfikan % ~O tenzilitla yapılmakta olduğu 

mr.:m:a:ıa::a:::::a:::::ıı::ıııı::ııırı::::n::a11mıı 

Loua Tıp FalltlltHlıtden dlp]omalı 1 
DR. ı 

Hüseyin Naş•t 1 

.. 
OksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem 

::n::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •• 
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1. 'flahkemeı T emytz azasından Ahmet Refik B. in 

ıı11iYeni icra ve iflas kanunu şerhi 
n= 2 -- L91 illl n ccı cıı t . 
im tıvıçrentn btıyuk hulı:uk Alıml"rının eıerlen ve !>t.ırun kanunlıınmı:r nazari 

1

::: .. maralı onan ve ameli hiıkıımlerc ve liızuml ıı ııiımunc.erı havı olan bu caenu h• 
iij cıldi lıtenbulda Vakıı Cıhıın v~ llcba kiıtiıphanclerınd" (1 50 kuru~a ıanlmaktadll· a· 
;a: 3 fiti fiti •11t 1 :İl! uncu C1l11 neşro undu 

:m .... 
i ... ... . .. Hacız ve satı~ hakkında en lüzumlll m:ı l ômacı ve nümunelerl havidir 
ı··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::• 
ıii:::::::::::::u:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· Oofum ve lı:adıa tıastahlı:ları mütehassıs i 

Türbe, F:skl Htltllahmer binası No. ı ı 1 
Her ıGa Qleden -• ...ı 14-111 

Tolefen lst 2622 
ilan olunur. mm111ummnm.'"l:nmn::m:::ı:nnnm:::nn 1 
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- --Tun . uıcı il eıı lt)keı yapısıdır. Resmen kabul edilmiştir. ~lemleketimizde geçen sene kurtardığı servet iki milyon lirayı mütcc .. ,, iıdit• 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Sefahattin Telefon~ B. O. 1447 


