
Sinema, Şen yazılar, 
çoeuk sayıfalan 

Bir çok Resimlerle ••• 

Musikimiz hakkında 
Konservatuvar mütehaasısımn 

dünkü konferanaı3üncü aayıfada 
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Tayyarelerde tehlike 
pek çok azaldı ! 

ı milyon kilometrelik yol katetmesine ·yani arzdan 

~ gelmesine-mukabil tayyarecilik 
1 ya kadar g idip yüzijnden bir yolcu kazaya 

kurban gidiyor. 

[ Başvekilimizin tayyareler hakkındaki miihim beya
llabndan ilham alarak bir tayyarecilik aiitunu açıyoruz. 

Buna ait yazı 4 üncü .-yıfamızda. ] 

Güzel fikirler 
Ve 

Acı hakikatler 
YAKUP Kadri 

ldealiıt inkılapçnun kafasın • 
~i veya gönlündeki Türkiye ile 
"-kikaueki Türkiye tam bir te • 
~halindedir. Aziz Batvekilimi· 
'ıon defa Ankara Hukuk mek· 
teLtnde söyledikleri nutuk bu le· 
~. bir kere daha gözlerimiz 
Öııiinde tebarüz ettirdi. Onun 
İçi!ıdir ki, ümit, ıevk ve hızla do· 
hı bu ulvi - evet, ulvi - hitabe, 
biıe, kendisini çerçeveleyea • 
l.eyecanlı gençlik halkuına rağ· 
"en, bir beyabanda, bir iıtimclat 
"idaaı gibi ıeldi. 

Gene onun icindir ki, lımet 
unu soYle , ;Bii)-Uk 

lelin parmaiımn itaret eltili bir 
ltf1ca doğru tenha bir yolun üstiin
de tek ba~ına yürüyen bir yolcu· 
~.•?dırıyordu. Bu itibarla, ken· 

ını ve memleketi yakından ta
llıya.nlara HükUmet reisimizin ö:ii •özünden daha tesirli, daha 
C)kunaklı gelmit olıa gerektir. 

• lınıet Pata, Hukuk gençliğine 
) e onlar vasıtaıiyle bütün Türki
h e Cünıhuriyeti vatandaılarına 
~I> (Vazife) den bahsetti. Fa· 
~' llıemlekette, fert halinde ol· 
(l-f' ıümre halinde olsun herkes 

-le) diye bağırıyor. 
"- l&nıet Pata, vatanın kurtulu-;e kuruluıu it inde herkesi el· 
41~İ bir çalıımaya davet edi
ı, 'lakin, memleketin bütün ka· 
,, kol kuvvetleri bir takım kii
~t , l>erakende ve şahıi teıebbüs· 

1 • 
t.ı Sınde uf al anıp ufalanıp da-

;a--ktadır. 

Abdullah Cevdet 
Bey bugün 

defnedilecek 

Abdullah Cevdet Beyin son 
resimlerinden-

Kıymetli hekim ve mütefekkir 
Abdullah Cevdet beyin evvelki 
akıam alta buçukta bir kalp sek
tesinden vefat ettiğini yazmıştık. 
Abdullah Cevdet beyin cenazesi 
bugün saat on birde Cağaloğ
lunda lctibat evinden kaldırıla· 

cak Avasofyada namazı kılın· 
dıktan sonra "Merkez efendi,, ye 
defnolunacakbr. 

Abdullah Cevdet beyin baya· 
tana ve eıerJerine dair iç sayıfa· 
mızda bazı malümat bulunacak· 
br. 
ı••Elll1911_1 ___ .. HJllllllllllllllDUlllRIBl81 

"'f~et Paşa~let yolunda mu· 
f~ .. •kıyetln -en~üyük mesnedini 
~-~•t ve fedakarlıkta buluyor. Unkapanı köprüsünün tamiri 'L \ıki, bizde, her meınet ya muvakkat bil yapbrılmaaı 
· rıl'er 1•t~d· ~n Ya menfaatin doyunmak ve üsküdar tramvaylarmın 
~~f1 

bir ıofra olmaktan henü?= Kadıköy ve Fenerbahçeye 
ı •ınanııttır. 1 k 1 t ld 

~ 11tıet '> b. k d. . . . . uzab ması arar aş ırı ı. 
~l'keaten. ·daıha, . 

1~'b'l~~ 1 ıdş~mızı Meclis dalıldı. Tatsilltı 
a a ıyı ı ırız ıyor; f d 

<Atı t . iç nyı amız • a.. arafı 2 ncı sayıfada) 
r••ıııuuıı,,,. 

-~ ""'k""•"';;;·y;"'"'"'"'""';'d;~ı 
lt~rlkanıız 8 inci sayıfada başladı. Ta- j 
... ""'... ediniz. 20 inci tefrika ~ıktığı g6ne ~ 
~.. hu tefrikadaki hAkim hakkında ~ 

~ınftnUzü vermiş ve bize göndermiş J 
olmalısınız ~ 

~ &... adam deli mi, akıllımı? = ! 
._-..,_

8
ilehler araaandan elli kişiye hedıyeler vereceğiz. ~ 
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öldUrdUiUCahldeH. KatllZekl 

Beşiktaş cinayeti 
Zeki iki evli olmak 

istivordu 
Aaıl karısını gazlemiş, onu 
tehdit ederek ortagı ile 
oturmıya icbar etmiş •• 
Beşiktaştaki feci cinayeti dün 

yazmışhk: 
Cahide isminde genç bir kızı 

nııadhaı mlibendia Zeki 8. ça· 
maşır yıkarken öldürmüş, kayin 
valideai Niglr Hamau da elin· 
den yaralamışb. 

Cahide Hamman Zeki Beye 
verilmemesinin sebebi Zeki Be· 
yin dokuz senedenberi evli ol
masının son günlerde meydana 
çıkması olmuştur. Bu vaziyet 
meydana çıkınca Cabide Ham
mm pederi lsmail Ef. , nııam 
bozmuş, bundan müteesir olan 
Zeki 8. de sevdiği nışanhsını 
öldürmüştUr. 

Nitanın bozulmasmdan senra 
Zeki bey mütemadiyen Betiktaı
ta dolaşmıya köşeba§IDda dura· 
rak evi kontrola baııa .. ııtar. 

iki glln evve1 lswa 1 efenlli~ 
NigAr hanım ve kııı Cahide ha· 
oım çarşıdan ellerinde paketler· 
le gelirlerken evlerinin yalun1n· 
daki meydanhkta Zeki beyi 
prmGılerdir. 

Bu sırada Is· 
mail efendi : 

• 
ALTIN MADENi 

iktısat vekilinin tebşir ettiği ve 7 S mil
yon altın lira kıymetindeki bu maden •• 

Eylül ayı zarfında tetkik edilmiş, tesls~at
sızlığa rağmen büyük kıymeti oldugu 

anlaşılmış idi ••• 

• Altın madeninin bulunduiu havaliyl 
vebu havallnln yakınındaki •lmen· 
dlferlerle Anadolunun şimaline 

nazaran mitvkllnl gösteren haritalar 

K A(; l?MAtl 

ER'l.URllM SrAJCık"""'S ~ 

lktııat vekilimiz Celil Beyin 
evvelki gilnkD fırka grupu top-
1 a nmuında mühim bir tebıirde 
bulunduj'anu, Ankara muhabiri
miz bildinnitti. Bu tebıir. Ka
iızman ile Araa vadisinde bir 
altın madeni bulunduğuna Ye 
bu · madenin buh•nao diğer pet
rol madenlerile birlikte i,Jetil
meai için yakında Meclisten tah
sisat istenece~ine dairdi. Bulu
nan madenin kıymeti 75 milyon 
altın lira tahmin ediliyordu. 

Oün bu güzel haber etrafında 
tahkikat yaparak tafailit atmak 
iıtedik. Evveli latanbul Maadin 
mühendisliğine mllracaat ettik. 
Mühendis Kenan B. bize şu ma· 
lumab verdi: 

1 - Bu maden aabua Aru 
ve koUUIDID tefkff eyjemit oldu
iu ara~ide Kağızman ve Kolp 
kazalanndadır. 

2 - Bu madenin on yedinci 
asırda, belki daha evvel işlemiş 
olduğuna delilet edecek, ma· 
hallinde Skoriller vardır. Evliya 

(Devamı onuncu sayıfada) 

mıımııııı._ m maa•oınuınnııııııııııımum ıı 

Mektep 
kitapları 

• • 
ıçın 

kom is 
yon 

Istanbulda da 
müellifleri ÇB• Hamdi ErninB. 

ğırıp mütalialannı alıyor. 

Bir siyah altln madenimizin 
( yani kömiir ) ocaıımızın 

görUnUşU •• 
11•111111ııııııaııııııınauınıııınm11111ınn1111B 111111111•1111--ımıaı ı u1111n 

Mektep kitapları fiatlarının pahalı ol· • 
duğu yolundaki n F yatımı:rJ nazarı dikkate 
ıılan maarlt vckı!.lcU kitap fiatlannı tetkik 
için bir komisyon t~kU c tmlştl. Maarif ve
kili Reı;ılt Galip beyc!cnainln reisliği altm· 
da bulunan bu komsyonn ihzari mahiyette 
malumat hazırlamak Uzere lstanbulda da 
Devlet matbaası mUdlirU Hmdi Emin, Pcr· 
tevnfyal lisesi tarih muallimi Emln Ati, ve 
edebiyat muallimlerinden SUleyman Şevket 
beylerden mürekkep bir homisyon te§kil e
dilmlşUr. Bu komisyon dün Devlet matbaa· 
smda. çalışmıya başlamıştır. Mektep kitap. 
larmm baskı adetleri, kAğıt, tcrtlp, tabı 
Ucretleri ve telif hakları ve sair masrafları 
tetkik ve tesblt olunmal(tadır. I{'.omisyon. 
mektep kitabı yazmakta olan belliba!!lı mu. 
harrirleri de davet edip mUtaıeaıaruı; aıa
caktır. Bugün içın bazı muharrirler komis· 
yona dav " 1 td.ir. 

- Bana ba· 
kın. Bu genç 
buralarda çok 
dolaşıyor. Kapı 
çahnırsa hemen 
açmayın. Pen· 
cereden bakın ! 
demiıtir. Evvel
ki gün Cabide 
hanım süt al· 
mıf, kapıyı na· 
salsa iyi örte
memiş, Zeki bey 
sokağın tenha 
olduğu bir sa
atte hızla iterek 
eve girmiştir. 

Zeki beyi g6ren 
Zekınrn .zeıxui Nazmiye H. Nigir hanım . •..ut111lllllllllllllllllli1DlllRUlllllllllM9JIRllllHllllllllımUHllmllllHlll•lllllllllll RllllllllllBllllllll 1 

- Aman git kocam seni gör
mesin. Fenahk çıkar; demipede 
Zeki bey mutfak kapıs1na doj'ru 
ilerlemiı, hemen yere oturarak : 

- Bana feoahk geldi. Biraz 
su getir, içip gideyim 1 Cevabını 
vermiştir. Nigir hanım suya gi· 
dince Zeki bey kendisinden ay
rılan nişanhsının üzerine yüril· 
müş ve kaçhğını görünce taban· 
casını çekmiıtir. Hu s1rada Nigir 
hanım yetişerek tabancayı Zeki 
beyin elinden almak istemit; 
fakat Zeki bey tetiği çekmiş • 
çıkan kurıun Nigar hanımın elini 
delıp g~çtikten sonra bahçeye 
doğru kaçan Cahide 'ihanım1n 
batının arkaıından gırip gözün· 
den çıkmıştır. Genç kız yarala· 
nmca mutfağa düımüı : 

- Ahbabacağım, babacığım! 
diye inlemeye başlamışhr. Bunun 
üzerine Zeki bey genç kızın 

(Devamı 11 inci •auıfada) 

A kızım, Halit berin nesini belenmiyorsun, pek ili 
adam ... lsttkball pek parlak • 

- Neden? 
- A, bilmiyor musun? babası Taksimde dilencilik ediyor. 



] 4 VAKiT son---hiib·e;. i er·----'~"~-~~'~'l 
~- -·~111•11•~111111111 .. • 

zmırın 
• 

ı Ziraat bankasının umumi heyeti 
ımarı 

Beş senellk plAn 
hazırlandı 

lzmir, 30 .(Hu. Mu.) _ Bele
diye, tıbrin imarı i~ln bet aene· 
llk bir proırım hazrrlamııtır. 
P!oıramda, yangın yerinde te· 
hır parkı, yukarı mahallerde ııh· 
hi su tııl11tı vUcude ıetirmek 
ve. bıtılchklınn kurutularak yer• 
lerınde orman yetlıtlrilmesi, it· 
falye, tınılfıt işlerinin asrt bir 
hale konması gibi mühim ta11v
vurlar vırdır. 

Meğerse kaçmamış 
M. Glfre meydana 

çıktı 

lımlr. 30 (Hu. M.) - Rıhbm 
ılrkıtl ıullıtlmıll dıv11ındın üc 
11nı altı ıy bıpıe mıhkQm edi: 
1111 vı 15 bin lira kefaletle tah
liye olunan M. Glfrenln ıehir-
dı ıörUrunıdltlnl bu rıybu
bıtln dı lıtınbulı, oradan 
Amapayı ıltmlı olm111 yo
hıadı bııı d1&Ukoduları mty
dıa ••rclltlnt dl1n blldlrmlıtlm. 

Bu ııylı U11rlnı yapılın tıh
ldkıttı mumıllıyhln t•hrlmlıde 
oldutu anlıtılauıtar. Yalnız ı1nı· 
cll murıbb•• mUdUr ortada yok· 
tGr. Ktadlılnln iki ıy evvel 
Fr1nııyı ılttttl ıöylenmektedir. 

lzmir • Aydın 
ıoıuı 

lımlr, 30 (Hu. M.) - lımlr -
~7Clıa 101111 &allmGıdekl 11ne 
l~dı ikmal edllıcektlr. 

Bunun için fııllyete dıvım 
ıclllmıktedfr. Şahap 

izmirde iliç vapu
runda ziyafet 

lımir, 30 (A.A) - Geçın ıe· 
lf~ iımir limanından barıketle 
Ruıyayı aldereken Karaburun 
Civarında karayı oturan ve TOrk 

. ıemt kurtarma ılrkell vapurları 
~~ırafıadan gUnlerce ıUren aıy
._rtt nıtlce1lnde kuı tırılan Sov
rtl•l Ruı bandıralı ili~ vapuru 
,'Ruayada uzun mUddet tamir 
tedlldikten ıoara ilk defa olarak 
,11m11umııa ıelmui mUnasebetlle 
~ sUn vapur ıuvartıi tarıfan-

an vapurda bir ajle ziyafeti 
verllaaiıtır. 

b Ziyafette vıll muavini Sıip 
eyle belediye reiıi ve polis mU

dUrü \' b' ' ıcaret od111 umumi klti-
şİ,~eU ııeır~ıt ,mUdurU, ıehrimiz 
b e ~.r .. .. o~ııeri ve gümrük 
aş rnuduru ıle itb· ı-t "d'' .. C H F k . a a mu uru, 

H. · · Mır ası ıdare heyeti reisi 
acım b'dd' .. . u .' ın beyle matbuat 

mumessıllerı ve teb . . d k' 
Sotyet Rus konıoloıu rımı1z e ı 
b l S ve stan
~ dv>:et ~lcırti mlhnessili ile 

ra emz avıaıuıın idaresi ve 
Sovyet seyrl1tfain vapurla 'd 
resi mümeullll baıır bulurı 1 a-

z nmut-
Iardır. lyafet pek ilmimi b' 
hava içinde cercvan etmiştir. ır 

Huauai idareler 
Aakırı, 30 (Huıuıl) - Maa· 

gf, Dahiliye, Sıhhiye, Adliye, 
Nafia encllmenlerlnden ınGrek
~ muhtelit enctımcn buglln 
toplanarak reiılil• Tel&irdatı 
meb'uau Faik, mazbata muhar-
Rillfiııe Giresun meb'uau Mü· 'JUr, kltipllğe Bursa meb'usu 
&uim F eıit beylt!r intib3p edil
dll... incUmın yırın toplanarak 
hunai idareler Jiyibasının mil· 
•I •reme bafhyacaktar. 

Heyet Meclia reisi Kazım p~anın riya•etlnde toplanmıt 
ve içtimada ismet pqa Hz. de hazır bulunmuştur 

Ankara, 30 (A. A.) - Tür:lci- hdeme kabiliyetlerini çolaltmak kaaı mecliıi idar•inin kararı müt· 
ye Ziraat Sankaıı heyeti umqmi.. ve tahıllltı daha kolaylıkla temin tefikan tasvip olunarak bu kara
yesi bugün ıaat on dörtte toplan.- edebilmek makıadile azami beı rın teYıiine timdilik lüzum ıörül• 
dı. içtimada Bat'Yelril ismet Pa- seneye kadar uzun vadeli mua- medi. Faiz ve komisyonların ten• 
!•Hazretleri de hazır bulunuyor- mele yapdmağa baılanmııtır. zili hakkındaki t~kliflere gelince, 
lardı. Banka umum mUdilri.1 Şük- Banka 11rmay11ine ıelince · 1 Kanunusani 933 tarihinden mu
rU Bey mevcut Azanın on yedi 1930 aeneıinde 26.232.800 lirada~ teber olmak ve kefaleti müteselıi
milyon lirayı ternıil etmekte ol· ibaret olan banka aermayesi 931 leli ve ipotekli zürra borçlarının 
maaı dolayısile nizamname mü· senesinde menafi hissesinden ya· 1000 liraya kadar olanların faiz 
cibince lazım gelen ekseriyet pılan 615.900 lira tahıil&t ile ve komisyon haddi yüzde dokuzu 
mevcut bulunduiunu btldirmit ve 26.748.500 liraya balii olmuıtur. ve 1000 liradan yukarısı için faiz 
heyeti umumiye riyuetine B. M. R k nmu d ve komisyon ha. ddi yüzde onu M I' . . • K.. P H aponan o u ın an ıonra k U 1 1 
1 

e.c ısı. r
1 
eıiıı . azmı aıa azret· ıöz alan bazı mürahaaslar banka- ıeçmemke zere. m1d~ame e yapı • 

erı seçı m §lır. t a l&t t f d ma11na arar verı ı. 
M··t lc'be 'd . . nın umum mu me ı e ra ın a K . • . 

u ea ı n ı are mechıı ra• bazı temenniyatta bulunm 1 _ omııyon azaıından Malıye ve· 
poru 1931 ıenesi p.llnçotu v~ klr dır. Bu meyanda 1930 u:e::ıi kili Abdülhalik Bey itt~haz edi-
ve :zarar hesapları ıle mUrakıp ra· Temmuzuna ka·.Jat la len bu karar etrafında ızahat ve-
po k R 1 u o n zıraı . k . ~ "k f . k ru o unmuıtur. apor ara na· 00 l t... k d .

1
. rır en zır&ı ı razata. aız ve o· 

zaran iktııal buhranın tabii ola· rç arın uet tene a ır tecı 1 miıyonların yapılmrt olan bu ta· 
rak banka muamelatını da tahdi· hakkında alınan ~~rarın J931 dil ile bankanın senede 6,700 li-
de saik olmutlur. :orçlarına d:ı teımılı ve !•1~ ~e ra bir fedaklrlrk ihtiyar etmiş bu-

Bu itibarla bankanın 1930 se· om.tay.0 !1 mık~arlarının ındırıl: lunduğunu işaret eyelmiıtir. Ka-
ntıi muamel&tı umumiyeti meıı ıçın verılen hlr temennı rarın kabulünden ıonra 1931 se· 
239.978.288 lira 86 kuru' olduğu takTiri ba?ka id~o mediıi ~zala· nesi pllnçoau klr ve zarar hesap
halde 1931 tenesinde bu miktar rile heyeh WDumıyeden ıeçılen i· larr tasdik olunarak idare mecliıi 
34,494,309 lira 14 kurut noluani· salarcla!l mtlrekk~p . bir ko!Dlt~~- a.z?'s.ı ibra ohnu:n111 ve 1933 sene· 
le 205.489.979 lira 72 kuruıtur. na tevdı edilerek ıç~1maa bır mud sı ıçın mUrakipliklere lakender •~ 
Kar ve zarar hesabatma gelince, elet fasıla verilmlttlr. Ziya ve mUrakip m uavlnliklerine 
1930 ıeneıinde 7.333.455 Jlradan iki ıaate yakın bir fa11ladan Çub~u ollu Arif ve Şükrü Bey· 
ibaret bulunan k r ve zarar yeku· sonra tekrar reis Kazım Paşa ler aeçılmltlerdlr. 
nu 1931 Hneslnde 720.383.045 Hazretlerinin rl,.aıetlnde topla.. Banka eaaı mukavelesinin 53-
Hradan ibaret bulunan kir ve za· nan heyeti umumiye temenni tak ünc:U macldHi mucibince müddet· 
rar yekGnu 1931 stnHinde rlrl etrafında komisyon tarafın· leri biten idare l•aar Sabit Mu-
720.383 lira 36 kuruı nokaıanile dan ittihaz edilen karara ıttila hiddin Baha, Cndet Nuuhi ve 
6.613.071 lira 98 kuruıtur. Cene peyda eyle.mit ve bo k&rarı taavip Ahmet MUnir Beylerin yerine Sa-
rapota. glSre vadesi geçen 34 mil· etrni9tir. bit, Cevdet Naauht, Ahmc9t Münir 
yon 410.488 liralık ipotekli ve mU Karar şudur: Beyler tekrar •• Ziraat Bankaaı 
teaellsil kefalttli borçlardan nak• 1930 senesi Temmuzuna kadar Maniıa ıubeai mUdürü Nusret B. 
len ve aynen tahıll veya tahdidi ipotekli ve _ kefaleti mUteselıile yeniden ıeçilmitltrdir. 
muamele ıuretile :rUıde 38 -nlıpe· Ut 'borçlu olan ıUrraın borçları intihabatı mUtealdp rei KA· 
tinde 13.291.810 lira tahsilat ya· Hnellk haıılltına Ye borç ödenıe ııııttı Paıa Hazretleri yeni hl'1"e 
pılmı~tır. kabiliyetin .. cöre bet ıeneye ka· mee1ine muvaff akf;etler temennı 

Bu vaziyet kar!ısında borçların dır tecili hakkındaki Ziraat Ban ederek içtimaı kapatmııtır. 

Sovyet. Rusya ile Fransa arasında 
Ademi tecavüz misakı ve uzlaşma mukavelesi metinleri 

Moakova 30 (A.A) - SoTJ•t· \ kavıle ile bağlı olmadıiJnı be· ı riyete girecek ve iki taraftan 
F ranıız ademi tecavüz miıakının yın eder. biri feıh arzusunu diger tarafa 
metni şudur: 4 - Akit her iki taraf dije• bildirdikten bir aene ıonraya 

Sulhu tarsin etmek arzusile rine mal satmayı veya mal al· kadar merİ)'elte kılacaktır. An-
mUtehıssis olan ve memleketleri mıyı veyahut ta lcredl açmalı cak bu fesh arzusu rauahedeniıı 
ar111ndıkl mUn11ebetlerln Jyileı· netice itibarile ımelt olarak men· merlyete glrditl tarihten itibaren 
mesi ve inkişafının iki tarafın da nedecek hiç bir 'beyaelmllel atı• iki sene geçmeden izhar edilmi· 
menfaatlerine hizmet edecetine Jıımaya iıtirlk etmedlil Ye dl· yecektir. 
kani bulun11n S ovyet Merkez ic· i•r tarafı bianetice kendi h1rlci Uzla§ma mukav•leleri 
ra komitesi ile Frın111 Cumhn- ticaretiue ittiriktın mennedici Moskova, 30 (A.A.) - Fra'l· 
rlyetl Reiıl kıuşılıklı nıUnısebet• hiç bir tedbir almamalı teıhhUt sız - Sovyet uılaşma mukave!esi-
lerlnln mOılihane inklııfına ma· eder. nln nıetnl 9udur : 
nl olmıdıtını ve işbu misak ile ~ --- Akit taraflarda her biri 1 - Mukavelenin rnerlyete 
tezat teıkll etıııcdiiini beyan diğer tarafın işbu mlukın birin· girdikten sonra çıkacak ve dip· 
ettikleri beynelmilel teahhlltle· ci madduinde tayin olunan ırı· Jomatik vas1talarJa halledilmiye
rlne. ııdılc kılarak harp aleyhin· ziıl ilıerindeki hıldmlyetlne rlı· cek olan ihlillfl3r uzlaşma ko
dekı 27 Temmuz 19,8 tarihli Y!t etmeji ve dahi lılerlae hiç mtıyonuna tevdi edll~cektir. 
umumt ml11"1 karıahkh ıkdetN bır suretle müdıbalıde bulun- 2 - Uzlıtmı kornııyonu dört 
mete karar vermişlerdir: mamalı ve bllbıua dlter tıra· azadan mürekkep olacaktır. Bu 
~ -:- A_kit taraflardan her fın toprak tımamblının lhıle1ini iıanm ikiıi Sovoet ve ikiıi Fran· 

bira dıierınln hakimiyeti ahtnda veya araılılnln heyeti umumiyeai sız vatandaşı olacaktır. Bu iıa 
bul~nan ve Y~. ~ezlcür devletin veya bir kıımı Uıerlade ıly11i bir fçtimı devreai için ve lco· 
harıçte tem~ılını veya idaresini veya içtimai rejiminin ıorla de- miıyon hıngi tarafın araıisinde 
deruhte etmıt oldutu er11iye iiıtfrilmealnin iıtihdaE eden tah· toplanacak iıe o araai dahilin· 
karıı ne yalnız ola!ak ne de bir rlklt, propaganda ve ya teıeb- deki iki tarafan vatandaşları 
ve ya bir çok dıter devletler btıılerlrıi teıcl veya teahil ede- ır11ındı intihap edilir. MOtehas
birlikte karadan, denizden \te cek mahiyette her hınıl b1r ıııl1r komiıyona tiklyet huıu
hıvıdan muharebe veya teca- banketten içtinap eylemeli te- sunda umumi itilif üzerinde ifa
v~~de bulu~ma?1~iı ve bu ara- abbUt eyler. Akit taraflarda hır delerine m~racaatta fayda. bu
ımın ıcaıunayetmı taabblit eder. biri mak11dı diler tardı karşı lıcıklan kımselerl celıehmnde 

2 - Akit tarafJardan biri bir mb11llıh harpte buluamakta olan dinleyebilir. 
veya birkaç devletin tecavtiıüne aıkerl teıkllltlır ile diler taraf 3 - Komiıyon ~mumi itilaf 
uğrana diğer akit taraf lbtllifın ar11iılaln heyeti umumlyeıi ve üzerine her sene bır defa top· 
devamı milddetince miltıcaviıe ya bir kıamınıa hokamet, veya !anır. Va gene umumi itillf U· 
ne c:!oirudın dofruya ne de milaıeuiUiiini beoim1eyea teıki· zerine içtimarnı öbür seneye te-
bilvaııtı yardımdı bulunmamalı lita araaiainde kabul etnıetl Ye bir edeblleceii ıibi mUıtıcel 
teabhOt eder. Akit tarıflardın bu aibi teıkilittarın ibd11ile vıkılarda fevkıllcfe olarak da 
btrlıl ahır bir devlete kartı te- bunlara yardımda bulunmalı içtimaa davet edilebilir. Komiı
cavOıde bulunur!a dij'er akit lev .. ı m ve para vermeli bilbaa- yon toplanmadan evvel Akit ilci 
evvelce haber vermeksizin iıbu ıı teabbGt eyler. taraftan her biri diıer t1raf a 
muahedeyi feshedebilir. , 6 - Akit iki tırıf bUlUn ih· komisyonun tetkik etmeaini iste-

3 - 8irlnci ve ikinci maddede· tılifla!ı mOalibaae rabıtalula diği meslelerin bir listesini dip· 
ki t11hhüler akitlerin işbu miıa- 1Br09up halletmek lUaumunu lomıtik vuıtalarlı bildirir. Her 
km meriyete koaulmaaından ev· t11tik eder. Bu. mık11tla bir içtima devresi 15 iünü ~eçmcı. 
vel yapılmış olan mukaveleler uzlaşma mukavele11 aktedllecektlr. Fakat umumi itilaf üzerine bu 
karıısındaki hukuk ve teahbnt- 1 - lfbu muahede Fraoıızca müddet uzatılabilir. Komisyon 
~tni tahdit vey11 tıbdll edemez. Ruıça iki nUıba olarak tanzlnı sıra ile bir Periıtc bir Mosko· h at ~kit taraflanıan her biri edilmiıtir. Fransııoa ve Ruıça vada toplanır. ilk içtima Moı· 
8

11 er ~ır 
1
devlet tarafından riri- metinler ayni kıymeti haizdir. kovada ya_P-ılacakhr. 

1 .. ece. tia ak her habgl bir teca· Tasdiknameler Moskovada teati 4 - Komisyonun kararları 
d~~e 1ftarbl .1medecburiy~tini ken· olunacaktır. Muahede tııdikna· ancak bütün azanın buzuriyle 
ısıne mı en biç bir mu• moleri teatiliaden itibaren me• ve ittifakla v · · 
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Güze iri er 
veAcı hakikatle 
( •••rn•k•l•ml•d•n d•d .. 

hele "Mali ve kt11adi jdar• .,e 
yuetto bu memleket ev-Jid 
görüşünün asıl ve müeıılr., ol 
iunu ilin ediyor. Halbuki, J1J 

leketin bir çok iktısatçıları 
maliyecileri tıpkı kapitülMY 
TUrkiyesinde ıibi bi•im muk• 
deratımızı Avrupa milletleri 
mukadderatına ba~h R"örrn• 
devam ediyorlar. 

Baıvekilimizin alımdan 
her cümleyi hayattan alınmlf 
zıt hadiseyle böyle ta ~onuna 
dar karşılaştırmak mUmkUııd 
Fakat, bu, gaıete sütunhlr 
11ğmıyacak kadar uzun bir te 
listeıi tetkil edebilirdi. 

Eıaeen, bu tezatları ayrı 

sayıp dökmiye ne lüzum .,, 
Bütün bunlar, önümüzde herk' 
sin gözüne çarpacak bir açıl< 
la durmuyor mu 1 

Yarın, öbür gün, ismet pıt' 
nın o güzel sözleriyle ha:ur]aıı' 
rak hayata atılan gençler de 
acı realitelerle karsılasmakta f 
cikmiyecek!erdir. . K.endiler~ 
TUrkUn inkrllp prenıipleril 
TUrkUn kurlulut hareketleri~ 
htç de uyaun olmıyan bir cıuııb· 
mimuiıi içinde bulacaklaa dır~ 

Gerçi, muhterem hatip, d 
•erici ıö•leri araıında, gençlf 
ideallerimize uymıyan re.\Jitell 
le çarpıtmıya da davet edl1' 
Fakat, bu, ancak, blıim ark~ 
ela kalan iıtiklll cidallnin yU~ 
ahllkıyatiyle mUmkUn olablliP" 
Ne yazık ki, col< zamandır, W" 
Jardan artık - eaer kalmanıı..-' 
Gazi ve İsmet nHline ta11 topt'' 

.. ~. i t yilriltmek kı.ıdretini ver 
lan 'Ve iıtiklll ate9i, artı , m ,. 
talrlerln hayalinde bile yer t f'I 
mıyacak derece ehanele!d~ıe 
ıun kl, bize göre millt mUc,. ,,.. 
devam ediyor demektir ve ıı1 ,,r 
Ieketin yeni ba!l•n kurulu!u d ff' 
rine ıirdili.mlıi ıöylüyoruıJ,,., 
kat, bu itin bir vatan mUdaf ~ 
kadar fedakirhla, cesarete ,,, .,( 
za muhtaç bulunduğunu kaç .";f' 
ye kabul ettirebiliriz? Kaç it•~,. 
yumu!ak yatağından, ııcak o {e 
sandan, hatta, gündelik 7.e•" 
eğlencelerinden ayırl\biliriı7 I' 

1920, 1921 d~, 1922 de:. u~ 
mi harbin dehtctınden henu• ıV 
mı~ gençler. ıenolerdenberi '~ 
rını bekliyen anaların, karıl~ 
aevıililerin dönUp yUılerinfl ,~ 
mak lüzumunu bile duyJl'I• "9' 
ayaklarının tozu ile Anadol~,~ 
hesine ko9up geldikleri ıUnl 511!'' 
çok uzaklardayız. Antalya, ,ıd•' 
sun, İnebolu ile Ankara ar••11'1~· 
ki dai ve iıtep yoJlarını, Jc0

1
,tl\ 

larında bir kuru ekmeklt· uııe"' 
yilrUyen kadın ve erkek ~f rıt' 
ver tehir çocuklarının, tiri' ~!a'· 
rede olduklarını ve nereYeıHr'! 
hklarını bi~e kim söyliy~ drl 

·~· .. ·-'-"'"""'"""~.!~ muteberdir. beşinci, .ıu ıııt" 
dinct maddeler k omiıVOPufUJlec 
isinde takip olunacak le iti 
aittir. Herhangi bir '!'~st eıcl• ~ 
kır.da komisyonda itahı:it t•'' • 
dilemediği takdirde ı 1 oıettO,_ 
tarlardan birisinin tal.e~ tlJİ P.'

1
t 

komiıyon bir evvelk& t dÔİt '" 
hinden ıtibaren a:ıa~oplit'~ .. 
ıarfında f evkalld• diP. .-,ı 
bu meseleyi kabul e biJSifll':t" 
dl§'ini Uç ay .ıarfınd• dlıt"' Jı•" 
ve uılı$ma uıull1nOıı. ;yon"" ıP'" 
tiii miiddetçe koınıs~ec# ·iti" 
rarlarına tekad~ünı. etedill'btıOt 
hiyette bcrhınıı bır i te• 
ha:ından ictinap etsstCY • ..ı.~ 
eylemektedir. uJııf.a:;;ef 

8 - Uıla1111•. 111 rni tt ti ..... 
meriyeti mUddetı ıde;Fd' 
misakının meriyet 
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Abdutt;lı·c·~·;d~t ... ;~·· 
Ziya Gök Alpın 

bir teşbihi 
Abdullah Cevdet de öJdü • 

~bluUah Cevdet sözü bana ne· 
er babrlatmaz ? Siyasi ve içti· 

112
' 1 kabaalları itibarile bize ta· 

~lllcn. aykırı olan Abdullah 
k Ydctı yalnız siyasi ve içtimai 

lllaatlarile tanımak insafsızlık 
~l~r. Doktor sağken siyasi ve 
~tioıat kanaatlarile bir haylı hü
:ızılcr yaptık. Fakat şimdi fa· 
der arasnıdao, faniliğini teşkıl 

t to siyasi düşüncelerini de be

~•b:r alıp götürmüştür. Fakat 
k llgun bir namevcut olan siyasi 

b~baatları arkasında mevcut olan 
ır fk· l,f 1 ır adamının eserleri vardır. 
eoıleketin fikriyatm1 hizmet 

t~llıiş bu hizmetini din derece· 
&ıııd d bit c. sa akatJe yapmıı bir ndam 
L e ıdeal örneği olacak kadar 
q"'etlidir. 

i\ı~b.duHah Cevdel, ilmi kanaat 
.~tıle (KU5tav Lobon) un bir 

lbıt~iydi. (Kfistav Lobon) kur

~ğu 6osyolojiyi yüksek ve al· 
~ ırkların ırsi seciyelerine is· 
~t ettirirdi. 

l AbduJlab. Cevdet B. 1905 Rus 
,~a barbınde a!çak ~ddettiği 
,:: ırkın zaferi üıerine Çardan 
t la mağ!iibiyete uğrıyan Küs
~ Loboau vakti geçtiği halde 

misyoner ruhile memlekete 
-.tlctti. Onun eserlerini bir 
-..Joııcr g.bi neşretti. 
\._Abdullah Cevdet, belki ilmi 
~•atinde batalı idi. Fakat bu 
~adı bavatıa sonuna kadar 
~bafafa etmekle fakir hayatı· 
"-ıd• bir (pıomete) oldu. 
~ L.:a_ıı- • C- · ·1 -~ ~ı-di.f__,plca~ 
t, rıa •orarsanız ben onun şair 

taf:uu pek anlayamıyorum. 
lı. F' •kat AbdoJlah Cevdeti (lçti-
0 d) ırua kahnmanı bir adam 

~!ırak ta Jise sualanndan beri 
a:etle tanıyorum. lisede idim, 
.__ a~ harbinde ordu galip gel 

~ eli!~ bize 40 kere okunmak 
"i e bır dtu ezberletmişlerdi. Be· 
"-Wdarmaktao içtihadın bir sayısı 
t~t~dt. Benim neslim tahmin 
lt tıtn ki müsbet ilim hava::ıını 
~ ~ feyden önce Abdullah Cev-
'tlin · l'h d d 1~ ıç ı a ıo an aldılar. Mek-

lll :ttde (nur) dan halk edilen 
~t ek~rin, (nar) dan halk edilen 
~~•nlann macerasını sayıklar 
) 

1 anlatan bir devirde imater· 
r,, .tı) hakkında ilk sözü ~ Öy
•i~t~ cofiyenin, bacıyağınm, çe
~l.ı l>apuçuo, takkenin, şaJvarın 
fj~~Ôlığu ıstibkamlar arasında ilk 
~:~ hürriyeti silahını atan Ab-
~h Cevdet oldu. 

llt rı\ln teokrasi ile mücadelesi 
tanı 'd· <'\ 1 1 ı. 

d, b~duıtal:ı Cevdet fikir yo!un-
ıı~·n· -d f 'd' B ~Ud 6' ın m~ a aacısı ı ı. u 

İta..ı •faada yılmaz, aşınmaz bir 
~trı• . 

tıt 1 ın kahramanı oldu. 33 se-
ttib . 

ttta aeı.1 her ltabra, her ma-
l\,t:a karfı koyarak çıkardı. 
da Çı~~tna ~bdüJhamidin istibda
~ , d\ lstıbdadı yendi lctibadı· 
t~l'd~ ~ ka'~ı. Mecmuasını çı
bır k 1 Cflıltıyet devri ona karşı 

a c 'b· ltıtc'n gı ı durdu. Onu yendi 
aı1! Uaıını k d N "lll i . çı ar ı. ihayet 
S>ad1• ;hhadın son sahifesini ka
b~llln u tuh kudreti her fanide 

tn,z, 

... • 4 
AbduU 

~adc.... ah Cevdet teokrasiden 
11· ·q ce · 
ır ba rnıyet hayatına atlayan 

() Jat h . 
lllın i . iller alesınde yaşadı. 

~;.. Çın tcol· · ... tıaar . .raaıye karşı betin 
fııt götündn. Vo bu 11· 

Hayat pahalrh/pnda ................................................ 

Hamallık 
Nakliye ücretleri

nin tesiri ne kadar? 
lstanbul ticaret odası lstan

buldaki bayat pahalıhğı üzerinde 
nakliye masraflarının ne derece 
müessir olduğunu araştırmak için 
çalışmaya başlamıştır. 

Dünkü nüshamızda işaret etti
ğimiz bu haber üzerine dün ha
mallar idare heyeti derhal içti
ma ederek bu vaziyeti görüşmüş
lerdir. 

Hamallar bu günkü vaziyetin 
çok doğru olduğunu söylemekte 
ve şu fikri ileriye sürmektedir· 
ler: 

- Hayat pahahhğı üzerinde 
masraflarının tesiri her zaman 
vardır. Bu esasen tacirlerin ma-
liyet fiatlarıdır. Tacir getirttiği 
mala okka batına 3 veya beş 
kuruş ne ise bir hamaliye ve 
nakliye vermiye mecburdur. Bu 
dün de böyle idi bugünde böy· 
ledir. 

Binaenaleyh ortaya böyle bir 
şeyi yeni imiş gibi l:oymak ve 
malların pahalı sahlmasını bize 

yükletmek hiçte insaflı f:ir ha
reket olmasa gerek. Biz sabah
tan ak~ama kadar çalışarak an
cak 60 veya 80 kuruş kazan
maktayız. Bu para ile kendimi· 
zi çocuklanmı:rı geçindireceğiz. 

Malların nakhye masrafında 
yüzde on veya yirmi tenzil edi
lirse l;u bizim kazandığımız 60 
kuruşun 50 kuruşa inmesi de
mektir. Tacirler de bize bu ka
.dar zu!um yapmak istemezler. 

Esasen az iş olan bugünlerde 
bir de bu çıkarsa işte o zaman 
mahvolduk demektir." 

Bu hamallardan sonra fikrini 
öğrenmek üzere bir tacire mü
racaat ettik. Tacir de aynen 
şu fikirleri ileriye surdü: 

- Ben zeytinyağı ve buna 

müteallik sabun işleri yapnım. 
Yani yaptığım iş dahilden gelir. 
Dahilde satılır. Harice mal sev
ketmem. Bundan üç sene evvel 
zeytinyağı fiatları L:ugüne göre 
bir misli fazla idi. Bu sene yarı 
yarıya ir.di. Fakat eskiden o~<ka 
başına verdiğim lıammaliyeyi bu 
sene aynı şekilde ödüyorum. 
Bu benim zararıma oluyor. Aynı 
şekilde bütün tacirler de bu 
vaziyetten şikayetçidirler. euna 
tam manasıJe astarı yüzünden 
pahalı olmak derler. Ticaret 
odasının tetkiklerinin neticesini 
bekliyoruz." 

nıcmınnnnunmnıınııımıııııııııııııııımıııınıııaııııuıııııuııııımıııH11 ııııııııuııııııııınm 

fatı hayatının sonuna kadar mu
hafaza etti. 

Abdullah Cevdetin karakter
lerinin zıttına yapılmış bir ruhla 
yaşıyan Te o ruhla ölen Ziya 
Gökalp Abdullah Cevdet için 
c ostlarına .şunları söylerdi: 
"- lstanbul belediyesine yan

gın yerleri nasıl faydalı oluyor
sa, Abdullah Cevdet de bizim 
için ·yapıcı unsurlara- yol açı

yor. Yangın yerleri lstanbulun 
modern bir şehir olması için 
nasıl imkan hazırlıyorsa yeni bir 
cemiyet kuracak olanlara da 
Abdulleh Cevdet kıymetleri yı· 
karak m~ydan hazırlıyor. 

Abdullah Cevdet maziyi yık
mak, köhne kıymetlere karşı (ci
hat) açmak itibarile fikir hayah· 
mmn unutamıyacağı bir kıymet
tir. Bu kıymet onun için Güstav 
Löbonun müterc·mı ve Şekspirin 
lstanbul mümessili olmaktan çok 
daha kuvvetlid ir ve onu yaşat
mak için kAfid:r 

Saclıi Etem 

VAKiT 

Konseı va tuva r 1Hütehassısı11 uı Kon/ eı ansı 
---·----···--------------

Türk musikisi nasıl 
inkişaf edecek ? 

Ruhi, milli vasfını muhafaza etmeli, 
tekniği Garp musikisinden almalı •• 

Konservatuvar mütehassısı ola
rak davet edilmiş olan Viyanalı 
profesör jozef Mark s dün öğle· 
den sonra lıtanbul Halkevinde 
bir konferans vermiştir. Konfe
ransın a:evzuu "milli mus.ıki ve 

kültürdeki mevkii,, idi. Mütehu· 
sıs vermiş olduğu konferansta 
bilhassa şunları söylemiştir: 
"- San'at bir milletin tahsi· 

yetini fenden daha ziyade gös
terir. Bir milli san'at vardır. Fa
kat milli fen yoktur. San'at bir 
milletin en şahsi uzvudur. Fen 
ise milli değildir. Bir misal gös
terelim. Bir Süleymaniyc camisi 
binasını bir Alman yapamıyacağı 
gibi Stefans Rum kilisesinin tar

zını da bir ·ı ürk mimarı yarata· 
maz. Fak at fotoğrafı İngiliz bul
rr.uşlur. Rontken ~uaını Alman 
ihtira etmiştir. 

Bunun sebebi san'atin kalp ve 
his mevHidü olmasından ileri 
gelmiştir. ilim tefekkür mahsu· 
lüdür. San'at bir duygu mahsu
lüdür. 

Türk musikisi 

Profesör bundan sonra Türk 
musikisine intikal ederek demiş
tir ki: 

- Türk musikisi asırlardan
beri hemen garbın hiç bir tesi
rine maruz kal~aksııın kendi 
şahsiyetinde inkişaf etmiş bu
lunmaktadır: Bir noktai nazardan 
bu bir ciban addo'unabilir. Çün

kü saf ve yabancı teıirden aza· 
de kalmıştır. 

Fakat bundan başka bir de 
zararı olmuştur. Çünkü ondan 
samimiyetine bir şey karıştırma
mıştır. Ve garp tarakkiyahndan 
mahrum kalmıştır. 

E:.'u sebepten 1 ürk müıikisi 

vustai kalmıştır. Yani tek sesli 
melodiler üzerinde işlenmiştir. 

Bana Tfirlc musikisinin ne suret
le inkişaf edeceğini sorarsanız 

vereceğim cevabı, lisandan isli· 
fade ederek Eöyliyeceğim. Lisan
da nasıl müşterek kökler varsa 
musikide de muayyen kökler 
vardır, 

Her lisanda nasıl fail, fiil, 
meful gibi müşterek hadler var· 
sa nasıl bir çok lisanların müş
terek ~ökleri varsa musikide 
de miişlerek unsurlar vardır ki 
bunları alarak milletler üze
rinde işlemiş' erdir. Teknik 

itibarile Türk musil<isi Garp 
musikisini almalıdır. Ruhunu, mil· 
li karakterini, muhafaza etme· 
lidir,,, 

Bundan sonra bir misal olarak 
dedi ki: 

"Bundan yüz sene ev"·el Rus 
musikisi yalnız halk şarkıları ve 
danslarına inhisar etmekte idi. 
Halbuki o devirde mütekamil 
Alman, Fransız musikisi vardı. 
Rusyayı da bu camiaya iştirak et
tirmek istediler. Bunun üzerine 
Rus musikişinasları Fransanm 
salon musikisini taklit etmek is

tediler • Fakat biraz sonra 

bunu aynen taklit buldular. 
Bundan sonra Vagner derecesinde 
yükselen bir Rus musikişinası bu 
tarzdan ayrılarak Rus milli ru
hunu terennüm için köylülerle 
temas ederek Ruslara has haki
ki nağmeleri buldu. Rus musiki
si de bundan sonra kemale geldi. 

Burada yapacağımız 1 onserva

tuvar Avrupadakınin Dresten ve
ya Zurihtekinin aynı olacak de
ğildir. Bunu temenni etmem. 
Eelki miMi ruhu terennüm ede
cektir. Eğer böyle olmazsa bu 
hareket Türk musikisinin aley· 
hinde olur. 

Belediyenin yardımı ve Türk 
muıikişinaslarınm müzaheretleri 
ile garp tekniğine müstenit 
Türk milli musikini bütün 
samimiyeti ile inkişaf ettirecek 
eserler yaratılab' lir. Benim bu 
işin olacağına kanaatim vardır. 

Görüyorum ki Türkiyede her 
sahada büyük bir mkişaf göze 
çarpmaktadır. Türkiyeyi yakın
dan görenler: yekpare bir irade 
halinde görüyorlar. Bu da Türk 
hükumetinin ıuurlu bir s ·stem 
halinde çalışması ve memleketin 
sevk ve idaresinjn müsbet bir 
neticesidir." 

Profesöz Jozef Marks'in l<on
feransı ço~~ kalabalık olmuş ve 
profesör kendisine gösterilen bu 
samimi teveccühe teşekkürle 
mukabele etmişti;, 

Roma sefirimiz 
gitti 

Memuriyeti başına gitmek 
üzere şehrimize galen Roma se
firimiz Vasaf Bey dün akşam 

Romaya müteveccihen şehrimiz
den baraket etmiştir. 

Vasaf Bey arkadaşları, 

dostları tarafından teşyi edil· 
miştir. 

Orta tedrisat müdürü 
Bir kaç gündenberi şehrimiz

de bulunan maarif vekaleti orta 
tedrisat umum müdürü Fuat B. 

bu akşam Ankaraya avdet ede
cektir. Fuat bey şehrimizde bu
lunduğu müddet zarfında maarif 
i~lerile yakından alakadar olma
mıştır. 

Fuat bey dün kendisi ile gö· 
rüşen bir muharririmize biJhas!a 
kitap meseleleri ile katiyen ala
kadar olmadığını söylemiştir. 

Fuat bey bundan sonra Gala
tasaray müdürlüğüne tayin edi
leceği hakkındaki bir gazetenin 
neşriyatını da hayretle karşıla· 
mış ve bu havadis!er de nereden 
çıkıyor .. Bilmem ki? .. demiştir. 

iki tayin 
lzmir mıntakası adliye müfet

tişlerinden Kerim ve Elaziz mü
müf ettişlerinc! en Rahmi Beyler, 

' lstar•bul adliye müfettişlığine 

tayin o!uomu1lardır. 
Kerim Bey, lstanbula gelerek 

~·enı vazifesine başlamıştır. 

Savıfa 3 

Kazanmadılar mı, 
mektep kitap arı 
pahalı değil ıni? 

Mektep kitapları meselesinin 
aldığı son safhayı ve bülün mek• 
tep kitaplarının tetkik edilmek 
üzere maarif vekaleti tarafından 
istendiğini yamışhk. Dün Cemal 
Azmi matbaası ve Millet kütüp
hanesi sahiplerinden Cemal Ar.
mi beyden şu mektubu aldık: 

" Mektep kitapları meselesini 
meydana çıkarmanız memle~et 
için büyük bir iyilik, millete 
büyük bir hizmet oldu. Bu baha 
herkes gibi bendenizi de alaka
dar ettiğinden şu cevabımm da 
faydalı olacağını düşünerek der
cini rica ediyorum. 

Dünkü gazetelerde bir kitap
çının beyanatını gördüm. ~özle
rine" kitapçılıkta da buhran var.; 
feryadile başlayan bu zat efkara 
umumiye karşısında şu sorgulan
ma cevap verebilir mi? 

1 - Buhrandan bahsediliyor.: 
Evet her işte buhran olabilir. 
Fakat yalmz mektep kitapçılığın• 
da olamaz. Çünkü her talebe 
babası yavıusunun mektep kita• 
bını mutlaka alır. Sonra G zi 
Türkiyesinde, harf inkılabından 
sonra tedrisat yüzde 60 dere
cesinde artmıştır. O halde buh
ranın sebebi nedir? 

iddia ve ispat ederim ki bu 
işte buhran Te zarar l<aliyen 
mevzubahs olamaz. Harf inkıli· 
bından sonra vagonlar dolusu 
kitaplarını okkaya vermiş ve yüz 

binlerce lira zarar etmişlermiş. 
Hiç te böyle değildir. 

Bilakis eski harflerle yauh 
kitaplardan da kir edilmiş. 20 
kuruş kıymetinde olanları 50, 60 
ve hazan 100 kuruşa bile satıl· 
mışhr. Okkaya verilen lirnm 

esasen evvelce de saylediğim 
gibi okkaya verileceği evvelce 
hesap edilen kısımdır 

Gene bu zat ' bazı yaygara• 
cıların çıkardıkları bu meselenin,, 
hiçliğinden bahsediyor. 

Hayır, biz yaygaracı değiiiz. 
Biz bilakis hakikati söyliyoruz, 
Asıl yaygaracılar harf inkılabm
danberi kazanılan yüzbinlerco 
lira l<iifi değilmiş gibi devlet 
hazinesinden para koparmak için 
bin türlü vesileler ittihaz ederek 
kandıracak bir makam arıyanlar 
olsa gerektir. 

Mektep kitaplarından kar edil.; 
memiş .. Ne garip şey. ikinci sı,; 

nıf kıraattan yetmiş bin tane 
bir alfabeden de 750 bin tane 
basılıp satıldığı meydandadır. 

Bu alfabenin 4 - 5 kuruşa mal 
olduğu halde fiatinin yirmi beş 
kuruş olduğu ve bu kitaplarm 
da · yirmi beş kuruştan ıatıldığı 
da gene meydandadır. 

Şu halde sermayesi 30 bin 
lira tulan şu 750 bin kitaptan 

l~m 157 bin lira fazla alındığı 
bır kalemde anlaşılmaz mı? 

~··1·5···;~·i··~-;~~-ik·i···:v··'A··i{·i·T .. f 
·······················································-

- 1 Kanunuevvel 1917 .. 

- Sina ceplıcRindc mulıarebat de • 
ı·am ctmcklcdir. Diişmamn he,. iaar
ru::.:u kendilerine <ığıı· zayiata mal o
larak akim lmlmakladır. /Jir lngiliz 
sabit balonu iskat edildi. 

- Sokaklarda uc billwssa /Jc yoğlu
mın Balıkpazarr cilıctle11lndc bazı 
kadmlarm gayet ucuz köfte ce wcul.: 
Sf!liılı:ları {/iiriilmüştiir. Yapıları talı 
kıkalta, l~u sucuk re kiifielçrin çöp
lerle demzc atılan ölmüş tavuk ue 
kuş ı·c saircnin ctlcrilc yapıldığı an
la5ılmıştır. /Junun üzerine Dolapdere 
ı·e l'enişelıfrdc birçok evler basılmış 
sucuk ima/6/haneleri meydana çıka~ 
rılllıı§lır. 



Sayıfa 4 

~!Rfca.~111 
Tayyarecilikte emniyet" 
gün geçtikçe çoğalıyor ! 
Bu emniyet bava nakliyatında, diğer 
tayyarelerden çok olduğu anlaşılmıştır 

Bir tayyareci §Öyle diyor: 
- Bugün, tayyare, otom<>hil ka 

dar emin bir nakil vasrtaaıdrr. Bu 
söz doğru mu? 

Fransada ıon günlerde vukua 
gelen iki büyük tayyare kazası 
tayyarelerin emin bir nakil vuı • 
tası olup olmadıkları meselesini 
meydana atmıştır. 

iki kazadan birinde kabahat 
kılavuza aitti. Tayyare yüksek 
bir İrtifadan İniyor. Çifte motör
Iü, çift satıhlı büyük bir tayyare. 
Kılavuz araaıra süpapları kapı -
yor, sonra tekrar motörleri hare· 
kete getirerek inişi yavaşlatıyor -
du. Fakat artık tayyarenin zemi
ne yanaştığı bir sırada motörler
den birisi çok soğumuf olduğun • 
dan hemen hareket etmedi, tay • 
Yare bir taldak atarak yere yu • 
Yarlandı ve içindekileTle beraber 
Yamyassı oldu. 

Bu kazada kılavuzun hatası a· 
çıktan açığa görülmekle beraber 
şurasını da kaydetmelidir ki iki 
nıotörlü tayyarelerin tehlikeleri 
anlaşılmıştır. 

Diğer tayyare kazasına gelin· 
ce onda malzemenin f ena1ığmı 
görüyoruz. Tesbit aletinin ıa.bit 
planındaki demir bağlardan biri· 
si kopmuı, dümen parçalanmıf, 
tayyare amudi bir vaziyette şah -
Janınııtır. Karoser kısmı parçalan 
mıı ve yangın çıkmıştır. Bu kaza· 
dan paraşütü olanlar parçalanan 
karoserden dışarı fırlamışlar ve 
ıağ aalim yere inmiılerdir. Para • 
§Ütü olmıyanlar ise yere düterek 
Parçalanmııtır. 

Bu kazalar karşısında tayyare 
İllfaat tezgahları ve tayyare nak
liyatını idare edenler bir aual 
karıııında kaldılar: 

Şinıdiye kadar kaza vukua 
aelnıeınesi İçin yapılan himmet • 
lerin ne kadar teıiri görüldü? 

Buna tu cevap veriliyor: Bir 
tayyarenin hayati noktası ne ka • 
dar az olurıa kazaya uğraması 
imkanı o kadar azalır. Halbuki 
deınin bahsedilen tayyarelerin 
herbirinin 300 hayati noktası var 
dı. 

. . Diier bir cihet daha nazarı 
dıkkati celbetıniıtir. Fransada 
vukua gelen on tayyare kazasın • 
dan aekizi askeri tayyarelerd b' • . e, t• 
rı gayrı nıuayyen sebeplerle vu • 
kua gelmiı ve yalnız b' . . 'l . ırı • ııvı 
nakhyelerde görülınü§tür. 

Yapılan bir iatatistiğe bakılır. 
ıa 1928 ve 1929 seneleri arasın -
da tayyare ile seyrü aeferde &örü
len emniyet artımı ve ıu rakamı 
bulmuıtur: iki sene arasındaki 
fark emniyet lebine olarak haTa 
nakliyat tayyarelerinde .. kaza 
miktarına göre yüzde akmıı, nıü
him kazalara nispetle yüzde yet· 
mit dört, rakiplerin hayatlarının 
tehlikeye düımesi itibarile yüzde 
on altı f ark~iştir. Bu farkların 
antrenman merkezlerinde kaza. 
Iar için yüzde 25, mühim kazalar 
için yüzde seksen dokuz, rakipler 
noktai nazarından yüzde elli bi • 
re inmiı. Kılavuz mekteplerinde 
laz.anm yüzde otuz bqe, mühim 
kazanın yüzde elli bete ve rakip· 
lerin kazaya uğramasının yüzde 

dokaan yediye dütmüt olduğunu 
görürüz. Bunları bize bildiren is
tatistik ayni zamanda Fransa as· 
keri tayyareciliğinde tenakus mik 
tarının yüzde dördü ve rakiplerin 
kazaya uğraması itibarile yüzde 
on iki azalmış olduğunu kayde -
diyor. Şunu da unutmıyalnn ki 
bu yüzde on iki azalmak müret· 
tebat miktarının askeri tayyareler 
de azalmasındandır. 

Son tayyare kazaalrının mey • 
dana attığı sualler karşısında me 
sele üç şekilde tebarüz ediyor: 

1 - Gerek ~keri gerek sivil 
tayyarelerin planları ıon derece 
ehemmiyetle yapılmalı ve her ci· 
bet nazarı itibara alınmalıdır. 

2 - Tayyarelerin inşalarmda 
hataaı görülmüş usuller kullanıl· 
aa bile eğer rasıt mahir olursa bu ı 
kazaların vukuuna mani olur. Ti- . 
cari hatlarda kullanılan çift mo-

törlü birçok tayyareler hiçbir ka • 
zaya uğramamqlardır. Bunun da 
sebebi tayyarelerin her seyahat • 
ten geldikten sonra bu fende ih • 

tisaı peyda etmiş mühendisler ta 
rafından güzelce muayene ve ta· 
mir edilmeleridir. 

3 - Tayyare parklarında bulu· 
nan mütehassısların son derece 
ehliyetli ve san'atlarmı gayesine 
kadar bellemi~ kimse1er olması 
lazımdır. 

Böyle yerlerde malumatı mah
dut teknikçilerin bulunması ka • 
zaya doğrudan doğruya yol açar. 

Yapılan diğer bir istatistiğe 
göre Fransız sivil ve askeri tay
yareciliğinde vukua gelen kaza • 
larm sebepleri ve nispetleri şöy • 
ledir: 

Ka1anın Tayyarecilik: 
nev'i Askeri Sivil 

Mesleki hata 70 3 
Raait batası 50 7 
Motör devrilmesi 68 17 
Malzeme bozuklvğu 23 6 
Havada yangın 5 1 
Hava şeraiti bozukluğulO 20 
Gayra muayyen sebep 4 1 
Konak yerin bozukluğu 4 O 
Yerde kaıa 5 5 
Rasidin bayılması 13 1 
Merkez satha dUfuı o 1 

Görüldüğü veçhile kaza nispet 
Ieri tamamen sivil tayyarecilik le 
hinedir. 

~ :/- ~ 

Sözlerimizi bitirmeden evvel 
yapılmı§ diğer bir istatistikten de 
bahsedelim. 

Bir senede Fransada (170) 
tayyare kazası otmuş (112) kişi 

ölmü, ve 125 kişi yaralanmıştır. 
Halbuki bir senede şimendifer 
kazası 0647) yi bulmuş ve 118 
ki,i ölmüş 1137 kişi yaralanmış· 
tır • Ot<>mobil kazasına gelince 
nıiktan (2859) u bularak (2941) 
ki§i ölmüıtür. Demek ki tayyare 
kazaları daha azdır. 

Fransadatayyareclllk. 
P ARiS, 30 (A. A.) - Hava 

itleri ve bahriye nazırlarının, her 
iki nezaretin askeri tayyarecilik 
meselesindeki mütekabil salahi • 
yetlerini tesbit eden bir itilaf vü • 

VAKiT 

Bir alacak meselesi, kavga 
ve sonunda cinayet 

Bırçık Hüseyin ne öldürmüş, ne yara
lamış .• Fakat şahit öyle söylemiyor! 
lstanbul ~ğır ceza mahkeme· kaldırarak , elife bir hareket 

sinde dün öğleden sonra yeni yaph: 
bir cinayet davasma ait muha- - Ôyle dedim, ama.. Bunun 
kf!meye başlanmıştır. b6yle ıöyliyecejini ne bilirdim! 

Cinayet, bir müddet evvel, - Doğru söylemiyor mu? 
bir gece Eminöoüode olmuştur. - Dediklerinin hepsi doğru 
öldürülen: Arnavut Ali ..• öldür- değil. Bir kere bıçak onun elin· 
mekten suçlu: Barçık Hüseyin... deydi. benim değil.. Sonra ev
Vak 'a esnasında bir yaralanan Yeli Ali bana vurdu. 
da var: Arnavut Mustafa, Arna• - Sonra da sen, 6yle mi? 
vut Alinin kardeşi ..• Davaya g(). Keyf hali idil 
re, bunu yaralayan da Bırçık Bırçık Hüseyin, biran ıuıtu. 
Hüseyindir. Vak'aoın sebebi, bir _ Sonra da sen mi vurdun? 
alacak meselesineen çıkan kav· Cevap ver! 

ga, kabadayılık taslama. sövüp _ Hayır •• Ben, biç birıey yap-
sayma imiş. .. madım. Yapmış olsaydım, "oldu 

Va!~'a nasıl olmuş? Bırçık Hü- bir kere .• ,, Derdim. Hem ben 
seyin, evvela Aliyi öldürdüğünü, aarhottum , beyim. Keyf hali 
Mustafayı yaraladığını kat'i ıu· idim. Düştüm • Alinin aJbnda 
rette inkar ve ilave etti. kaldım. Ne olduğumu. neye uğ-

- Eğer şahitler gelirde benim radığımı bilemiyorum! 
vurduğumu söylerlerse, cezama Şahit odaba~ı lbrabim Efendi 
razıyım. O zaman her feyi kabul çağmldı. O da şunları aolatb: 
ederim ! - Ben, lcabYede oturuyor-

Şahitlere gelelim I dum. Bir kavga oldu cbşarda .... 
Çıkbm kahveden, sokuldum. 

Ve şahitler geldiler. Şoför Sait Arnavut AliJi kardep Mustafa 
efendi ile odabaşı lbrahim efen- tutuyor, Ali "Vurdu beni, barak,, 
di... Bunlardan ilk dinlenilen ~o· diyordu. 
för Sait efendidir. Şunları anlattı: - Kim vurmuş? 

- O gece Arnavut Ali, adam - isim ıöylemiyordu. O ara· 
akıllı s:uhoştu. Nara atarnk, kü- bk ba Bırçık Hüaeyin geldi. Bir 
für ederek, saat on bir radde- bıçak nrdu. Ali yıkıldı yere ••.• 
lerinde orada dolaşıyordu. Kah· Kardeşi, Hİi.eyinin Ozerine ahi· 
veye girdi, kahveden çıktı. Der- dı. O da bıçak yedi, çekildi. 
ken bu Bırçık Hüseyinle kavgaya - Hüseyin, ikisini de aynı 
tutuştular. Etraftan küfeciler bıçakla mı vurdu? 
"Vur, lnr ! ,, diye ortalığı velve- - Bilmem. Etinde iki b1Çak 
leye verirken, bunlar altslta üıt vardı. Biri kama, biri kuudurııa 
üste geldiler. Derken bu elindeki bıçağı.... K~mada kan gördüm 
biçakla Alinin arkasma vurmağa ben ...• 

başladı. Şahitlerle iapat edecek! 
Biz, evveli yumruk vuruyor, Bırçık Hüseyin, bu şahidin ifa-

sandık. Sonra elinde bıçak bu- desini de kabul etmedi: 
lunduğunu gördük. _ Hakikati ıöylemiyor. Ben, 

Nihayet ayrıldılar, Ali ayağa iıin doğrusunu muteber tliccar· 
kalktı, arkasından kan akıyordu. larla ispat edeceğim. Şahitlerim 
Ali, tekrar bunun üzerine doğru ._ 

var baş.:a •.• 
yürüdü.Buda, oldu olacak, tamam _ Kim onlar? isimlerini söyle! 
olsun! diye bir bıçak daha sa- _ Kundurac1 Haaan, İranlı 
vurdu, Ali kanJar içinde yere Hüseyin, kunduracı Kemal. Da
yıkıldı. ha da var amma, bu kadarı 
Ş b.d.ıo söılel'i bitince, reia 

a 
1 

yeter! 
Aziz bey, Bırçık Hüıevine ne _ Bunlaran adresleri? 
diyeceğini sordu. işte söyledik- - Emir önünde dükkanda ça-
leri : lışıyorlar, beyim. Kime sorsalar 

- Katiyen kabul etmem 1 gösterir! 
- Hani şahitlerin ifadelerini Muhakeme, bu müdafaa ıahit· 

kabul edecektin? Jerioin çağrılmasına, araştırmanın 
Barçık Hüseyin, omuzlarını derinleştirılmesine kaldı. 
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iRl'iHAL 
Hacı Bekir Zade Ali Mu· 

bittin Beyin valdeıi Reşki
melek Hanımefendi irtihal 
etmiştir. Cenazesi bugünü 
öfleden evvel saat 11 de 
Şişlide Sebubyao aparbma
nınm 2 N. lu dairesinden 
kaldırılarak cenaze namazı 
Teşvikiye camiinde kılınıp 

Edirnek apısına defnedile
cektir. 

cude getirmi§ oldukları haber ve· 
rilmektedir. 

Hava işleri nezareti, av tayya· 
releri ile bombardıman tayyare • 
lerinin hemen hemen hepsini mu
hafaza edecek, muavin tayyareler 
iıe bahriye nezaretine raptedile· 
cektir. 

Bir hanım kız 
aranıyor 

Kadıköyünde bir magaza yez· 
nedarhğı için bir hanım kız 
aran11or. 

Fransııca bilenler tercih olu
nur. Talip olanlar hfiviyet1erine 
ait evrak ile gazetemiz müdüri· 
yetine öğleden evvel müracaat 
etsinler. 

Mıgır efendi vefat 
etti 

Kırk seneden fazla çarşı için
deki küçük lokantasında pek 
çoğumuzun tanıdığı Mıgır efendi 
müpteli olduğu hastalıktan kur
tnlamıyarak din Yefat etmittir. 
Mnteveffa çok çalışkan ve boşgu 
bir zat idi. Genazesi Cuma gü
nü Beyoğlu ermeni patırikbane· 
sinden saat birde kaldırılacaktır. 
Ailesi efradına ıabır temenni 
ederiz. 

1 Kinonuevv~ 

Neler çektik? 
Nasıl ağladık ? 
Nasıl satblar bizi 1 
Na•ıl döğüştük ? • O 1 
Na•ıl kurtardı blzı 
Nasıl kurtulduk? 

1 
ı 

desttıı Bütün mllU kcrtuluşnmuzun 

Millet Bir 
Uyanıyor 

filminde ... 
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• 1 K!nunuevvel 1932 

Sfenks konuştu! 
Maurlce de Kobra'aın Son Romanı ı 39 

Tilrkçc}c ÇC\'lrcn: Fahem•ttln Arv•y 

Yüzbaşı F erbanks ilave etti: 
- Mihracenin av partisine ken 

dmizi davet ettirebilseniz ne rnli
kernınel olur .. Mükellef bir miaa-
firperverlik görUraUnilz1 ı~uetH 
&v etleri yeniniz .. Orada Şahıcı· 
han zamanından lcalma el yazııı 
kitaplar da rörecciinize emin ,, • 
labilireiniz 1 

- Aman .. YUzbaıım, beni im· 
rındirmiye baıladm 1 

- Racanın yanma d.:t.vetli iki 
&rkadatım var, arzu ederseniz on· 
1,ra birer moktup yazarım, ıize 
•ınirber neferleri eibi hizmette 
lc\lıur etmezler. 

........... ...,.. 

t . k ı d ' t' B .. h' ı yo muş ... ,, entı§ ı. u mu un 
iti bitirdikten ıonra ilci ar*cada9 
biribiı-inin elini sıktılar. Aulaşılt
yordu ki her halde pek kuvvetli 
ve aamimt bir doıtluiun temeli 
atılıyordu. Mutlak eıki bir flört 
hatır.aımı müttefiken karar ''ere· 
rek fikirlerinden ıiJmitlerdi 1 Na
ııl oldukça dikkate deler bir ha· 
diıe delil mi, madam? . 

Madam dö Noıaleı gillumıe • 
di, fakat bu aUlümaemedeki acı 
burkulutun kimıe farkına varma 
dı. 

- Evet, hakikaten ıarip ! de • 
di. 

Prenı dö Zorren illve etti: - Pek ili .. İaimlerini nol ede· 
~hn. - Zaten 'bence hiılerin en ho· 

Robertcle kikfai doıtluktur ?. - Binbatı Edvard 
YUabatı Nikolaon. 

konıoloala konu9mıya dalan 
~&elam dö Nogaleı birJcnlıire 
dandu: 

- Ne dediniz? 
- Robeı't!le Nikolson ! 
Prenı dt; Zorren aordu. 

- Onları tanıyor muaunuz 
\\ıem? 

- H yır .. Fakat durunuz: :Ni • 
~olıon? Nikolıon 7 .• Mıaırd v • · 
ı-~ıce bir mUllzım Nikol on tanı • 
tı.ıttım. 

- Tamam .. Ayni Nikolıonclur 
tlıldt.m .. lngiliz orduıunda ela ö· 
ltki ordularda oldulu gibi yUzb:ı.· 
!r o!İi'tı!ldan müli.aım olm"lc lcap 
tder. O ve arkadatı Hindislanı 
ICt.rıı karı§ bilirler; aize c;ok 3'&t • 

dırnları dokun~billr. 
A-' -~ ·- ~ .-;_ 0 jrJ{' 

'b ..__ Edvar Roberta .. Kahraman 
ir genç; Viktorya nitanınr al

~ıt bir 2!abittir. Ef ganiıtan hu -
clutlarında uzun zaman cete mu -
~•reheai yaptılar .. Çok hat ina"n
ı.''· H~~ de biribirlerine o kad•r 
ıı1.llı ıkı arkadaıtır ki 1 .. 

1 
Madam dö Nogaleı bu rneaele 

it Çok allkadar oldu, fakat tecea
•UıUnU aaklamıyn çaheaı·ak ıarar 
•ttl: . 

b' - Do§rn mu 1 Hakikaten biri· 
•rlerine çok doıt mudut'lAr? 

- Tarif edilemez derecP.de .. 
&irlbirlerinden bir dakika ayrıl -
ltıatlar ... Şa,ıyoraunuz deftil mi 
'ıtdam? 
\ - Ben mi? •. Neden t•tayım? 
d ınülizım Nikolıonu bir çok 
~ 'falar gördüm. Pek çekingendi; 
~~in öyle kimse ile doıt olııcak 
tr insana benzemiyordu!.. 

) (Fer bankı) iıkemlesini daha 
) '1tınlaıtırdı, ve arkadatlarına 
'tıI-§maları i~in iıaret ederek: 

taa ....._ Beni dinleyiniz ... Madem ki 
l •cl,ın dö Nogalea de '=>unlaı-ı 
d'111Yor, bunların aralarındaki. 
°'tlu"' ı d · b' ~İfd &un ne ıta ar garıp ır şe . b doğduiunu size anlatayım: 

t, en onlarla beraber syni hl'\ı· 
tı!~e Yaralı yatıyordum. 
oır .. l llın aun on arın yattıkları oda-

luntenceresinin önünde, şezlon
durn a ~~anmış, aramofon çalıyor
\on • nlar ha•·aretli, hararetli 
ti)Q:\l!u.vorlardı. Şu aözleri iıit • 

CCA. , 
zııhn A k .. l'rtel\ •·• rtı mazıyı t~ma-
unuto.lı-, .8 •••. ,, 

1. ':>ıını ttof
80 

• Yavaşça uzattım. Ni-
rak ~lııı elinde hiç de resmi ev-

a ~oen . 
lux.. zeınıyen bir m~ktup tut-

a;'4tıu v b' btt 0 e ıraz sonra hu mektu-
>r. '-.aıoca" l 
~•tıı llÖrd·· gımn a evinde yaktı -
ili bit Jca~rn .. Roberts de eJinde· 
~onra: ''Biı~ ~esmini 1~lıktan 
ditl11ı· f rıbırimize yapmak iıte· 

·~ en ] k k a 1 adar bile kıyme• 

Stevenıon bahıi kapadı: 
- Hindiıtanın eaki ıairh:rin -

den biri 9öyle demi9: Doıtluk, bir 
kadın bakıtından doAan yıldırım· 
rlnn ba,ka, bütün bora ve f IJ'tına· 
lr.ra kar~ı koyan bir ağaçtır! 

~ ~ .,. 
Yat klüpten çıkbktan eonra 

prcına clö Zorren ile madam dö 
No 1 ı ot le y yn olarak dfüıdU
ler. 

Alba, arkadaıının yahrnda' hiç 
bir ıib ıöylemeden · yürUyordu. 
Onun mUtemadiyen ıöyledili il· 
kırdrları duy-ınuyordu bile .. Otele 
selir elm ı, yorıun olauiundtrn 
bahsederek odaaına çekiltnek lıte 
eli. Prenıı 

- Durunuz, .evıilim, size ıe· 
yahatimizin proıramından bir ıh 

f15~tmek iıti'.Yt)rum ... Öbür giln 
Bombaydan h~reket etıneıni~i 
teklif ediyorum. Evveli Delhiye 
ıonr" Ağraya, Taçmahala aider, 
orada cıki Moıol kalelerini ıörü 
rüz; ondan ıonra da Racpotana· • 
yı ziyaret ederiz. 

- Evet, bilh•Ha o beni sok a• 
Jikadar etti. . ,Arkada,larınızın 
bahaetti~i ~u çilek renkli şehri 
fehri görmeyi o kadar istiyorum· 
ki ... Siz ne dersiniz? 

(Deı:amt var) 
ttnııı111mımıııınımuıınm~ıı ınııııımııınnıııınııııİtt111 ıııııııııııumıımınııııınııııııaıııııı 

Frensanın Sµrlye 
komiseri 

Fransamn Suriye ft:vltalide 
komiteti ' M. Ponso 'J.7 Te.,rini· 
uni 11bahı Nıpoli tariki!e Ro· 
mava vesıl olmuıtur. 

Öile yemejini Franaa sefare
tinde ycmit ve bllthue Möıy6 
Muıolini ve hariciye velcAleti 
mUıteıarı tarafından kabul edil
mittir. · Bunu · müteakip Pıpayı 
da ziyaret etmittir. 

Mumaileyh ferefine akşam 
Franaa sefaretinde ıiyıfet veril· 
mittir. Ceneve ve Parite iİtmek 
üzere hareket etmittir. 

Bakırköy fırka 
kongresi 

Cümhuriyet Halk fırkası Bakır 
klSy kaıuı heyeti idare riyase• 
tinden: 

2· 12· 932 cuma gUnU 1a bab 
saat onda knı kongresi ic"ra 
edilecetindcn azayı muhteremc
nin tetrifleri r:cR olunur . 

Bir makine kazası 

Tophanede lıkele cıddeainde 
kundura kalıp fabrik11ında amele 
Artin makinelerin yanından it• 

çerken makineden kurtulan bir ka
lıp batma iıabet ederek yarala
mııtar. Artin baygın bir halde 
hastahaneye kaldırılmıştır. 
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Almanyada lngilterenin ka ş sında ? 
gelemiyor, bir istif ham işareti • 

fakat onsuz k~bine Amerikaya barcm~u verip onunla mı 
de toplanamıyor dost olmalı, yoksa Avrupa ile mi? 

Hitler 

Berlin, 30 (A.A) - Berlindeki 
ıiyaai mahBfiller, von Schleicher' 
ile Hitler arasında yapı:maıı 

beklenen mü•akat hakkmda sos· 
yalist milliyetçiler fırkasında hU· 
küm ıUren fikri halete göre hil· 
kUm vererek Hitlerin bir Scble· 
icher kabinesi teşekkUlUne karşı 
göz yummağa razı olmiyacaiını 
iddia edebilecekleri zannında 
bulunmaktadırlar. 

Bundan dolayı, bugün anlaşıl· 
ması llı.ım gelen yegine mesele, 
yeni kabinenin teıkili vazifesini 
reiıi cUmhuruh Von Papenc mi 
yoksa Von Scbleichere mi tevdi 
edeccfıini tayinden ibaret bulun· 
maktadır. 

Perukar salonu mu, 
.bombat deposu mu? 

Sıint eb t' eo, ~O (A. ~ A.)
Bir perukir 11lonunda icra edi

len tabarriyat neticesinde, haki
kt bir bomba fabrilcaaı bulun
mutlur. 

Poliı, 49 boş el bombası, he· 
men kullanılabilecek 5 bUyllk 
bombı, 60 'kilolok bir obUs, bir 
miktar barut ve 7 kilo dinamit 
bulıauıtur. S kiti te•klf olun· 
muıtur. 

Btr sl~emada kıyamet 
Badıjo7, (lıpanya) 30 (A.A)

Blr alnema 1alonunun kalorifer 
ltanalizasyonunun boıulmuı yU· 

zUnden seyirciler, bir yangın 

çıkmıt olduiu 11nnına dOterek 
debıet içinde lcılmııJardır. 

Bu ıırada kadınlar, çocuklar 
ayak altında kalmıtlardır. Bir 
çok yaralı uardır. 

Volkan indifaları 
Cıva, 30 (A. A.) - K1raka· 

toda dUn 12 aaıt zarfınd• 323 
volkan indifaı olmuıtur. indifa· 
Jardın biri, 720 metre yUluel· 
mittir. 

Ankarada zelzele 
Ankua, 30 (A. A.) - Bu sa· 

bah, Ankarıda ıaat 9,30 da 
oldukça tiddetli bir zelzele ol· 
muttur. Zayiat yoktur. 

Bir kayyum hakkında 
fena bir ihbar 

Evkaf idaresine Iıtanbulun bü· 
yUk camilerinden birinin kayyu· 
mu hakkında bir ihbar yapıl· 
mııtır. 

ihbara g8re, bu kayyum, ca· 
mideki kıymetli hah ve seccade· 
Jerden bir kısmanı bir dllğün 
meruiminde kullanılmak Uz:ere 
evine i~tUrmUı, sonra tekrar 
cımie getirmiştir. Ancak bun· 
!ardan bir kısmı, timdi kenar· 
Jarından birer parça kesilmiş bu· 
!un maktadır. 

Bundan batkı, bu ~ıyyumun 
cami aarnıçlarmdaki ıulırı para 
ile 11"alara saltığı da haber 
veril mi ıtir. 

Evkaf idaresi, bunun ilzerine 
iddia edilen şeylerin doğru olup 
olmadıfl •nlaıılmak üzere, tah· 
kikat yapmıya batlımııtır. 

Londra, 30 (A.A.} - lngiltere, 
tarihi uatler yaıamak Uzcre bu· 
lunuyor. l 514 ıeneaindenberi, 
lngiliı nazırlarınm Uztrine bu 
kadar mOkim bir mes'uliyet yU
kU çUkmemitlir. 

15 Klnunuevvcldc tediyatta 
bulunmak laıım mı? Herkesle 
bir olmak mı, yoku hususi bir 
muamele iÖrmeği temine ç.-hş· 
malc: mı icabeder ?. 

ittihazı lbım gelen tedbirler, 
aletAde malt muamelenin hudu· 
dunu fersah feraeb geçmektedir. 
Zira bu tedbirler, Inıiliz: aiya,sc· 
tini uıun seneler için taahhUt 
altına alacaktır. 

lnglltere, ilci yol aiıında bu· 
lunuyor. Avrupa ve Amerikadın 
birini tercih etmek iztirarındadır. 
A•erikanın yakında yıpalmıaı 

Jlzım gelen tediyıhn behemehal 
ifasını 1alep etmesi, şu· kıyHi 
mukHaime yol açmaktadır. 

Anupa ile bir blok yıparak 
Amerikanın memounlyetaizliğini 

celbetmek. Bu, lngilterenin flte
denberl takip etmekle o\duğu 
!iyasete mugayirdir. Diğer bir 
ıık ta Anupadan ayrılarak ken• 
disine has bir yol takip etmek. 
Bu da tamirata mUteallik olan 
Lozan muahedename.ini tahrip 
eylemek olur. 

Böyle bit .karar, ikttaat kon· • 
feranıının ve belki tahdidi tes· 
libat konferanııuın behemehal 
akamete uğraması neticeıini tev· 
lit edecektir. Aym zamanda bu· 
!ust Alman bor~larının teclli 
glbi bir netice vermesi de muh• 
temeldir ki. bu da 11City" ye in· 
dirilmlf mUhim bir darbe olur. 

Vaşiniton hükumeti nezdinde 
billhRre yıpılacık teıebbüslle 
istinat ettirileci eaaslar aranı· 
lırken iki usulden her bıngi 
birinin intihnbının tevlit edeceği 
neticeler tahmin ve hesap edil· 
mittir. 

Her iki bal ıurctioin de büyük 
mahzurları vardır ve Vaıingtona 
gönderilmesi mulasavver olan 
teknik izahat, bUtlin mümkün 
ihtirazi kayitlare rağmen, takip 
edilecek yolu çizecek ve mUıtık
bel organizasiyonların yolunu 
hazırlıyacakJardır. 

HUiasa, 15 kanunuevvelde ne 
yapılacağmR 'imdiden karar ver
mek icabeder. 

Bu teknik pilanın siyasi pilana 
tahavvOlü, dUnkii gUnUn en esaılı 
ve calibi dikkat, hadiıe!idir. 

Lord ·ı urellin dlin alellcele 
Londrayı ziyaret etmesi de Av· 
rupıya karşı bir ihtar tellkki 
edilmek icap eder. Bir de M. 
NevHle Çemberloynin evvelki 
gUn ve M. Makdonıldın dUn 
kralın nezdine gitmeleri, bu da
kikanın ne kadu bUyük bir 
ehemmiyeti olduğunu göstermek· 
tedir. 

Borcunu verecek! 
Londra, 30 (A.A) - Ameri· 

kaya verilecek ol:ın ve muhte
viyatından bütün m; zırlara ma· 
Jumat verilmiş bulunan cevabi 
notanın tanzimi için zannedildi
ğinden fazla faaliyet sarfcdiJ
miıtir. 

Bu sabahki gazeteler, kabine-

nin M. Bnldvin'ın mUtaleuım 
k bul etmiş olduğunu, lngiJtere
nin altın ihtacnlı yapmak ıure
tile lı Anunuevveldc vodui hulul 
eden borcunu 8diyccc~ini yıı

mal<tadır. 
Dıily Hcrald, Vaşington hU

hflmeti l 5 HAnunuevveldc tedi
yatın behemehal icraaı talebinde 
bulunduğu takdirde hUkQmelln 
Amcrikaya 30,000,0CO lnılliz 
lirası kıymetinde altın kUlçeai 
ihraç etmiye katar vermlı oldu
ğunu yaımaktadır. Bu ihraç key
tiyeti bittabi zaruri olarak nakit 
tedavUIUnl\ mUteesslr etmlyecek
tir. 

Mamafih, bazı kınunlırlı te
davUldc bulunan banknotlar 
mikdarının 275 milyondan 290 
milyona çıkarılmaaı muhtemeldir. 

Dıily Mail guetui, merkezi 
bankanın altın mevcudunun A· 
merikaya ödenecek 4 tıkıitiu~ 
teıviyesine kifayet etmiyeceiini 
yatmaktadır. 

Şayet bu altın Amerlkaya 
nakledilecek oluraa logiliz lira
sının müthiş ıurette ıukut etme
sinden korkulmaktadır. 

Yenlbahçe stadyomu 
Yeni bahçede yapılacak ıtad

yom için iıtimlik bitrnlı albidfr. 
Y ılnız bir kııım k&lmııhr ki bu 
yerin 11bibi olan bir 1DUbıdilin 
'l O bin lira istemesi yUıUnden 
uyuımak kabil olamamııtar. Şim
di burasının bu mUbadile verilip 
verilmediği ciheti tetkik olun
maktadır. 

Kaçak et 
Sulukulede oturan Kırııöz 

Alinin kestiği kaçak inek etin
den 105 kilosuıiu arabacı Şevki 
Sirkeciye getirirken yakalanmış, 
et mOsadere olunmuıtur. 

iki tramvay çarpııti 1 
ÜskUdarda Uncular cıddeain· 

de 41 numaralı vatman Bakinin 
idaresindeki tramvay ile 145 
numarala vatman Alinia idareain
deki tramvaylar çarpıtmışlardır. 
Her iki tramvayan camları kınl· 
mıştır. 

Hallaç pamupndaa yanıın 
Rcıiktaıta Fmn ıokığında 

lokantacı Mehmet efendinin evin
de dUn hallaç pamuk atarken 
dUşen bir cigaradan yangın çık· 
mıf, pamuklar yanmış, daha fazla 
sirayetine meydan verilmeden 
söndUrülmUştur. 

lngillz lirası dttşUyor 
Londra, 30 (A.A) - lniİliZ li· 

rası, dun hafifçe ıaliba yilz tut
muştu. EugUn bu salihı muha
faza edememiş ve lcapanışta 
3, 153 dolara dUşmUştür ki, yeni 
bir sukut rekorudur. 

Bu sukut, som altının yUkael
mesini intaç eylemfş ve altını 
ons başınn 129,3 şiline çıkmıştır. 
Şu hnle r.ııtaran dünkli piyasa
sından 11 ,S peos yüksektir. 

Giimiiş pnıa da yükselmiştir. 
Peşin güml\ş para 17 7-8 ve 
vadeli gümüş para da 17 15-16 
dır, 



Sayda 6 VAKiT 
- --L o s 1 N -E"M---.X-0~, 

.. ••-ı•ı• ınımmııwl' 
Bir Alman yıldızını~ Türki~~de . 1 Holivut'ta 

Yeni Fılimler 
Merak}ıl~nna Gonderdıgı Resım Opera Sinemasında ······---···--................................... .... = 70 Güzel vücut 

Kraliçesi Pat ve Pataıon M U C i T 
Dünyada en güç iş nedir? diye 

M>rarlarsa hiç tereddüt etmeden 
cevap veriniz: 

- Amerikada sinema artisti ol 
mak! 

Filhakika, Amerikada, Ameri
kan zihniyeti ile sinema artisti ol- ı 
mak demek, hayatını mütemadi 
bir korku ve azap içinde geçir • 
mek demektir. Bu korku ve azap 
!Udur: Şişmanlamak. 

Vakıa, şişmanlamak bir cok 
kadınların korktukları bir şeydir 
ama, Amerika sinema yıldızları 
için bu, bamukavelename bir 
mecburiyettir de. 

Bir yıldız, bir sinema şirketi 
ile mukavele yaparken, mukavele 

~ lit W\c;tu Alüi&ııif'i ...... Mu ıufa ,...... b1t )ddadır. 

1 ye, kaç kilo kelimesi icap ettiği, 
ayak bileklerinin, baldırlarının, 
kalçalarının, karnının göğsünün 
ne kadar santim olacağı kayde • 
dilir, ve yıldt%ou ölçüleri kaybet· 

Aır1 SıMDIOlla ıosferl1mtge 6aıfan~ illan geni filimd~ hır st1İıne 

O. yıldaz Türkiyedeki aeJireileria de muhabbetini kazanmak İa· 
tedi;i için gnel! m 1:Ss' 'lı ....... LLlefllla bir r....mi 
gıhdermiştir. · 

f"111111ı IH~fllft"""UllPttll:lllSUmllldUffllllllHfMt' S U I , ... ._...11111111 •ı M IAWWW:lı- Al~fllUUlll__._.....-ut 

Klara Bov bir llHm 
f aptL Başka J8p

mıyae&kmış 

111 .... 1 ____ ._. _____ --.ı 

Kısa Haberle~j 
§ Joaef Şenk ile Lili Damita 

layyue ile Amerikayı dolapyor-
Klaraı Bonuı 1*ndan iki ..- lar. 

litve~ kitibeM He aralarında bir f Almm )'lldm A.nna Sten 
Ava açıldığını elbet hatırlanınız.. Metıo GoldYill tirketl ile iki sene
Ba dava neticesinde ki~, ha- lik bir mubYele laazalamııtır. 
-.ımm biMikı atk clal.wwelerini 1 Haclat haricine çıkan1m11 o • 
1Deydana çıbnnq, biJük ;bir "" lan Kanadalı aıtiet Eliua Laneli 
llllete w Klennm an'at haya• Wa-ar Holmıcla cl6nmüttlh. 
'-dan ••khr • .... ti • § Edmeacl Lov, Yıktor Ma~ 
..... ı..,ı- Te L...-·Velera bir film ya 
.. Elara ._ - ... ..,.... , 

....., WmJi Mr Mm )'apaaqta. Senenin ongllzel lllml 
""8 Mbfs(a ...._ __ ıpı,aJilwor Portekbcle .w-ilen filmler 

• - f • lmda en sfiaellerinir ainema 
- .... ...,.. ·- Witım. m8Dıeliitled .. ..-etle teebit et • 

B.-ı. IOl.a Mm YaplDlyaca • mitlenfin 
5an. BM.....,.._. )mcez,. - .Ocak aıWqlan, Tehlikeli 
»edeceltm 'V'e ~abAW'lw&ra ... -"-- C-l..fr ı .. Llw Kongre •i-n-etti t .7'H-..-, v-- ~----.., 
+a ııeğmı.,, Jeniyor, Atlanıtid, rr numaralı ca-

kla...._ l.ocMI Rt6 U- 1- -. TGccar Hom, Marocco, Ruh
.endi bh- lmvbor 11Idrsıchr. K11P l'tlD ••,..m Tamulteıa,, ve bir de 
.._ sine.nadan tekileceiine da- LtU ieimll bir film ki Türkiyeci• 
ir M;yledtii l&zlere rağmen bunu henlbı söeterilmemiıtir. 
IJ!lıpabtleoeime kim.e inanaJDıYOI", C&iiliiyor ki ha filmler arasın 

• ahel utİ9lin batb filmlerde da het tanesi .Amerikan bet tane-
Cireoeii Mnnedili,-. si de Anupa filmidir. 

Üç yıldız bir arada--
• Bu reaimde üç 
J.clmla bir er· 
kek ı&rlyonu· ' 

'

DUL 8'ı erkejin 
kim olchığuau 
her halde tanı

t madma. Fakat 
bi Jiyor mu au Doz 

1 ki bu erkek, si
zi kahkahalarla ' . g&Jdüren ve ıı· 

nemada kendisi· 
ni görür görmez 
derhal tanıyabi· 
tJ~~ejiniz bir a~-

1:11 ~ ...[!_ -- _ 'tiattir. Halbukı, 
......, enu ...-- mç ~=='°' ....... Mayaı ma ful o • 

den IÖyliyelim. S. Huolcl Loyttir. EYet, ta kendisi y 8

1 zme 

memekle mükelleftir. 
Maazallah bir gün faz laca yi • 

yecek olup 200 gram fazla ağır· 
laftı mı, mukavele feshedilebilir, 
yıldız itaiz, parasız kalabilir, hat• 
taı 

- Canım, amma da yemeK me
raklısı! 

Diye lblr de fena şöhrete ıa • 
hip olursa, hayatının sonuna ka
dar ~ bulomaz. Artık onun için 

Yeni l>ir yıldız 
_June 
Vlaıek 

Bir paaaiyoada Düztaban ve 
Bastıbacak ikamet etmektedir--
ler. Bunlar hem işsiz ye hem de 
metelikaizdirl., aynı sokak al· 
tında ikamet eden ve patiaöz 
olarak küçük bir varyetede ça· 
hfall iki aeYimli im onlardan 
biraz dalla iyi vaziyetteclirl.-; fa· 
kat ..ki bir dostlan bir mulaten 
profesör Zvaystaya hepsinden 
iyi bir me•lırie maliktir: Onun 
yeglne hatası çok içki içmesidir. 
Son zamanlarda çok uzaklut 
görmeyi temin eden bir ahit lea· 
dana maftffaıt· "'oJ.Mttmı;•"•akt· 
aeyi tetkik .,. takdi. eden Bllatl 
bacakta muteri o1...,. karar 
Yerir. Derhal barutu keşfetmek 
ister. Fakat banan enelce ketf
olunduğun11 anhyarak damansm 
v• infilak temi olmıyaa bir ba· 
rut keşfe karar yerir. 

O sırada bir elektrik fabri-
ıttmnmrtıınmı111ntınmınnmnı~111'1Rı•"""'''""'''"''"•"umwııırt11t-11 

garip adamlar değillerdir. Bili • 
yor musunuz yıldızlara karşı bu 
takayyütleri niçin yapı10rlar? Ga 
yet basit. icap ettiği zaman on • 
lardan kurtulabilmek için. 

Mesela bakınız, Avrupanın 

meşhur artistlerini bir ele alacak 
olursak, çoğunun ihtiyarlardan 
mürekkep olduğunu görürüz. Me· 
seli. Mistenget veya Seıil Sorel 
gibi.. Halbuki, Amerikada böyle 
§ey yoktur. Orada daima genç 
artistlere meydan vardır. Eğer A· 
merikalılar mukavelelerine bu 
§artları koymasalar, onlar de. bir 
Miıtenget bir Sesil Sorelin hali 
genç kız rolü yapmak iddialarına 
maruz kalırlardı. Bir mukavele • 
namede bir kadına: 

- Kilonu kaybetmiyeceksin ! 
Vücudunun muhtelif ölçülerini 
kaybetmiyecekıin ! 

Demek: 
- lhtiyarla.mıyacaksm? Aksi 

takdirde iş yok! 

Demek değil midir? Halbuki 
ihtiyarlamamak kabil mi? Bu sır
ra hangi mes'ut ve bahtiyar ka -
dm mazhar olmuı? Ebedi genç -~--1....L k" ..s...1&1..1....... -L '1'.L. u ___ ı.. • a DiZ fU 

.. ___.. ı ..,__. ~ ..-a, .--nan hayatta gkllk takmaz 
ve ~n llinemeda OJW:.ea takbtı tialtlder de camsız ılz· 
Niılderdir. 

,; f "1t kime müyesser olmu~ "! •• 
1 • 

Harold Loytin ylllllllda dur• kadan karaaıdır. Kendisine bu 
resimde Ufanm Berlin at:Gcl1olanada g&rlyorsunuz. Malum olduğu 
üzere Harold Avrupaya seyahate gelmittir. Bu mBnaaebeUe Paris, 
Şimdi de Berlini ziyare~ ed~yor. Kansının yanındaki Liliaa Har
veydir, ve 8te tarafmdakı genıt f8pkalı kadın da Medi Kriatiyand11. 
Bu iki artist şimdt u lmparatoriça Ye bea " İlimli a film çevir
mektedirler. 

1 .y. ~ • 

sinemadan vazgeçip başka işe baş Bu yazıyla size Hollivutta sen 
~urnıaktan gayri çare yoktur. günlerde yapılan güzel vüctat mü-

Bu sözlerimiz, biz şarklılar i • sabakası birincisini takdim ediyo 
çin inarulnııyacak şeylerdir. Fa • ruz. Bu, tahmin ettiğiniz gibi, bil· 
kat Amerikalılar böyle.. gençtir. İsmi June Vlasek olan bu 

Yalnız, Amerikalılar, öyle artist yıldız unvanını kazanmıı • 
zanneUiiimiz kadar da budala ve lır. 

kaa ihtiyar profesörün yeni kef' 
file allkadar olur. Plinları u
alamadığından çaldırmaya k.,., 
•erir fakat gayri muntazır ~ 
tesadüfle Düztaban " Bu~ 
cak baa mani olurlar. 

Buna öğrenen iki papkm pJjt 
lan calllllJll •e bir daJayere il' 
clllztabaa " baıti baeaia P": 
lann aariki dİJ• tmm et..Jt' 
karar •erirler. 

Bitiln delail düztabaa " b-' 
U bacağm aleyhindedir ~ 
btmlan hapisanaye g&t1reecı· 
tirada~ mu•affak 01 .. rld 
Oteld dana -;-llfnbri5'1"" 
aynlımyaa iki doahm fira~ 
du haberdar olmayarak .. 
leri iki km kaçmrlar pi~ 
yanlarmcla olduğu halde bad..dO 
ıeçmiye hamlanmlflarcbr. lıll" 

Banu dQJan d8Ztahaa w 
ti bacak vakit kaybetm~ 
firarileri delicesine takip ec1eP" 
biraı hile biraz da kunetle ıfl' 
ları yakalamıya ve poliH tesli~ 
muvaffak olarlar. Doatlanm~_..J 
artistba muhabbetlerini ~""" 
elde ederek mes'utturlar. 

Şarlo "Altına hOeu,_,, 
filmini seslendlrlyl . ,_ 

"Şehır. IJıkları,, Şarlon~ 
son filmi oldu. O zaınand f 
aruıra Şarlonun yeni filmlet ,,
pacağından bahıediliyoraa d-. 
tada bir gey yok. ..-.: 

Son gelen haberlere gör.,_:; 
lo, meıhur ''Altına hücum,~• 
ni seslilendirmiye karar v ~· 
tir. Dikkat ediniz "Seılile~d~~· 
ye,, diyoruz, "Sözlülench,.,.-

değil. l i6"r 
Filmin ıeslilendirilme ~ 

le olacaktır. Ses, filmdeki ~t 
lere uygun bir tekilde ol• Jdııi" 
ve müteharrik resimlerde o Jıl' 
gibi yapılacaktır. Şarlo dif: ıı • 

- Gayem, beyneliuilelAir• 
ıan şeklinde filme seı .,e 

1 
,1o'" 

Ayni zamanda sessiz fi~;. de ıi" 
ma tarihinde mühim bir • ;k ;.ti" 
bi kalacağını da iıpat etJll ut111• • 
yorum. Eaaıen şuiıu. da ~ ı;iç.bİ' 
malı ki, hayatımda ıözh• 
film yapmıyacağ1111.,, 

~ :/o • ı;_.d ... 
Amerikada, Şarloınııt ıldl'f ~· 

altı yedi ıene evvel Yaı: fil.ısl~ 
gösterilmiı olan kııa lu~. ıerildl1' 
rinden birçoğu tekrar ~~· rildili 

·ık goste • ye başlanmış ve ı . )ıaZşll 
zamanki muvaffakıyet& 
ıöıttır. 



- idare 111-ele•I için, 1118hl 111,çok mDhlm bir kitap okudu111. 
- Ye.ı11ek kitabı mı ? 

smınıaı11mnmuı ttı-...tllMlllhnvnn t mnımnnnmnuwuıı 

Ağzını açarsın 1 
il:~ lıak, T ahtakaleden evine ıi • 
:"111Ceye kadar pek ıdotmıftı. 

~-. evine yaklaıacaiı ıırada ar-
dc aaıbredemedi. Mahallenin bir 
~nclaki ahpp hanenin bahçe 

1 "'-rına yaklaımııtı. Tam ferah
itcajı ıırada ey .ahihi pencere-
e.a haykırdı: 

Rakıya tövbe 
Zühtü efendi rakıya tövbe et· 

mitti. Bir haftadan beri ağzına 

bir damla rakı koymuyor, eı·ken· 
den evine dönüyordu. Arlık rakı
yı unuttuğuna kail olarak bir ak
faa her u .. nki meyhaneye gir· 
di. Eti do.tu: 

- Ulan lıak, defol oradan.. - Neredesin Zühtü. aasta 
İaak bqını kaldırarak: mıydın? 

-..::- Atkolsun sana be .. Ne za • Diye onu maıalarına aldılar. 
~ 'hir müılüman yaparsa seı Hemen rakı 11marlandı. Fakat 
:--azıın ama ne zaman yahu- Zühtü efendi kemali ehemmiyet-

hpa.._ hemen aizını açarsın. le: 
Yalan - Hayır, iıtemem, tövbe ettim. 

M- t.bvede mermer masaların Deyince vazgeçtiler. Kendileri 
~"lllda küme küme toplanıp içmekte devam ettiler. Zühtü e -
~lardan biri kartıdaki ma- fendi bir iki defa yutkunduktan 
~ bqbqa konatan iki kiıiye ıonra dayanamadı: 
~: - Yahu siz nasıl ac:lamlarsı -

~--:-- Ahmet bey, sen Rıfkı beyin nız be .. "Tövbe ettik,, deyince he
-~ inamna, yalan aöyler. men lafı keaiverdiniz. Halbuk!· 
llıfkı bey hemen cevap verdi: biz vaktile tövbe edenlerin ağzı-

'-.· Siz111i1•m•eth• •···· ·d- i.yordum. na zorla dayardık .• 
'-,,._,,., ___ ,,._,,.,,_ .. ,_.,, ______ .._.... ... _.ınttınnın1111"""'_.111U1111111111U1181tN111t ... 111.,..111111 ........ ,.....1,1 

-~ ~ de '-racıll•, ....... - Bundan H•ra her zaman " , ... ,.r ,. ...... rehut , ......... lçerl111 -

Eski müderris 
Hocanm biri vakit ve zama • 

nında odun yüklü bir eıeli med· 
resenin kap111na kadar getirmİf. 
içeriye kadar ıokmıya uğrafıyor• 
muf. inatçı etek kapının önünde 
ayak diremif, bir türlü girmek 
istemiyormuf. Bunu uzaktan gö· 
ren bektqi hemen hocamn yanı
na gelerek: 

Merak etme hocam ben timdi 
merkebin kulağına bir ıey sö7H• 
yeyim, inadından vazgeçer! 

Demit ve merkebin kulağına 
bir ıeyler fıııldamıf. Arkuından 
da itiverince merkep içeri girmiı. 
Yarım ıaat uğrattığı halde mer .. 
kebin inadım kır~ıyan hoca b11 
hal karıııında hayretinden dona 
kalmıt. Bektqiye yalvarmıya bat• 
lsmıtı 

- Allah qkına eöyle, 11e de • 
din de bu merkep içeriye girdi? 

- Bu merkep aizin eski mfider• 
rlıinizmit. Medreseye girmemeıl· 
nin ıebebi yerinde baıka bir mü
derris olmuıdır. Ben merkebin 
kulağına senin yerinde b&§kası o· 
turuyor, diye kızma. Sen içeri gi· 
rince onu kaldınp gene aeni n·,ü
derriı yapacaklar dedim, onun ~ 
çin merkep içeri girdi. 

Ali Kosti 
Arnavutlukta, hele Malisya 

civarında ahalinin çoğunun müı
lüman mı, hıriıtiyan mı olduğu 
pek malum değildir. içlerinde kar 
deıinin biri müılüman, diğeri hı
ristiyan ismi taııyanlar pek çok • 
tur. ltalyan miıyoneııleli o- taraf
larda dolatır, m'üılüman Ama -
vutları mütemadiyen hıriıtiyan 
yapmıya çalıtırlar. 

Bir sün Ali iımindeki Arna • 
vudun biriıi bir ltalyan misyone
rinin uzattığı paraya dayana
maz. Hıriıtiyan olmıya razı olur. 
Misyoner: 

- Yarın ahrette müılümanla • 
rın hepsi cehenneme girecek, a • 
ma biz cennete gireceğiz! 

Demit ve Alinin ismini Koıtiye 
çevirmek istemif. O zaman Ali 
biraz dumıut: 

- Peki Koıti de olsun, ama 
Ali iımi de kalsın ! demif. Misyo
ner ıebebini ıorunca Ali fu ceva
bı vermiı: 

- Bizim hoca da müılüman • 
lar cennete gidecek demitti. E • 
ğer senin dediğin doğru çıkana 

ahrette adım Kosti olur, hocanın 
dediği doğru çıkarıa adım Alidir 
derim. 

Kalubela 
Yeniçerinin biri vaktile kah -

vede yakaladığı bir bektqiye mu· 
ıallat olmuf. ihtiyar bektqiye bin 
türlü sualler sormıya, adamı sık
mıya bqlamıf. Bir taraftan çu • 
buğunu çekerken, diğer taraftan 
içini çeker ve yeniçeriye içinden 
küfreden bektati artık ıavutmak· 
tan başka çare bulamamıf. Tam 
kalkacağı sırada yeniçeri kolun ~ 
dan tutmuı: 

- Sen ne zamandanberi müs
lümansın? 

Diye sorunca bektati ıon defa 
cevap vermit: 

- Kalubeladan beri ! 

Fakat yeniçeri musallat .. Ka • 
lôbelinın ne demek olduğunu d.ı 
öğrenmek iıtemit. O zaman bek -
tqi fU cevabı vermit: 

- Kahl ben, beli da ıen!. 

. ' 
, 

.,,-
• 

- Cıgera lçlyonun ha •• Boyundan utan1111yor musun ? 
- Ya -n hergUn " beni sevmıyorsun,, diye Hlmdi Beyi" 

yenınd• atlarken boyundan utanmıyor musun ? 
-.1 .... ı111111umımnum1111811J111111•11 .. 11,..1•11111tııum1Hııt11tm111ımnıımıınımu11111nmmanımnıu1111n•H•tmıımıu1111Q11ttıu1111mııımıııu11m1111cnıım11ınuıımııuu .... 

• • Temaşa vergısı 
Mahkeme kapısından çıkıyor· 

lardı. Biri arkadatının koluna gi· 
rerek: 

- Hayırola, meaele ne idi?. 

- Efendim, geçenlerde cad· 
denin ortasmda bir alacaklıya 

iki tokat vurdum. Herif dava et· 

mit, herkesin içinde beni dövdü, 

diye ..• 

- Neye mahkiim oldun?. 

- Üç gün hapis 10 lira yırmı 

bet kurut cezayı nakli. .. 

- Peki bu yirmi bet kurutu 
nedir?. 

- Temata vergiıi olacak .• 

Cin ve ruh 
lzmirin eski hoşsohbetlerin • 

den Ruhi baba ile Cin Ahmet 
meıhurdur. Bunlar daima bera • 

her gezer, tath lakırdıları ile 
hem biribirlerini, hem mecliste 

bulunanları eğlendirirlermiş, bir 

gün İzmir yollarından geçerler -

ken Ruhi baba yerde bir kuş ölü

ıü görmüş. Hayvanın gidip ağzı· 

na bakarakı 

- Zavallıyı cin çarpmış. De • 

mİf. Cin Ahmet de gidip kuşun 
kuyruğunu kaldırarak: 

- Evet, demiş, Ruhi de ardın• 
dan çıkmış. 

IUltltlltlHMJ-9 .................. ltllllllUWlllRl llllUllnd __ l_RDnuntunUlllllDUm ....... nftlUIWi ____ ... -----ua· -·--.. ,-

- He111en evlenelim diyorsun ama , kocan öleli daha 
iki ay oldu •• 

- Z~•r yok, öteki sefere dehe fazle beklerim .. 
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Mu~akeme bitmişti. ~~hkeme j ~ir .çay içerdi. Burada ispirtolu 
heyetı kararını da vermıştı. Artık ıçkı kokuları en güzel kadın tuva· 
bu karar alakadarlara tefhim e· let kokularına karışırdı. Tavla 
dilecekti. Reis Pol Pot -.maznuna %arlarmın tıkırtıları, yahut tat• 
hitap ederek: ranç aletlerinin hareketleri ile te• 

- Ayağa kalkınız! lefonun zil sesleri biri birine karı· 
Dedi. Kadın ayağa kalktı. Reis şarak garip bir musiki teşkil eder· 

ile mahkeme a-zası arasında husu· d' ı. 
si müzakere salonunda iki saat· 
tenberi cereyan eden uzun müna· 
ka§alarm neticesi ~imdi anlaşıla
caktı. Epeyce zamandanberi bu 
müzakere salonunda olup biten 
şeyler azar azar harice sızdığı için 
artık mahkemeOreiai ile arkadaş• 
ları arasında derin bir fikir ve 
meslek mübaycneti olduğuna 
kimsenin şüphesi kalmamıştı. Bu· 
gün de bu muhakemenin müzake 
reai iki saat sürdüğü ve müzakere 
salonundan hararetli münakaşa· 
lar cereyan ettiğine delalet eden 
bir takım sesler geldiği için her· 

. halde reis ile mahkeme azası arn· 
:unda mühim ihtilaf vukubuldu
ğuna hükmediliyordu. 

Mahkeme rei:ıi kararı okndl~: 
- Siz, Madam Marya Lavı::::r., 

§U benim sağ tarafımda oturan 
mahkeme azası bir tat kafalı, ke· 
zalik ıol tarafımda oturan diğer 
mahkeme azası da ikinci bir taş 
kafalı olduğu için ceza kanunu
nun ( ..... ) ve ( ..... ·.) madde· 
1erine tevfikan üç sene hapıe ve 
ıuutazarrır olan tarafa üç bin 
f arnk zaarr ve ziyan vermeğe 
mahkum oldunuz. Fakat üç gün 
zarfında bu kararları temyiz ede
hilirıiniz ve ben size temyiz e:t
menizi tavsiye ederim. Zira. bere· 
ket versin ki bütün Fransız h&· 
kimleri tas kafalı değildirler.,, 

Reis Poİ Pot'un bu asözleri 
üzerine mahkerne odaıında bir 
gürültü koptu. Maznunun beraa
tini ve tahliyesini talep et· 
mi~ olan genç miiddeiumu· 
m\ büyük bir mii~külitla bu 
gürültüyü kesebildi. Jandarma!,.. 
tı çaAmırak kalabalığı dı~arıya 
çıkarmalarını mahkumu götür-

' melcrini emretti. Avukatları süku-
ta davet etti. 

Reiı Pot, ıözünU bitirir bitir
mez ayağa kalkmıt elbisesini çı· 
karmı§, ıonra odadan çıkıp git
mi~ti. Diğer iki azaya gelince, on· 
lar iptida bir müddet sanki otur
dukları koltukla.ra mıhlanmış gi· 
bi donup kalmıtlardı. Sonra ya· 
vaı yava! onlar da ayağa ltalka· 
rak · · . reıaın arl:aıandan gitmis?er• 
di. Fakat en sonro. müddei u~umt 
ıitmiıti. 

...... "' 
Hakim Pot · . , evıne gıtmezden 

evvel, baımüddci umumilik kale· 
mine ugwradı l•tı"f , . · ., anameıını ver• 
di. Adliye sarayı bolüva:·ı tara· 
fından dışarıya çıkarak c b' d 
b• . k. e ın en 
ır eıgara aiıdı dcfter"ı k d 

çı ar ı. 
Parmakları ile bir ıigarn ya m k 
için bu defterden bir parça Pka;ıt 
kopardı. Fakat 1011ra. do~t:ın~m 
kendini beklemekte olduğunu 
birdenbire hahrlıyarak geriye 
döndü, adliye ıarayı dehiizini 
geçti, adliye sarayının lokantası· 
na gitmek için o tarafa doğruldu. 

Karanlık bir dehlizin nihaye
tinde olan hu lokantada avukt.t
Jar, hakimler celse aralarında 

toplanırlardı. Burada muhtelif 
muhakemelere ait latifeci fıkra

lar, ihtisaslar ve intibalar anlatı· 
lırdr. Burası genç avukatlar, ka· 
'dm avukatlara kur yapmak için 
en müsait bir mevki idi. Meşhur 
avukatlardan Hıınri Rober, mah· 
kemelere girmezden evvel burada 

Hakim Pot'un aamimt dostu her 
gün buradn onu beklerdi. Filha.· 
kika bugün de bu dost gene ora· 
da idi. Bu dost her vakitki gibi 
gene elinde sahifaları delik delik 
kitabını tutuyor, bir taraftan ac· 
zünü havnya dikerek boşluklar 
içinde dalgın dalgın gczd\riyor, 
diğer taraftan parmaklarım kita.· 
hının delikleri üzerinde dolaşlırı· 
yordu. 

Hakim Pot geldi, dostun·.ın ya
nına oturdu. Elini tuttu, muhııb· 
betkar bir heyecan ile sıktı. 

Hakim Pot'un dc:stu hayretle 

seslendi: 
- Daha timdiden bu.-aya na:nl 

geldiniz? Davalarınızı çt1.buk bi • 
tirdiniz mi? 

- Evet bitirdim. Ne okuyor· 
sun? 

- Virgili okuyorum. 
- Bu senenin Goncourt müka-

fatını bu eser mi kazandı? 
- Hayır. 

- Hayır. Ben yalnız eski kitap-
ları okurum. Bütün yeni ltitaplar 
eski kitaplardan alınmıt tarihle· 
rin, isimlerin, fikirlerin, vak'ale.· 
rın baıka tarzda tertip edilmit 
şekillerden ibarettir. Buaün bir 
yeni kitap baııldı, bir kitapçının 
camekanına kondu mu, bir müd· 
det ıonra bir muharrir çıkacak, 
onun içinden bir tarih, bir ısım, 

bir vak'a alacak, diğer kitaplıı.rda 
kilerle karııtıracak, bu auretle 
yeni bir kitap yapacaktır. Onun 
i~in bence bir kitap ne kadar eski 
ise kiymeti de o kadar yi\ksektir. 

Bu sırada garson geldi, Pol Po· 
ta liıteyi verdi. 

- Efendim, bir alabalık filesi 
·mi iıtersiniz? 

- Evet. 
- Möayö Levi, siz de öyle mi'! 
- Evet, ben de öyle. 
Sonra Möeyö Lcvi, Pol Pota 

döndü: 
- Nasıl oldu da bugün bu ka· 

dar erken çıkabildiniz? 

- Belki çok g~ç ! Zannederim 
böyle demek istiyoraunuı. Çiinkü 
daha çok evvel bitirmem lctzımdı. 

Bununla beraber b:.ı ~ıradn h6.· 
vadi:s lokanta içerisinde artık du· 
yulr.ıu~lu. En !:üçük tefcı ~·üo.tı Ü· 

zerine türlü tü•li.i tef:ıirlcr bn~lı· 
yordu: Henüz stajmı yap.m<".hi.ıı 
olnn bir genç diğ~\· üç. avukatın 
karf11ına geçmi~ vak'ayı eğlenceli 
bir 11ok!lde tasvi 1• ec'iycı-:lu. Fakat 
bu ;ırada vak' amn kahrnmıı.nını 
orada görünce sesini J,csti, Bont'a 
!etini kırnrak vr. rrahremaı•e bir 
ı.urcttc ar.ln:ı·;ı>.ğf'. b-:-.l;::.d:. 11•: n-

ı . ' ' b' . .. rnlı : y~: r c:ı~k.:-.tmrc :-n ı.-ı r,o · 
rUndü, SC".lv&&d..ı bu:~n~nlc:ır bu ::::..· 
tın se~eceği yol üzerinden hür
metkd.rane bir to.rz<li\ cakilivor· 
lnrdı. Bu avukat geldi , ~Pol Pota 
yaklaştı, elini sıktı. Bunun üzeri· 
ne etraf ta bulunan herkeı onu 
taklit ederek Pol Potn el uzattı
lar el' · k ı S ' mı sı tı ar. lajı;ı gcııç avu· 
kat Pota bir sual sordu. fhtiyar a
vukat söze karıslı: 

- Müze.kere .se.lonunun eırrıri
nı tahlil elmek faydasızdır. Bu· 
1ıünkü vak'a pek nadir tesadüf e· 
dilir hadiselerdendir. Bıı bir vic
danın muhalifi He mU111rleme,i
d; ı 

VAKiT 

M. Troçki 
Seyahati Rusyada 

sıkı sıkı takip 
edilmektedir 

Moıkova haberlerine göre Rus
yıda son gUnlerde 1 roçki ta
raftarlarından bir çok kiti tev
kif edilmektedir. Ruı)'a matbu
atı Troçkinin seyahatinden tim· . 
diye kadar hiç bahıetmemekte 
idi. Fakat bu mehafil mumailcy
hin seyahatini bUyUk bir alôka 
ile takip etmiye başlamııbr. 

Nitekim gazetelerin birinde 
Ttoçkiye ait ( Arslan kaçtı ) 
serlevhalı tayanı dikkat yazılır 
görUJmektedir. 

Mosko~a şehrinin radyo ile 
verdiği malumata bakılırsa Ko· 
penhagda gaıibi Avrupa Troç
klcileri tuafindıın bir konferans 
verilecektir. Şayet Troçkinin ls
veçe gittiği tahakkuk ederıe 
Rusya hüMümeti Fin)andya hu
duduna mumailcybin harekitını 
tetkik için yUk11ek miktarda 
kontrol kuvvetleri ikame ede
cektir. Danimarka bUkftmeti mu· 
maileyhin konferan11om her 
taraftan radyo vuıt11ilc dinlen
mcaine müsaade etmiıtir. 

Troçkt gene Ttlrkl-
yeye dönüyor 

Kopenhıi, 30 (A.A) - Ber• 
lingıke Tidende gazetesinin al· 
dığı bir habere göre ineç hU· 
J\ümtti Troçkinin lsveç'c gelme· 
ıinc ancak Dınimark a tarikiyle 
c!önmcıi şaıtilc muvafakat etmiş 
olC:utundan ve Danimarka hil-
kümeti de muruaileyhin Dıni
mark ıya girmcıinc mUıaade et· 
mcdiğinden Troçki, Kopcnhaı
dın doğruca gene Türkiyeye 
dönecektir. 

Sanayi blrlJğlnde ma
dencilerle mUza

kereJer 
Madenciler birliğinin Sannyi 

bfrliğilc teşriki meni etmeıi 
hakkında alAkadar mlleı!eseluin 
tavuıutile cerey:ın eden mlha
kereler kal'f neticeye varmaktı~ 
dır. Fılhakika ma:iencilerimiıde 
sahai iştigalata haaebiJe birer 
aanayi müuıe1eleridir. Adeden 
ez fakat kemiyycten çok mUhim 
ve memleket iktısadiyatında mü
essir mevkileri vardır. 

Madenciler birliğinin sanayi 
blrJiR"ine iltihalcını umumi ihtİ· 
yıçlara da testi etmiştir. Ayrı ayrı 
olarak çılıtan bu İC1)1 metli iki 
mUt!sıuenıiıin bırlttmes 'ni mem
leket için de faideli g6rUrUz. 

Fabrikatörler ve madenciler 
4 Kiuunucvvel 932 pazar günü 
bir umumi içtima aktederek aciı 
temennileri hakkında ml'zakcre 
yapacaklar vr. bir ihtimale göre 
de Ankara ya hir heyet ıı.t~ m 
c: t1 ~cc\clerdir. 

s~rııo,tukla bir kaza 

Şehremininde Scyitömer mı
halleıinde Hamam ıok1:Rındıı 
oturan kahveci Buraah Mebrucdi 
11rhoş"ukla komıuıu kUfcci Ha· 
sc:n sustalı çakı ile sol k o'. unun 
altından tehlikeli surette yarala· 
rtaştır. Yaralı Cerrahpafa hula· 
haneıine yatırılmııtır. 

1 l{Anunucvvcl~ 

TKT"ISA~öTiTAii'ERLE1.I 1 "'"" nıamınennıu11ımuıa1ıımu ........ iVttın tfl IPHJttltmllllttttlt! nUlftllllflfllllW lllR111HllRlnlntmltııt11HHlllUUlllmfll 1ftmtllUUlllUtllf111H 

Mısırda sigara sanayii 
ve Türkiye tütünleri 

ihracat ofisi Mısırda ıigua ıa· 
nayiinin ıon ıeneler zarfında 
mütkül vaziyete düştüiünü ve si
sara ihracatında tenakuı olduğu· 
nu araıtırmıı ve bir rapor hazır· 
lamııtır. 

Bu rapora göre harpten evvel 
Mııır ıiıara aanayiinde büyük in· 
kiıaf vardı. Harice de Mııırdan 
ıigara sevkedilmekte idi. 

Halbuki vaziyet bugün deiit· 
mit ve Mısır ıiaara sanayii, müş• 
külit içinde kalmıttır. Harpten ev 
vel birçok memleketlere ıigara 

ihraç eden ve nef aıeti itibarile 
her tarafta tanılmıt ve töhret ka· 
zanmı§ olan Mısır sigaraları bu 
mevkii kaybetmiştir. 

latatiıtiklere göre Mıaır 925 
senesinde 382,000 Mısır lira11 kıy 
metinde ıiaara ihraç ettiği halde 
bu miktar 931 senesinde 213,000 
Mısır lirasına düşmüştür. 

Mısır sigara sanayiinin bu fe. 

Yunan hükume
tinde 

Tütün fiyatlarının sukutu 
Yunan hükumeti tütün Hatları· 

nın sukutuna mani olmak Uzere 
tetkik yapılmau için Yunan iktı
sat meclisi alisine emir vermiştir. 

Bunun üzerine Yunan iktısat 
tnecliıi uzun bir tetkik yapmıt ~e 
raporunu da hükumete vermittir. 

Yunan iktuat meclisi raporun
da fiatların azalmadıiını ileri sü
rerek bu sene istihsalin az oldu • 
ğunu ve Yunanistanın 1932 mah· 
ıulünün de ancak 30' milyona ba· 
Iiğ olduğunu bildirmektedir. 

Bu miktar ıtoklarla birlikte 
ancak 932 ihracatı ile dahildeki 
ıarfiyata kifayet edcceiini ve bu 
sebepten fiatlnrm da r.ıuhakak 

ıurettc artacağı fikrinde bulun -
maktadır. 

Meclis bundan maada Türk 
tütünlerinin 932 vaziyetini de td 
kik ederek Tüı-kiyede bu sene 
mahsulün az olcluiunu fakat 
Türk tütünlerinin daha kıymetli 
bulunduğunu söylemekte ve bu 
vaziyetin de Yunan tütünlerine te 
ıir ettiğini bildirmektedfr. 

Meclis Yunan tUtünlerinc 

··~ 
· d"" · en biiytl na vazıyete u~mesıne 

11
• 

sebep nefaseti her taraf ta tanı t' 

1 T .. k t"'t·· I ini :ıoP 5 mıt o an ur u un er 
nelerde kullanmarnasıclır. i. 

. ·· ·gara 
Mıaır ııgara ıanayıı 51 

-"'' 

1. d k ü .. 1 . . kulla•~ ma ın e tar l tun erını d f' 

ya hatladığı zamanlar ihraç . ~1. 
kslrıı''" hal azabnıt ve rağbet e 1 • ati 

Türk tütünlerinin Mısır 511 . 
ihracatında oynadığı rolü arı a ... 
mak icin bu memlekete olaıt .ı:.r. 

~ k" fıol 
tün ihracatımızı anlamruc n ııı• 
928 senesinde Mısıra 831 ,!'"32 b~ 
ıır liralık tütün scvkcdilirkel1 ,4 

rraY" rakam 930 da (202.167) 1 
11• 

düşmüş ve 932 !eneıi ilk 10 ~yı 
da iıe 102,798 lirayı geçmiştır· . 

h kA • • • a jb M111r ü umetının ııgar ~, 

racatı da bu nispette derhııl e 
silmiştir. .• 

Mııır hükumetinin bu "'ı'r~ 
yeti nazarı dikkate alarak 1tı . 
tütünü almıya karar verdiği ~ş 
her almmı§hr. 

Yerli kömür Jet 
• • 
ıçın .. , 

Ticaret odasında ıçtııs' I 
Yerli kömürlerimizin revs.

1 
l1' 

temin maksadiJe dün lstanbtJ 
caret odasında kömürcülerin i~ 
rakile bir içtima yapılmııtır: Jef 
içtimada evvela yerli kö111öf • 

' hakkında ticaret odasının hafff
1
• 

tal. 
lanııt olduiu rapor okunımuf ~, 

Kömürcü tacirler bu rapor ~ 
zerine birçok fikirler ileri •i.İ~ • 
lerdir. lçtimaa hafta içinde \t 
rar devam e:lileceklir. bit 

Dün bu meıele hakkındd 0i 
tacirle konutluk. Tacir bize e 

ki: ~ 
- Ticarel odaaınm böyle~ 

tegebüıü ~ok yerinde ol~"~~ 
Çünkü biz yerli malı, yerh ~~ 
diye bağırırken yerli mnhil'° ~ 
rağbet yoktur. latanbulda zo! 
guldak kömürü s.atrlacağı_?'e~, 
Lehistandan gelmıt olan 1<01" 
ler satılıyor. . ~· 

D\i!üniinüz, 3 lira gümril~j; 
rau vererek 26 liı·aya Zon~I 
kömürlerine İ!tanbuld~ r(I'' 
ediliyor. Buna mini olmak' 

dn-. / 
Wf•IHlttlllPttttlfllt.ll'llttiufadı11111ıcuwıü~• tiıfiH&IMRiıft ....... tıilttflllfff 

rar batlanmıt olmaııdır. ·;et' 
Tacirlerirniz bu yeni ,.sı'ıcte' 

tcıir eltisini Yunan köylüıünün ten memnuniyetle bahıetrst' 
kuvvei maneviyesini çoğaltmak i· 

dirlcr. 

Türk tütünlerinin bu noktttlardan 

çin tütün müıtahsıllarma para tev it t 
zii lbımgcldi~ini kaydetmekte • Homanya kAe1 

dir. paruları ,, i~iıı' 
Yumurta piyasası Re-:nanya hükGmeti bll ,,-;par'' 
Yumurta piyaıaaı dun sandığı de 500 ve 100 levahk kiljıl t .,e( 

37,5 liraya yUk~elmi,tir. Pcrn- ları piynıadnn ~ekrn1yc J;şl'• • 

kendc oltır:ı.k 4 !tun·~n c:ıt:lmııl; - mi~tir. ı,ul ti'' 
tadır. Bu karar üzerine lst"" ı;rı~ef 

Son haftalara kadar hemen ret odaoı hütUn tadrlo~e .~ Je•'' 
hiç para ctmiyen yumurtanın bir diği bir tamimde bıt k~bı ,.ı,.rı' 
donhire kıymctlenmeainin sebebi olan tacirlerin hemen ~,.r 
ispanya •a yumm·tn ihracına tek - 1 değiştirmesini bildirınittlr~ndl 

ftlll'H'ııttııınııııı ıııuıııım llllıllllll l111!ıı!lllHD 1111 ıw1111111ııır.uıııııuıı1111111111111 11111 l!lll:Ullll''Ul!l 1111111 ' ll llUHIUIUllr!lfll, ııu·ııııımıııı v11111nııııııır#ln 
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Pol Pot etrafta bugünkli hare-
h"b' · ı d ~ . ı. ' b Bcyaııtta ı ı ıanı et n atağı ıı gos le rılen sıravı laKI e11 

keti üzerine 1rösterilen ~laka "~ 
teveccilh eserlerine kar~ı Jaknyıt 
görUnUyor, garsonun hazırlamnk
ta oldu~u alabalık filesine docru 
bakıyordu, 

(Devamı var) 

fünun konferanı salonunu teşrif •ri tica olunur. 
Saat 

9 il& 10 
10 il 12 
13,30 .. 15 

15 fi 16 

Fatıh, E'l1 nönU kaza'orı mlintehibİ 
ınnilcri 

Kadı\. öy , t:cşiktDş, Bc)•oğlu ,. 
Sarıyer, Beykoz, Ügklldar, Adalar, 

'' ı. 1rk~f Ba~ 

·ıet· kazalıu ve mUlhakat h'b'ı 5 aJ11 

. 'k Unte ı Sırasında lfmaztrctın gccı co ın 



VAKiT 

O
Bir habra: ı--........................... ı· 

lmeden vatammızq. kavu_şa/Jilsef! .. i·~;~;;;:n~~!;;;~~~;;r 

il Uınumt harpte in ıriliz!erin eli
;, '~ir dütmüştül<. lngilizler bizi 
· ~bııtan çötlerinin ortasında 
Jaaaı haritalarda bile gösterilmi-
~~ lbiUbiş bir mağaraya kapa
Ç •tdı. Bir mağara diyorum .. 
. ~kn iami bir kale olan bu yer t11 en mükemmel sıfat mağara-. 
.,_ llenimle beraber 100 den fazla 
~'!.k de vardı. Ar.zc!o!unun şu· 
'dan burasından Türkün bü
Orıt. namusunu kurtarmak ıçın 
p· . Ja gelen bu genç!erle he-
-:: i~te bu mağarada toplan· 

le. 
~11Ctınter birer birer geçiyordu. 
tel 'lba He bir yudum sudan iba
~ o~an gıdamız bize kuvvet 
ı~'nıiyorc!u. Bunun için ilk gün 

O!&rak saydan esirler bir 
~' _geçmeden 65 tane kalmıştı. 
, 65 in içinde de vc>tar. ?:::ıs . 
~ aöıierini dünyaya kapalaca'. 

geoç1er vardı .. 
-~en ve bir C:e arkadaıım J; 
'- U... Her nedense bu eıiyetı i 
~hkkatli bayata çok çabuk 
~ .. llııştık. Hurmalar bize en 
Ş~et verici gıda gibi geliyordu. 
~1f1Dan değildik. Fakat zaif, 

•etıiı de sayılamazdık. Her 
~ oturur, düıünür ve bu çetin 
' den kaçmak kurtulmak iç ;rı 

•llar gözetlerdik. 
~~ Ah.. Ö!meden vatanımızı 

tre göre'>ilsek ... 

• • • 
wl·~! olduğumuzun 465 inci gü
~ 1~· İngilizlere biraz emniyet S:1ttik. Hele ben biraz ingi
~ • biraz da Arapça bildiğim 
S. ••rnizondaki İngiliz kuman-

te Arap ukerlerile mükem· 
~thbap olmuştum. 

'•• "'~lar gün geçtikçe daha 
~, temaslarda bu'.unuyorduk. 
~ {et dııanda istediğimiz gi
~ 'l11ıek için izin de almış-
~. <:l&nler, haftalarca etrafta 

11~ l'tni ahpaplar kazandık 
~"t b içinde de en samimi bir 

Si lllduk. 

~· ~ l~rk dostu olan bu Arap S ~de ıeybi idi. Çadırına 
~ lla~z zaman bize öyle ik-
~ta ki.. lngilizlere çok düı
~k ~el'lldisine esirlikten kur-
~h ••tediğmizi sayledik. 
~ ~ (AbdUıselim ) Efendi bi-

•rıumuza karşı : 

. 

Kabne ,e,hl AbaOe11eıam et. 
bize çok ikram ederdi •• 

- Hemen bugün.. dedi •.• 
Bu cevaba birdenbire inana-

madık. Fakat lsmail: 
- Haydi gidiyoruz.. Dedi. 

Hakikaten bizim garn:::o:ıda ne· 
yimiz vardı. Hiç?. O halde he· 
men kaçıbilirdik. Kara verdik. 
Bu zamana kadar Abdüsselam 
efendi iki beygir ile iki de sa-
dık Arap hizmetçi hazırlamıştı. 

iki gün iki gece gittikten 
sonra "Makalla., limanına 2el
dik. Burası Aden denizinde ufak 
bir Jimandı. 

Buradan gemiye binmek çok 
zor olmadı. Çünkü arkamızda 

BulunduAmux yer haritada ismi 
gtirUlmeyen bir maıara idi .. 

Arap elbis~leri, cebimizde de 
Ebüsselim efendinin kabile ef
radından olduğumuzu gösteren 
vesikaları vardı. 

Hemen gemiye bindik. Bu bir 
lngiliz gemisi idi. Göiertede 
oturuyorduk çok neıeli idik. Fa
kat çok gecmeden bu neıemiz 
kaçtı, çünkü Şap denizine gir· 
piğimiz zaman müthit bir fırtına 
bizi karşıladı. Gemimiz birden· 
bire sallanmıya, iki tarafa mül· 
hiş yalpalara başladı. 

Ilı' "" Ilı' 

- Eyvah .. 
- Bitiyoruz .. 
- Gemi batıyorz ... Bq taraf-

tan su alıyor .. 
Sesler birbirine karışıyor, çığ· 

lıklar arasında kadın •e çocuk 
sesleri yükse!iyordu. Gemiciler 
imdat sandallarını çoktan deni-

l Tuvalet 

Hindistan delikanlıları saçla -
rını güzelce taradıktan sonra 
Hindistancevizi yağı ile yağlarlar. 
Bundan sonra saçlarını büklüm 
büklüm yaparak omuzlarına sar· 
kıtırlar. 

Uzun saçlarını başları üzerin
de sardıkları için bilmiyenler bu 
erkekleri kadın zannederler. 

Yaşh adamlar 

Yaşlı adamlar yalnız uzun e -
teklik giyerler. Yazın ceket ve 
gömlek giymedikleri için vücut -

. )arı yarı belden çıplaktır. B:ızan 
1 birer beyaz ceket giyerler. Sakal
ı larını tıraş ederler. Fakat favori. 

!eri yanaklarına kadar sarkaı. 

MUslUmanlar 

Hindistan müslümanlarmı bir 
görütte tanırız. Müslümanlar 
başlarını tıraş ederler. Ve ıeker -
ci külahı gibi sivri birer l,ülalı gi
yerler. Bu külahlar sarı ipekli 
kumaştan yapılır. Hindistandaki 
müslümanların çoğu zengindir. 
Bu külahlar da çok pahalıdır. 

Buda mezhebi 

Buda mezhebinden olan pa • 

paslar arkalarına uzun sarı renk· 
te birer entari giyerler. Ellerinde 
muhakkak surette bir kaim yap· 
rak vardır. Bu yaprakları yelpaze 
gibi kullanırlar. 

SeyUlnllller 

, Seylan adasındaki insanların 

' çoğu kısa bir dondan batka bir 
şey giymezler. 

1 

At••• tapanlar 
Ateıe tapanlar baılarına si -

yah muıamba gibi bir ıey takar· 
lar. Bunların tepeleri açıktır. Pa
pasları ise uzun cüppe ve beyaz 
pantalon giyerler. 
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zc indirmişlerdi. Herkes nöbet 
i!e sandallara binecekti. Evvela 
kadınlar ve çocuklar sandallara 
indirildi. Bu esnada bilmem na
sıl oldu? Bir tek kadının bulun-
duğu sandaldaki gemici denize 
düştü. Müthiş bir dalia onu bir• 
denbire kaybetti. Kadın sandal
da cıyak cıyak bağrıyordu. Ar· 
kadışım lımail Karadeniz çocu
ğudur. Bu vaziyeti görünce ta
hammül edemedi. Hemen denize 
atladı. Bir kaç dakika sonra 
kadının bulundnğu sandala çıktı. 
Küreklere sanldı. Ben de bir 
başka sandala bindim .. Üç gün
den fazla çarpıştığımız dalgalar 
arasında bir ufak limana gire
bildik .. 

Hemen arkadaılarımızı aradık. 
Aldığımız cevap şu oldu. 
- Yok ... 

, iki gün sonra tahlisiye gemisi 
de deniz üstünde topladığı yirmi 
kadar kadın ve birkaç çocuğu 
getirdi. Bunlara arkadaşımı sor
dum. 

Bir kadın heyecan içinde şu 
sözleri söyledi: 

- Kmmın yalnız bulunduğu 
sandala atlıyan delikanlıyı mı so
ruyorsunuz. Müthiş bir dalga 
gözümüzün önünde sandalı ala
bura elti.. Biraz sonra suyun üs
tünde iki kürekten başka bir 
şey göremedik.,, 

Ben şimdi vatanımdayım .. Fa
kat lamailsiz olarak ... 

''Masalcı" 

1----····-·-·-······························ Kartpoatal Mfibadeleai i 
İ Yapanlar i ................................... ·----······· 
Arkadaş arayanlar 

Yalnız lzmirin f otograflarile 
lıtanbulun manzara fotografları· 
nı mübadele ediyorum. lstiyen 
arkadaıların V AKIT gazetesin· 
de (M. Z.) adresine müracaat 
etmeleri. 

§ Ankara manzaralarile latan -
bul manzaralarını değifiyorum .. 
V AKIT çocuk sayıf ası vaııtasile 
(M. M.) adresine müracaat edil
mesi. 

§ Türkiyenin dört bir köteıinin 
resimlerile istenilen resimleri de
ğittiriyorum. lstiyenlerin V AKIT 
gazetesinde (R.) adresine müra -
caat etmesi. 

Sayıfa 9 

.................................................. 
i Güzel ve gürbüz 5 
i Çocuk müsabakası i 
: ................................................ ! 

Gelen 
Resimler 

il l LI sa lıa ka 

bitti. 

Gelen re

sinzleri 

SlfQSl i/.e 

dercediyo-

ru=. Necla Sevim H. 

i···········-······ .. ··· .. ······· .. ·····--··-ı 
: Karllerlmlze Cevaplar ı . . 
=············································-·· • 
§ lzmirde Remzi Beye: 

§ Mııır manzaralarile İstanbul 
manzaralarını değişiyorum. Mı -
sırdan mübadele yapmak istiyen 
arkadaıların (V AKIT Çocuk sa • 
yıfaıı. M. Z.) adresine müracaat 
etmesi. 

- Türk Dili Tetkik Cemiyeti• ' 
nin çalıfma kolları yapılmı!lır. 

§ Türkiyeye ve batka memle
ketlere ait köy manzaralarile la -
tanbulun güzel manzaralarını de

Pek yakında her tarafta çalışmı .. 1 
ya başlanacaktır. Bugünkü gaze .. 
telerde de bunun şekli vardır. 

§ İstanbul, Fatihte Nahide lia .. 
ruma: 

ğiştirmek istiyorum. Müracaat: 
VAKiT- D. M. - Muallim mekteplerinin :ı:>un-

§ Anadolu resimleri, fotoğraf- dan sonra orta mektep mezunu 
lan, manzaralarile İstanbul man- alınacaktır. Muallim mekteplerin 
zaralarıru değitiyorum. V AKIT den çıkanlar lise mezunu ehliye • 
K. K. adresine müracaat. tini haiz olacaktır. 
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Güzel yazı müsabakası 
Karilerimiz arasında "Güzel yazı - kaligrafi,, müsabakası 

açıyoruz. 

En güzel yazı yazana ve müsabakaya iştirak eden bütün 
karilerimize birer hediye vereceğiz. 

MUsabaka .. rtı 9ayet basittir ı 
"Temiz bir kiğıda siyah veyahut çini mllrekkebi ile şu 

ciımleyi yazacaksınız ve bize göndereceksiniz.,. 
"Yakıt gazetesinin açmı' olduAu gUzel yazı musaba• 

kasına ben de ı,urak edirorum • ., 

, 
1 
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150 kariimize hediye veriyoruz 
Bilmecede kazananlar~n isimlerini her pazartesi gfinü neşre
diyoruz. Mükafatları perıembe günleri idarebanemizde veriyoruz. 

®' 
l '• 'ı ' I• • • '·· ı/ ,., ..... 

- -- ---- -

Cebi Efendinin ba,ından geçeni en gUzel kim yazacak ? 

Cabi Efendı çocukların en aziz ahbabıdır. Geçen 2ün başına 
bir it geldi. Yukarıdaki reıimde gördüğünüz bu işi çok güzel 
olarak yazarsınız, bize gönderirsiniz. Şartlar ıunlardır : 

1 - Bu dört resim bir hikayedir. Onun için bu hikayeyi 
(8) satırı geçmemek üzere güzel bir ifade ile yazacaksınız, bunu 
bize göndereceksiniz. Yazılar temiz ve okunaklı olmalıdır. En 
güzel ıekilde ifade edenlerden 10 kariimize birer kutu pisküvi 
vereceğiz ve resimlerini basacağız. 

10 kariimize de birer kitap vereceğiz. 25 kariimize de birer 
paket çikolata vereceğiz. 25 kariimize de birer yo-yo vereceğiz. 
85 kariimize de muhtelif hediyeler vereceğiz. 



Savıfa 10 VAKiT 
•• 
Usküdar tramvayının Kadıköyüne 

uzatılması kararlaştırıldı 
Şehir meclisi dftn dağılmadan evvel terkosun lşletiJmesl 11;1D 

masraf kabul etti, birde hal yaptırılması kararlaştırıldı 
latanb~l umu~i. meclisi. ?ün ı lahı f~ılı,, ş~klinde tadilini ka _ / cümen bir hayli uzun bir rapor 

bu denenın aon ıçtımaını bmn • bul edıyor, bır aylık İ§letme mas· hazırlamıştı; okundu. 
ci reiı vekili Sadettin Ferit beyin rafı için de ayrıca elli bin liralık Muhtelit encümen İ§i uzun u· 
resliği altında aktetmiıtir. Bu İç· bir a.vanı Yerilmesini muvafık bu· zadıya tetkik etmi§, verilen iza· 
timada bilhaua §İmdiye kadar luyordu. Makam da aynı fikirde i· batı dinlemiş, hesaplarla meşgul 
bütçe encümenine havale edilmit di. Talep umumi heyetçe de ka • olmu,· kararını vermi9ti. Mazha· 
olan muhtelif ifler hakkında en • bul edildi. ta ok~nduktan sonra reiı vekili 
cümenin tanzim etmiı olduğu Bir tarziye! Sadettin Ferit Bey mazbatayı ha· 
mazbatalar milıakere edilmi~tir. ikinci celsede bir aralık aon 1 zırlıya~ mu?t~lit encümeni~ reisi 

Belediye hastahanelerinde zamanlarda. mediıe iltihak etmiş ı Hamdı. Beyı ız.ahat vermege da-
. ahnacak. Ucret olan ihtiyatlardan ve eıki cemiye vet ettı. Hcınıdı B~y uzun • be~a: 

. Eskiden. bel~dıye baıtanele • ti umumiyei belediye azasından natt~ .bulundu.- İ§ın .. mahı~etu~ı 
rı~e te~a~ edılecek hastalardan Nurettin Müıı§i bey söz aldı. Dün J seyrını, n.~ye ~~lol~~~unu bır hır 
~de ~ır .ln:a ücre~ alınması ve kü Milliyet refikimizde Nurettin anlattı; s~~erının hulasası ıudur: 
~akırlerın ıstısna edılmesi usulden Mün§i beyin beyanatı vardı, bu - - Osk~~ar tramvayının Kadı .. 
ıken geçen aene bütçe yapılırken rada tehir mediıinin hiç. bir şey köye ve dıger mevzuu bahıolan 
bu raka~ yarım liraya indirilmit yapmadığı, lüzumsuz ve bot va - y~rlere. ka~ar uzat~l~aıına ~vvel
ve pek zıya de fakir o!.mıyan!ar _ kit geçirildiği neticesine varan ki cemıy~tı ~m~mıyeı beledıyede 
dan maada herkesten ücret alın- bazı mütalea.lar serdedilmekt~ i - kar~ verılmıttır • .. .. . 
mas~ eıası kabul edilmiıti.Bu ıene di. Nurettin Mün§İ bey meclııte .. Bınaena!e!h bugunk~ • m:c~ıse 
tatbıkatta bu halin varidat ziya _ söz alınca gazetede çıkmı.ş olan duşe~ bu ışın ~abaa~ını duşiin· 
nır..ı mucip olduou görülmü§ ve he beyanatmı mevzuu bahsettı, ken- mektır. Muhtelıt encumen, ona 
sap işleri müdü;lüğü meclise mü- duinin hiçbir gazet~~~Y~ çağır~ - göre i~.e .~aşlamı§, esasen Ah~ttm 
racaat edel'ek ücretin tekrar bir rak beyanat veimedıgmı, bu soz· Kadıkoyune uzatılmaaı la.zıme
liraya çıkarılmuını iıtemiıti. Büt Ieri 0 gazetenin bir ~~ar~i!?-n~ ~en ?lduğu için .yaptığı tetkik ne~ 
çe encümeni mazbatasında, ge • hasbıhal kabilind~n s?yJ:dıgını, hce~ı~d.e şu netı~eye ~arm~ıtır • 
ç.en seneki kararların varidat te- sözlerin evvelce ıoylenılmış oldu· Bu ış ıçın beledıye butçeıınden 
mini maksadile verildiğini ve pek ğunu, meclise iltihakından sonra bir milyon lira para çıkacaktır. ·: 
fazla f al:ir olanlardan maada her o fikrini değiştirdiğini ve kimse- Hat. uzahlmasa da bug~ ~i.lı 
keıten ücretin alınması icap et - ye tariz niyetinde olmadığım bil- ile Üskü~a:d.a münakale ıh~ıya· 
tiğini söylemekte, bir lira ücre- drdi. . cm~ temı~ ıçın de'!'amı zarun ol· 
tin de eskisi gibi alınmasını ka • Azadan Manyasi zade F erı· duguna gore beledıye ya b~ .para· 
bul etmekte, ayni zamanda bu iş- dun bey söz aldı, Milliyet gaze~e- yı her .sene açık kap~ak ıçın ve
ler için eaaalı bir talimatname sinde okuduğu beyanatın meclıse r~c~k~ır! yahut da bö:rle f~y~al! 
tanzim edilmesini istemektedir. ve meclis azasına karşı hakaret hır ış ıçın •aı:~e.~ec~kt.~r. B.u ıkıncı 
Encümenin bu talebi kabul edil • mahiyetinde olduğunu, kendisi - si muvafık gorulınuştur, §ırket bu 
IDİJtir. nin bu meselenin konu§ulması parayı ~aşk~ yerd~n bulac:;a~ ~e-

Unkapant köprUsU için riya.sete takrir verdiğini, fa· Jediye hır mılyon lıralık hır ıat~~-
.. .. .. kat Nurettin Beyin bu takrir o- raza kefalet edecek ve bunu but· 

U~ap~ kopı:uıu .~k ~~r~p kunmadan söz alarak hadiseyi çeıine on Genede koya~aktır. Bu 
v~. t~?Jıkelı. ?.ld~g~ ıçın sokul- tavzih etmesi ve "tarziye verme- para geri gelmiyecektır., fabl 
nıuştu. Gazı ~op~u .~pılıncaya· ıi,, üzerine artık takririnin okun• bu para ile Kadıköyüne tramvay 
ka~ar.Karak~y.koprusu ~«:,~ b~~ı- muma lüzum kalmadığım, takri- yapıtmış ve tramvay idaresi ken
na ıhtıyaca kafı gelm~dr~ .. ~~ rini geri aldığını söyledi, Nurel· di kendisini idareye muktedir bir 
makam U.~":pa~ı k?p~uıunu~ tin Münşi Bey de kendi sözleri i· hale getirmiı olacaktır. 
tekrar tamırını ıstemıt~1 •• ~ rin kullnnılım bu "tarziye tavsi- Tramvay şirketinin Evkaf ida· k.. ·· ·· · · l g nın hırı :r " 
k oprus~ .ıçın a ı~adn·rkr İ b. • fine itiraz etmedi. Mesele Itapan· resine dört yüz bin lira borcu var· 
.en faızın~en şım ı •. a .tmıı v• ~ mış ıayıldı. dır, şirk:!t onu da Evkafa yeni 
lıranrn bu ııe sarfedılebılecegını hisse senetleri ıatarak halletsin!. 
söylemişti. Daimi encümen bu Muvakkat hal yaptınlacak Muhtelit encümen hattın tem· 
paranın ancak Gazi köprüıüne Belediyenin ihtiyat akçesinden didini ve bir milyon liranın bu 
sarfedilebiJeceğini, ~un ıçın o- 200,000 lira borç alınarak bunun- ~el<ilde verilmesini kabul ediyor, 
radan harcana~ıy~cagım, . fa~t la Keresteciler yangın yerinde fakat belediyenin mes'ul unsur· 
ıe~~ o ~aradan ııtı~r~z e~ılehıle- muvakkat bir hal yaptırılması ları tramvay şirketinin gösterdi· 
c~g1 ~utal~ınd~ ıdı. B?tçe ex_ı· hakkn:daki makam teklifini tet- ği hesabı tevsik etmeli, istikraz 
cumenı .belc?ıyen~? . ye~~d~~ hır kik etmek üzere ayrılmış olan mukavelesi de parafe edildikten 
borca gıı-emıyecegını soyluyor, muhtelit encümen de mazbata- sonra kat'i imzadan evvel Şubat 
G:\:zi köprüsü için toplanan Pa_r~- aını yapıp getirmişti. Encümen devresinde meclise getirilmelidir. 
Y~ dokunulmadığ:mr, fakat faızı- teklifi muvafık buluyor, 200,000 Hamdi Beyin izahatinden ıon
nır.. ulmamıyacağına dair l<anun - liranın bu iş i~in sarfını kabul e- ra Emin Ali Bey tasvipkar beya
t~l;ayıt ol~ad~.ğ~~ı'.. hi~~naleyh diyor, ihtiyat akçesinden istikraz natta bulunmuş, mazbata muhar· 
. · .apanı koprusunun bırıken fa yapılması hususunda makama riri Galip Bahtiyar Bey encü.me· 
·~:d: 8~cak par~ ile ~i!in • selahiyet veriyor, ancak inşaatin nin halkın ihtiyaç ve arzusile a1a
'd ah"'ur olmadıgını hıldırıyor· projelerinin yaptırılıp ır.edi:;e ge· kadar olmakla beraber ayni za· 

u .. u.murni heyet de bu miltalea- tirilmcsini istiyordu. manda işi it olarak telakki ve 
'Ya 

1
; t:rak etti, böylece .ma~amın Bütçe encümeni reisi Hamdi tetkik ettiğini ve bu neticeye var· nok.aı na~arı tasvip edılmış olu· n _ ih ak · d ı k d - ·· I · t• Yord .uey • tiyat çesm en a ınaca ıgım soy emıt ır. 
u. olan paranın dört senede taksitle Vali Muhiddin Bey tramvay 

Bando he•iplart yerine konulmasını tklif etti, idaresinin gösterdiği hesaplann 
Şehir bandosunun 1930 ıene&i vali Muhiddin Bey de bu teklife belediyece de tevsik edilebilece

n~ a~t hesap kesimi hakkında tet• iştirak etti, halin yaptrrılması, ih- ğini ve istikraz mukavelesinin de 
kı~ı hesap encümeninin hazırla· tiyat akçesinden borç alınması meclise getirileceğini söylemiştir. 
dıgı ın~zbata okunup kabul ve ve dört senede ödenmesi meclis- Cevdet Kerim B. de halkın ih-
bando ıdaresi ibra edildi. ce de kabul edildi. Ancak proje- tiyacının ve o havalinin ümranı· 
Terkaaun aahn ahnması rnı, lerin meclise getirilmesi noktası nın temini noktalarından bu hat· 

lşlatllmesı mi ? hararetli münakaşalara sebep ol- tın bütçeye yük olmıyacak tekil· Bel d. J 
.. ~ ıye makamı gecen ıene du. de yaptırılmasının muvafık o a-

bdult~esıne terkosun ıuübayaa be - ~ Daimi encümen azuından Av· cağı mütaleasında bulunmuştur • 
e 

1 olm~ üzere konulmuf olan ni Bey projelerin tetkiki itinin Reia vekili Sadettin Ferit Bey 
SOO,OOO lıra.nın bütçedeki fasıl un daimi encümene ait bir seli.hiyet evvelce ce.'lliyeti umumiyei bele-vanınm Terko.un -u··ba ld - ı· · ca b · d . 1 ·ı · bed . au Yaaaı ve o ugunu, mec ısın ayrı u ış- iye azası iken tramvay işinin ilk 
!ş etı ~~11

8.. elı olarak tashihini lerle de, meşgul olmasına lüzum müzakeresinde Üsküdarda tram
ıstemı~ .. ı. utçe encümeni ınazba- olmadığım söyledi, vali Muhid- vay yapılmasına zararı mucip bü
tasında bu paranın yalnız satın din Bey inşaat projelerini tetkik yük masraflı bir i, olduğu müla
alma bedeli olduğunu, itletmenin keyfiyetinin meclisin vazifelerine hazasilc tek muhalif olarak rey 
idarenin kendi varidatile ınüm - dahil olmadığını söyledi, Mehmet vermişti, şimdi hattın inta.aını ia
kün olabileceği.n!, İcap ederıe İt· Ali Bey{ Beyoğlu) meclisin inşa- tiyen muhtelit encümende de iza 
letme manafı ııçın aynca bir a • at projelerini tetkik edebileceği· olarak bulunmuş ve mazbataya 
vana verilebileceğini söylüyor, ni iddia etti. muvafık olarak imza koymuştu • 
bütçedeki fanıl unvanının taıhihi Bu huıuata uzun münaka~alar 1 Bu itibarla dünkü müzakerede 
hakkındaki makam talebini red- d bul d · d 1 h 1 l k 5 d · F · B a un u. netıce e mec is a en son o ara a ettın erıt ey 
'dediyordu. Bunun üzerine bele • Projesinin de Şubat devresinde riyaset kürsüsünde ayağa kalka-
'diye reis muavini Nuri bey ce-lıe mdı.·ecliae ıetirilmesine karar ver • rak bir rei.s değ. ~1., a. za. sı.f ati.le söz arasında makamla bütçe encüme- _ 
ninin temas ederek bir tekil bu. DakUder tramvayları söyllemek ı sltedıg.ını bildırmıı ve 

ki · B kl*f ka şun arı söy emştır: Junmasını te if eltı. u te ' Ruznamenin son maddesini - Bu mevzu üzerinde vaktile 
bul edilerek celse tatil olundu. ~akü.dar tramvay idaresinin va- ·· ·· l · k t'- k •tt'h 

ıkı'ncı" celsede bütçe encümer.i- t h soz soy emış, a ı ararın ı ı a-
b zıye 1 ve attın Kadıköy ve F e- zından evvel tetkikat yapılmasını 

ain bu meeele hakkında maz ftta· nerbahçeye ve Fener yoluna ka- teklif etmiş, bu teklifimin tasvip 
sına ilave ettiği )'\l)ktalar okundu; d~ uzatılması meıeleai teşkil edilmemesi üzerine de menfi rey 
bütçe encUmeni fasıl un~anınm e~ıy?~da. Meclisin meseleyi tet- vermittim. Vaktile söylediğim 
''T erkosun mübayaa, tevsı ve 15 • kık ıçın tetkil ettiği muhtelit en· aözlerden yalnız teklifimi ve eı· 

T.D. T.cemiyetinde 
Etimoloji kolunun verdiği 

kararlar 
Ankara, 30 (H. M.) - T. D. 

T. Cemiyeti umum kltipliğinden: 
T. D. T. Cemiyeti merkez he

yeti biuasında kollar ilk toplan· 
tılarını yapmaktadırlar. Bugünde 
etimoloji •e derleme kollan ilk 
defa olarak toplanmışlardır. Eti· 
moloji koloouo Yerdiği kararlar 
şunlardır: 

1 - Istılah, derleme ve filo
loji k ollanndan sorulup asıl' an 
anlatılmak istenilen kelimelerin 
etimoJoj ilerini arafbrmak. 

2 - Bu araıtırmaları yapa· 
bilmek içinde bir biblyografi 
yapmak Ye bir kiltOpbane kur
mak • 

3 - Kili bambktan sonra 
umumi lisaniyat bahisleri üze
rinde nqriyatta bulunoak. 

4 - Tilrk dilinin etimolojisile 
uğraımıt memleket içinde Ye 
dışındaki zevMttan istifade yolla
rını aramak. 

Derleme kolunun verdiği ka
rarlarda şunlardır: 

Derleme kolu iusı arasında 
iş b~16m6 yapmıthr. Azadan her 
biri ağızdan veya kitaptan söz 
derleme i~inde çahpcakbr. . 

Villyet derleme heyeUerme 
gönderilecek talimat maddeleri 
de tesbit otunmuş ve en yakın
dan baılanmış o!mak için ~erçu~ 
devrinden itibaren kehmelerı 
derlenecek yazma "e basma 
eserlerin listesinin hazırlanması 
ve diğer taraftan memlekette 
çıkan gazete ve mecmualann 
gözden geçirilmesile ağızdan der· 
leme mer keılerinin çalışmalan
nıo kolla.oması kaıarlatbrılmıştır. 

Derleme her hafta pazar ve 
perşembe günleri toplanacak. 
Umumi derleme mahsuUeri ge
linciye kadar elde mevcut mal
zemeyi tetkik ve tasnif ile uğra· 
şacaklardır. 

lllllf!IBllnDU11 
babı mucibeaini ihtiva. eden kıs
mını müsaadenizle zabıttan oku
yacağım; §Öy\edir: 

"Cereyan eden müzakerat ve 
münakaıattan taayyün etti ki 
mesele yalnız Oıküdar Kıııklı 
tramvay batbna ait değildir, hun
dan daha tümullü ve lüzumlu ve 
daha va.al bir tqebbüıtür. Esa· 
sen nafi ve müsmir olabilmeıi ih
timali mevcut olan kısım Oıkü
dardan Kadıköyüne ve Oıküdar 
dahil ve harici ve Kadıköy dahi
linde muayyen sahalarda cevelan 
etmek şartile Fenere ve belki de 
imkan haııl olursa Kadıköy bele
diyesi hududunun intibasına ka
dar temdit edilecek hatlardan i
barettir. 

Fikrimce esas meıele budur, 
Boğaz içine yapılacak hat bir fer· 
dir, Üsküdar - Kısıklı hattı iae 
fer'in fer,idir. Eıu hatlar dahilin 
de nef'i hemen muhakkak olan 
hatlarla beraber zararı muhak- ' 
kak kısımları da vardır. Madde· 
ten zaran mucip. manen inkiıan 
hayale ve vicdani mes'uliyete 
müncer olabilecek vaziyete · düf
memek için henüz Evkafın uhte
sindeki imtiyaz ~ehre intikal ve 
müşterek imtiyazın muameleleri 
teke.~mül etmeden işlerin filiya· 
ta inkılap edecek faydalı bir 
teşebüs olduğu hesahen ve fe'!1-
nen tetkik edilmeden karar verıl· 
memesini isterim.,, Arzettiğim 
gibi hu teklfim kabul edilmedi 
ve ne kadar samimi bir his ve 
kanaat mahsulü olsa dahi fevri 
bir karar alındı. Eğer bu tetkikat 
icra edilmiş olsaydı belki mese-

1 Klnunuevv~ 
• 

Altın madeni 
... ı,dı) 

(Baş tarafı 1 inci sar b'le 
. d 1 Çelebi seyabatnamesıo e 

zikredilmiştir. u-' 
d. . oaJ iP' 

3 - Maadin mü ırı obeO' 
vekili ve kıymetli genç rD ıotd' 
dislerimizden Hadi bey. ey yal" 
bu arazide bir ay tetkıkal ··od' 
mış 1e yüz kilo metre ter~'' bl' 
bir saba dahilinde nebirlerıt'-yeıı 
rakmış olduğu kum alo~1t;r 
tabakalarmda kolayca al~ı~ •:.,ı 
sal edilebileceği kanaahor 
eylemiştir. ..,.,_. 

4 - Bu madenin evvelce cfi1' 
rafını korumadığmda~ tedke j 
diği faız edılmekte ıs~ e / 
yevm altın grafik takrıbeD Yb" 
miş kuruşa olmasına ve .bu .0~ valide bir amele yevmıye51 

de takriben kırk, elli kur 
tecavüz eylememesine göre 
f . . b - 1 bulrıı' arzıyeyı ugun yan ış . ~ b' 
tabiidir. Çünkü en iptıdaı ;şt 
şekilde çalışmak şartile f~ııır 
yaravacak hiç bir tesisat ~ piO 
masına rağmen bir arn.e .e if 
kotayca ve adi el l eğenlerı 1~r 
de bir kaç saat yıkamak 5 ıtıl' 
tile etli altmış santigram ~~ 
istihsal ettiği görülmiiştür. e;; 
eoaleyh tabiatile bundan 
ümitvar olmak kabildir. -f, 

Elyevm bu havalide taharri~~ 
ve tetkikat yapmak kabil dSlt 
dir. Zira denız yüzünden 1 ~ıı 
2000 metreden ziyade yükse 6f 
o!duğundan her taraf kari• d' 
lülüdür. ilk bahar sonlarııı 6' 
tetkikata devam olunacaktır· ~ 
maden tabii latmdır ve bıÇ 
madenle de l<anşık de~ildit· 

Malik bey ne diyor 

' Diğer taraftan dün darülf~;( 
na gıderek arziyat müderr~._ 
rinden Malik beyle konu~ 
dedi ki: ., 

- Bizde altın umumiyetle~ 
li kurşunlar içinde çıkar. M ·f_ 
la Balyada, Geyancia, P~;,r 
dağında GaJen denilen simlı ,~ 

şunlar içinde karışık olars~ 61 
tın .ardır. Şimdıye kedır t 

h. . de bmirin ~otnova na ıyesıo (/ 
demişin şimali garbisinde, ~,. 
nakkale cenubunda Kuvart ,-
linde, tra~t halinde nabit fıı~,ı 
da tesadüf edilm iştır. ' ( 
bunlar o kadar ehemmiyete 
yan değildir. . 

1 
ri~1 

Albn cevherinin eo mübıııt '/ 
nabit altınından sonra TeU~r eli'" 
rekkebah teşkil edn ki ş~ıı>;IJ' 
kadar bunların memleketııı> 
görüldüğü kaydedilmem .şti..6 

Mevzuu bahso~a?, eğer ı~ 
bir altın madem ıse her ~ 

kuvarts içinde nabit ola~ b''t 
kan bir a~~ın m8:deoidi~ •; ,~• 
kikaten muhım bır şeydır. ,. bır 

nümuneleri görülmeden k,.t '~e" . ., , 
şey söylenemez ve madeoı ·eO I' 
ginliğini görmek için de l1.,,c1ıt 
jik bir tetkik yapmak Jl~i~"tı 
ki ihtimal bu husustaki tel .,JW 
ikhsat vel< aleti maden mlibe 
teri yapmışl~rdır. 

111
cfell' 

Al tın madenleri diğer o:ııurıut' 
• k t;U tıl ler!e mürekkep o!ara . 0 111 

. baıı dl Jar. En fazla kıvmetı ııır 
· JtıP tİ' nabit olanıdır. Nabıt • rı ib 

r ıı ."' en ~ok kuvartslı daoıa ts iÇI 
va eden araı.ide- ve ku"ar 
de bu1unur . ~ 

B .. k.. ecust~ ugun u JIJ _ 
111

.,hab'' 
Ankara 30 (Husu••c1·5te tııt' 

• e ı ~ 
r.mizden) - Yarın oı.0 ıii·' 
teşekküllü nahiyeler• ·oio tıb' 

b disJerı ,,,., 

le esaslı bir surette müspet veya 
menfi bir karara raptedilirdi. Bu· 
gün gene o noktadayız, vaziyeti 
tahkik, imkanı taharri ve tespit 
için gene hesap ve fennin kat'i sö· 
zünü dinlemek icabediyor itika· 
dm dayım.,, 

Sadettin Ferit Bey bu sözleri 
söyledikten ıcnra riyaset kürsü· 
sünde yerine oturmuıı muhtelif en 
cü:nen mazbatasını ıerdedilmit 
olan bütün mülahazalann ilavesi 
suretile reye koyınuf, mazbata 
kabul edilmiştir. Bunun üzerine 
Şubat ba§mda tekrar toplanıl
mak üzere içtimalara hitam ~r
miıtir. 

amenejman mli en. fbkakl•r• fıa 
sisatııılıktan kalan 15 1.kiocİ ele 
verilmeıi kanunlar• di:ecektir· i• 
olarak müzakere ~ . te ye"rf', 

'l ekaüde ıevkedıhp b•>' 
1 rla ball . te" 

yelerini alamıyan 8 f 111ecll5• l 
· · · · evk b5,511 rabn tamırı ı çın tıı ,. 

31,500 l iralık mun~d8111 ele' 1 111~, • - , ar ı:. ... ııı istemiştir. Hususı .. en iV' 

. k encuaı bası tabedılere 
rına dagıtıldı. 
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~eşiktaş Cinayeti 
(Baş tarafı l inci sagıfada) 

~~erine ablmış, beş el sıkarak 
ıçareyi öldDrmüıtür. 

•• ('jl:. 

VAKiT 

63 yaşında ölen Abdullah 
Cevdet'in hayatı 

Doğuş 

Kansı Nazmiye Hanım 
Z~ki Beyin karısı olduğunu 

söyl!yen Nazmiye Hanım dün, 
~ckı Beyle olan macerasını şöy

lstanbul dokuzuncu ihtisas 
mahkemesi zabıt katibi Recai 
Beyin bir çocuğu dünyaya gel
miş, "Yüksel,, ismi verilmiştir. 
Uzun ve mes'ut hayat temenni 

8 .. ••k k•• ıı• t t •• • • ederiz. Uyu U .ya ma ercume ettlJ'lı eser r=·····ıı·ı······ı:ı· .. ı····························· ' li - . ..... . ...... . ............................. .. 

e anlatmışbr : lere, yanm asırlık himmetine bir nazar f Y akup Kenan 
1: v-.. ''- Zeki benden beı yaş kü-

çuktür. Teyze çocuklanyız. 
~aıumi harp nibayetlerinde Zeki 

' '( ""\': e ilk kıt'alarından.. Son kıt' ası li Ahmet Hamdi 
Herkesin taptığı iatibdadın, 
Çiğnedim satvetini, kudretini. 
Nice yıl azmü ıcbatü dadın 
Bekledim gamlı seri f ikretini. 

abası ve annesile bizim Kadı· 
köyündeki evımıze Rumeliden 
feldiler. Bir müddet sonra ba-

b~sı karısını boşayarak gitti. A t 11 h C d b 1869 D c ·· L 0 b f k 1 d 
~ıraz sonra da öldü. Zeki ile P u a ev et ey, se· r. uıtav o onu ev a a e 

Yağm~rda yağmura yağ diyen de o 
Biz onauz bilin bir kurak yazıyızl 
Dilin dclıasıdır yükselten dili 
Yazan bozan odur, bizler yazıyız. 

uovey annesi bizde kalıyorlardı. neai eylulünün dokuzuncu günü takdir eden, aaraılmaz bir mu• 
sıralarda da Zeki Sanayi doğmuıtu. Bu itibarla, altmış üç habbetle ıeven Aptullah Cevdet 

tnektebine gidiyordu. Ben de yqmda ölmüttür. İptidai tahsili· beyin ölümü, üstadının ölümünü 
konservatuarda kemençe dersi ni Mamuretiliziz askeri rüttiye - çok kısa bir faııla ile takip et -
•lıyordum. Zeki çok asabi bir sinde tamamlamı~, ondan ıonra mittir. Dr. Güıtav Löbon ö]eJi, 
fcnçti. Bir glln evde iken an• oradan ilk defa olarak lstanbnla. daha. bir ıene bile olmamı§tır. 
ilesinin boğazına sarılmış, boğ· 

gelmit, Kuleli idadiıine girmi9 • Aptullah Cevdet hey, tıbbiye-tnak istemi.:ıti. Bu asabiliklere 

~:~: Vapurları acentalığı 
Elektrikle mücehhez lüks bi-

H rinci ve ikinci kamaralı 
~~ Kemal Vapuru .. 
:: f ier haf ca Paznr ve Per~embe günleri :: 
g Galata rıhtımından saat' 19 da hare· ~ ~ 
i~ ketle Tekirdağ, Hora, t\Jilrefıe, l\ara· ~~ n blga iskelelerine uğrayarak arnı tarikle g 
:: ar det eder. Fazla malOmat için Yemiş :: .. .. 
H Soğan jskcle.si merkez acem::ılığına :: 
ii müracaat. Telefon : 22300 :E 
il. ••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••··•••·•···• ı: ..................................................... ., 

• b ,.. B d tir. Kuleli idadiınden aıkeri tıb- de talebe iken o zamanın atetli 
be ep beni sevmesi imiı. un an d b. Sadıkzade Biraderler enim haberim yoktu. biyeye geçmiş, tıbiyeden yüzbaşı e e ıyat ıimalarından Abdülha 

Bir gUn aşkını anlattı. Ben: olarak diploma almı§tır. lim Memduh bey, en yakm aı·ka- VapurJarı 
- Sen daha çok gençsin. A o 2amandanberi edebi, si - datlarından biri idi. O zaman KARADENiZ VAPURLARI 

lieın daha bir meılelc sahibi de yaai, içtimai, felıefi bahislerle fikri inki§afında Abdüllıalim lno· • nu·· 
değilsin, Şimdi b6yle birşey yakından alakadar olan Aptullah Memduh beyin, hayli tesiri oldu -
dtişünemem, dedim. Cevdet bey, Sultan Abdülhamit ğunu söylerdi. 

Huna çok canı sıkılma•, bir H h f 1 vapuru Perşembe "" devrinde Avrupaya kaçm19, on se· em akim ve i eıof, heım te- 1 Ki.evvel ıün evde kimıe yokken beai 
tuıağa düşürmek istemişti. Bunu neden ziyade Avrupada ya1ay1p ceddüt ve hürriyetin ate§li bir a-ünü akıamı aaat 18 de Sir· 
~nladım. Kendisile görüştüm ; çalııtıktan sonı·a, Mısıra gitmiş • mücahidi olan merhum kıymetli keci rıhtımından hareketle 

- Benimle evleneceksin, yok· tir. Mı11rda bir taraftan göz he • bir şairdi de. (Zoaiuldak, Inebolu, Samıun, 
'' seni doğrarım, dedi. kimlig"i etmif, ibir taraftan da Cr.· ilk tiir mecmua11 "Kahriyat,, O d c· T b r u, ırcıon, ra zon ve Ri-

Bunun Uzerine kendini evden nevrede teıia etmit olduğu "İçti• tır. Kahriyat otuz ıcne evvel cık· zeye azimet ve avdet ede-
fkardık. Kamşularda oturuyor· hat,, matbaasını takımiyle Mısıra mıştır. Fakat doktor ondan so~ra cektir. 
u. Beni herglln tehdide devam naklederek, yazdığı ve tercüme da bir t r ftan t ercümelerle meı· 

h~t!ğini görünce akrabalarımdan ettiği birçok kitabı da Mıaırda gul olurken ibir taraftan "iir ya· j Fııla tafıillt için Sirkeci 
ırınin yanına kaçtım. ~ Mcymrnet hanı altında acen· 
Aradan aylar geçti. Bir gün baatırmııtır. zar ve ibunları kitap halinde top· tıhğıol\ müracaat. Tel. 22134 

~~rııma çıktı. Gene tehdit etti. "İttihat ve terakki, cemiyeti • lardr. Geçen ıene "Karlı dağdan 1 
'~ıbayet nişanlanmıya mecbur nin ilk müeuiılerinden olan Ap.. ıeı,, tiir mecmuasını nefrettiği gi· Fatih icrasmdao: Alacaklı Be· 
kaldım •e aramızda mukavele tullah Cevdet bey, meırutiyet ili.· bi bir iki ay evvel de 41Düşünen kir Efendiye Falih sulh ikinci 
Ytptık. nından sonra lstanbula dönmüt, muıiki,, ismi altında şiirlerini ki· hukuk mahkemesinin 932 - 421 

Ankarada bir İ§ aldı, bera• matb~aaını da buraya getirmit ve tap ha1inde baatırmıftır. Numaralı illmile aslı masarifi 
herce oraya g"ıtt•ık. Hemı:.'ıres·ı "1 h bakeme ve ı·cra"ıye ve ücretı· .,. çti at,, mın netrine burada de· Dün do yazdıiımız gibi Aptul mu 
de bizimle oturuyordu. Orada vekillet 1921 kuruş borçlu Ko· 
11 k f" • • l v m etmİ§tİr. " t lah Cevdet bey birçok garp ha -· vacılarda (Vefa caddesı) 134·131 
~0 _yap 1 yaptı as er ırarısı 0 

• Aptu1lah Cevdet beyin, türkçe kim ve •air1erı" gı"bı· ~ .. rk gu··zı0de- d kk h d 1.1ugunu hissettirmeden nikabı· - -:ı: -:ı:... Numaralı ü an ve ane c 
l!Jızı akterdirdi. Bir mUddet ya· şiirlerinden başka, farisi ve fran- lerini de dilimize ilk nakleden ol- mukim iken halen mahalli ika-
fldık. Maamafih o geceleri ba- sızca §İirleri de vardır. Meşhur mu§tur. Fransızca, İngilizce gibi metgihının meçhuliyetine binaen 
':_ gidiyor, geziyordu. Bir aralık İngiliz §aİri "Vilyam Şekspir,, farisiyi de çok iyi bilen Aptullah ilinen tebligat ifasına karar ve· 
"'il'- d k b ld I b ı ö rifmiş oldug- undan tarihi ilandan ıs:ara an ·ay o u, stan u a hakkında yazdığı türlcçe manzu - Cevdet bey, mer Hayyamı, Mev 
itld· s· t . 1 15 gün zarfında itiraz ve icra 

• 
1
• ınop a ış a mış, oraya mey·ı İngiliz alimlerinden Mister ]anayı, Gazaliyi ve daha bir çok 

~t · ld h b ld - ve iflas kanununun 74 üncü ruacl-mış o uğunu a er a ım. Gip, be~ büyük cilt halinde ya - Acem güzidelerini nakletmiş bun b b k 
cktup yazdı. Gel dedi. -:ı: desi muci ince orcuna yetece 
Benim bir çocuğum olmuştu. zıp da tamamlamıya muvaffak lan kitap halinde bastırmıftı. mal ~östermrsi , aksi takdirde 

1) .. t d ' ld B olamadığı "Osmanlı şiirleri,, ta - Öldüg"' ü günün akıamma ka . maddei mezlciire hükmü infaz ile ar ay yaşa ı, sonra ô ü. en 
Aı:ı~aradan kalkarak Jstanbula rihi isimli eserine koymak üzer~ dar kendisinden emin, istikbal • takibatı icraiyeye devam oluna· 
l~dim. Ve bir mektup yazarak manzum olarak İngilizceye tercü· den ümitvar olan ve bunu çok iyi cağı ilin olunur. (5688) 
blQoba gelemiyeceğim dedim. me etmi~tir. tanıdığı bir muharririmize o gün Beyo§lu ikinci noterliğine 
tırıa fena halde kızmış, bana Kendisi, Mister Giple ve diğer tekrar eden doktor yakında yaza· Efendim. 

~tvap yazdı : birçok muasır ecnebi alim ve mü• cağı eaerleri tasarlıyordu. Altmıt Biz imı:ı sahiplerinden Niko 

P - Gelmezsen gelir fena ya· tefekkirlerile tanıtırdı. Bu arada üç yatında, hala birçok gcnl'!ler- Zarbino efendinin mOstakilen 
ar, ... , o· d Sinoba oradan :- uhteı' ı·sticarında bulunan Maç-

b "' ıyor u. bilhuaa Dr. Gustav Löbona hay· den daha zinde ve faal ol"n bu Qoy b d · ·k s· .. dd tt .. icada Katane caddesinde 124 ~\t a a a gıttı • ır mu e e randı. Onun hemen hemen bütUn adam Y•tataydr ~üphe yok kı ir· No. Ju Binblr çeşit bnklcaliye 
\tada olurduk. Sonra mUhcn• eserlerini, tUrkçeye tercüme et • fan kUtüphanemize daha bir çok mnyzasmda mevcut cm\'al ve 
~ e geçinemedi, latanbula gel• miş ve "içtihat,, külliyatı arasın- eser yığacaktı. Allah rahmet ey - demirbaş eşyalar ve hakkı inti-
t, Oradan iz mire gittiğini ve . . 1 . f aın yarısı bugün dairenizden 
~!rare hangarları şirketine gir- da yer vermıştır. esın ... 
bl~ın i yazdı . si n 0 P t a i k en bana mı nııınıınınıllilmnıının:ıınınu ııuıınımıııımıııım:ınıııırnıınnııımıır.nııımıııuuııaumınunıınıınııuıııııııııı ııııııııımıııın ıınıııımıııınııııınmıuııııııııınııııınııııı:ıııı ıuı ta 5 ti k e d i 1 en mu k a ve 1 e n a m e il e 

t gün: ıunuıJ dedi. J(atibi adiJJikten bir senet yapa- bizlerden Muhittin beye satılmış 
..... B d • ? - Ailesiyim efendim: cevabı· cakıın, bunda benimle aranda ve aynca atamızda ortak lık mu· 

b d· en nışanlıyıaı, ne erıın di ~ k·ıı 'tt' M g .. e h. b' h kuk 1 d ~ k l . 1 B .h •t: ! idi. Ben de ubeni bırakır· nı ver m. e ı p gı ı. e r ıç ır u o ma 1$?1Dı yu:a- ave eçı yapı mıştır. u tarı e 
·~ ı t d•v · k ı l · · bu adım Ze inin suıanlJll Cabi· c:ak ve imzalıyacaksın, Ben bunu lrndar zuhur etmiş ve edecek 

Ct)~bı:ı 1~~~mişıti!. ev enıraın " de hınımın baba1ının ahbabı götllrUp onlara göst~receğim ve vergıler ve borç.lar ve alacaklar 
b,' Seni ne bırakırım, ne de imiş. Meseleyi gitmiş, kıza ve ikna edip evleneceğim. Bununla tema men Niko efen diye a it ve 
~o!~a•ilc evlendiririml Dedi. Si· babasına an1atmış. Bir iÜn Zeki da iş bitmiyor. Bir senet daha reci olduğundan keyfiyetin usu-
~bblan kalkıp lıtanbula geldim. çıkı geldi: ' yapacağız. Bu~da da ben sana len il aııını rica ederiz efendim. 
fit . aplardan birinin evine miH· - Ben ıeni nıtanlımm evine ayda on bet lıra vereceğimi ve (~6841 ~ubitt i n, Niko Zarbino 
~.Y111 dicrı. Zekı"oin kııkardeıilc götUreccg" im. Orada ıen kendine b, una mukab!l se-~in. de kimse d . . d 8 . 
il~ J J J h f!etiktaş İcra atrl!Sln en: l r 61 .. et doıttuk.. Bir gUn ondan benim ablam süsünü verccekıio. ı e ev enemıy.ecegını tea.1 üde 

.- t 1 1 ğ d d borçtan dolayı mahcuz o!up pn· l·,..e~e· irıf aldım. Iıtınbula ge· Sahte nUfuı kl"'ıdlle ben Cabido Baca ım; e 1· . . . 1 1 1 "'" ~ 5 D ğ b t ki f k b ! raya çevri !mes ı <arar aştırı an 
}il ını Yazıyordu. Haydarpaşa- ile evlenece~im. NikAh olduktan ~ ruıu . u e ı ı a u et· bir büyük kazan VI! bir büyUk 
ıı. .. geçerek karşılamıya gittim. sonra da sizin ikinizi bir evde medım. Benı evI:nmckte serbes 1 k 1 Q" b k b k b · bakır tepsi ve ba ır iğen ve 
~t •ırada birden:;irc Zeki önü· aturtacağıml dedi. Ben razı ol- ıra , aş.~ •.rf~Y .ı stemem, 1 bUyfik kadayif mangalı ve 2 
lııtacç.ı~tı. Konucıluk. Bana ev madım, tehdit etti. u boğar, deni- dedim .. Çekıl~p ~ıt.tı .. ~ır~aç gün çel<mcli dolap ve 1 orta ba k ı r 

ag -s ze atarım. Ben seni bırakmak evveldı hcmşıresı.?ı gordum: h 1 1 c'i'•n1 ~naıd,egtt:ne beraber otura- istenıedig-im gibi Cahidedcn de - Sakın sokaga çıkma, batı- tepsinin tet: aliye ve i a e pu 
ı k ı k d rcıiml eri miişterisinc ait olmak 

~·-. Yaloıı; b. k .. . d" vaz geçmek istemiyorum,. diye na fela. E.t ge ~ce _edi. Niha- ·u'zere 10· 12·32 tarihine teı.ı :?d ilf 
bı Yer· d ır aç gun şım ı- ısrrar elti. Ne yalan söyliyeyim, yet Ze~:~ın. daıma. agzı~dc.n dü· 
ı_\lluruın e k:ıJ, ben seni gelir Zekiden rok korkardım·. şUrmedıgı cınayet ışJendı. Keıke eden Cumarle5İ günü saat J ::S 
"td1•5• nı dedı. Beni aramadı ve ~ ten 15 kadar Beşikt aşta Bayat-
dı •rıe k ' - Peki dedim. Ben razıyım, bu cinayet işlenmeseydi ben ü- l 

tn. Bu ati bir mektup yaz· git söyle, kabul ederlerse evlen. zerime ortak almasına razıydım. paıarındcı hazır t u lunaca: olan 
~th\lt nda ya bana bakarsın, b 1 mcmuro ıtıürAcnatl a rı i~ an olu· 
bu Zekt~ıl diye yazdım mektu- Zeki nişanlısının evine gitmis, Fa~at ço'< ~ sa i o an Zeki yaıık nur. (5682) 
fld nan tanıd • A fakt nişanı bozmuşlar. Zeki şa· ettı. ,. .. . . _ ıı:mBııı uunıı uıııundnnamır.ını "t"a"'h' ;'.'ı"'k111 ""e"'t't"ıı,~:"" "K'"' a·' t'ı'ı'"I a t ıgı ve yas pa- şırmış. "0 benim nikahlı karım Bu hanımın ıozlerıne ılive e· 1\ , 
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Iscanbul J'\sUye Mahkemesi 6 ıncı 
Hukuk 03iresinden : Abdülrauf efendi· 
nin Jlarısı Mahmutpaşada Yeşildirek mu
salla ta,ı 6 No: Ju hanede s~kin iken 
halen ik:ı.meıg~hı meçhul bulunan Emine 
Hnyrinüs:ı II. aleyhine ikame olunan 
boşanma da-.·ı sının gıyaben icra kılınan 

mahkemesi nccicesindc mumaileybimamn 
bo~anmalarına .karar \"cı·ilmiş Ye bu bap
taki hllkmü hııvl 28· l l · 93~ tarihli ill · 
ının bir nüshası mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş olduğundan tarihi ilandan 
itibaren bir ay zar[ında ildmı mezkOr 
aleyhine itiraz edilmediği takdirde mua· 
melci .knnuniyenin ifa cdilece~i malılm 
olmak \'e keyfiyet tebliğ makamına 
knim bulunmak üzere ilAn olunur. 

l 3UncUKolorduSatınalma Komisyonu iUinhlr1 

Yerli fabrikalar mumulihndan 
100 000 metro boz kaputluk· 
ku~aş kapalı z arfla münakasaya' 
konmuştur. ihalesi 10· 12-932 
Cumartesi p:ünü saat 14 te icra 
edilecektir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün Ankara M. M. V. 
satınalma kumisyonuna müracaat 
ve münakasaya iştirak edecekle
rin o gün ve saatten evvel te
minat ve teklif mektuplarını 
mnkbuz mukabilinde mezkur 
komisyona tevdi eylemeleri. 

(1032) (6089) 

Üsklidar icra memurluğundan: 
Bir b or~tan dolayı mahcuz ve 
satılmıısma karar verilmiş olan 
15 çuval unun 4-12-932 tarihine 
müsadif pazar glintl saat 10· 11 
de Üıküdarda Atlamataşında 4 
No. Ju dUkkiinda satılacağından 
talip olanların yevmu mezkürda 
mahalli m~zburda hazır bulun• 
durulacak memura müracaatları 
iJiin olunur. (5677) 

Beyoğlu tapu başmemurluğun· 
dan : Be yoğlunda F eriköyünün 
Gürcü kilisesi sokağmda eski 
16 No : lu arsa senetsiz olarak 
biracı Kozmamn ötcdenberi uh
desinde olup vefatile veresesine 
intikal etmiş bulunduğu cihetle 
muamelei intikaliyelerini yapdır
mak üzere tapu idareşine milra• 
caat edilmiş olduğundan senet
siz tasarrufata kıyasen 1515 DU• 

maralı lcanunun ahhclmı tatbik 
edileceğinden bu mahalle tasar-
ruf iddiasında bulunanların ve· 
saiki tasurrufiyelerile on beş gün 
zarfında ve 1628 numara ile Sul· 
tanahmelle defterhane binasın
da Beyoğlu tapu baş memurlu• 
ğuna müracaatları ilan olunur. 

(5674) 

Istanbul 4 üncü icra memur
luğundan : Bir alacağın temini 
için haczedilerek bu kcrre de 
satılmasına karar verilen karyola 
vcsair ev eşya sı 3-12-932 tarihi· 
ne tesadüf eden cumartesi gUnii 
saat 1 O dan 11 re kadar açık 
arttırma suretile Kadıköy Kızıl
toprak Körderc sokağında 37 
numarala hanede paraya çevrile· 
cektir. Taliplerin mahallinde me-
muruna nıürncaatl:ın 932 • 142 
dosya ile ilan olunur. (5689) 

lı; tanbul 3üncü icra Memurlu· 
ğundan: Paraya çevrilmesine 
ka rar verilen 54 top pamuklu 
mensucat şa l ve saire 3-12-932 
tar:hine mü ndif Cumartesi gli· 
nü saat 1(\ buçuktan 12 ye ka
dar Sult anhamammda Katırcı 
oğlu han ı avlusunda ikinci açık 
ar tırma surclile s::ı tı!a~ağından 
tal ip olan ların mahallinde hazır 
bulunacak memuruna rniiracaat
la rı ilan o l ıınur. (5685) 

De.k l or be)krin r.azarı 
dikkatine 

IJoklor .'ıımo·ı B:ııbanaHa (~fendinin 

\eratı h:Nbi!e i\adıkö) Yeldcğirmcni ke
l nkol ~okajtmda c:ddc lİ'tıbdeki 37 nu
m .. r:ı:ı d .. •z ~ .. nd: 'e her bır Jcrnzı ını 
il,ın:ıl cdılın ş 1 İıi bddeme dığeri mua· 
) ene oda•ı olmıık üzere il;ı odalı mun• 
)cnc.:han:-~i l..ir ):ı \eril cel;ciı ,\ızu edcn

(5645) O sır .. 0d Ur<m birisine bıraktım. d b k y 
l .. a b· deg-il, teyzemin kızı., demiı, ilecck ir satır }'O • alnız ye· aahte vesikalar, tes1i ere!erlc 
btı·. ır adam bam?. yak- k ~ L VAKir rL'\TllAA:51 - JSTA:-:BUL 

11' inanrr.amıılar. Bir gUn iÖıleri ni anuna ra5men n:atilin iki bunu göze a lmış. Fakat h<'m 
d b 1 d ı b. d 1 . l ~':\ntet· rIE;H!IET ASIM ~ Si:ı 7 .. k. b . . önmüş ir halde gene geldi. <a ın a ır en ev enmeyı nası kendisini mahvett i, hem ele bi r 

~~· ~ın oe~o~--~~~~C_i~na_y_e_t~~ç-ık_a_c~a_k_.~~ş~im~d_i~~g~ö_ı~e~a~l_ah_i_le_c_e~ğ~i~d-~_·ş~lı-·n_ü_Je_b_i_li_r_.~~g~e-n~ç-k_ı_z_ı._ .. ~~~~~~~~~' -ı-·m_J_~_·1_~_~_,_M_~_·_t_Jtidl~: ~KR~T An~ 

orveçyanın Halis Morina Balık Yağının Baş Mahsu ü E cf1/lo~{!l':u 



Sayıfa 12 

ER1U6:RUL 
Mağazasında kazara vaki olan yangında 

ISLANMIŞ 0LAN MALLARIN yok bahasına 

KAT'l SATIŞI 
on beş günde ikmali icap eden bu son fırsattan istifade etme· 

lerini muhterem müıterilerimize taniye ederiz. rl 

Deniz Levazım Satınalma 
K.omisyonund~n: 

1000 Ton Lavemarin kömürü: Kapalı zarfla 24 Birinci Kanun 

· 932 cumartesi günü saat 14 te 
67 Kalem eczayı tıbbiye: Açık münakasa 24 Birinci Kioun 

932 cumartesi günt:i saat 15,5 ta. 
izmir Müstahkem Mevki Deniz K ihtiyacı ıçın yukarda mik

tarı yazılı kömür ve eczayı tıbbiyenin hiHlarındaki gön ve sa· 
atlerd~ münakasaları yapılacağından ıartnamelerini görmek isti· 
yenlerın her gün ve vermeğe talip olanların münakasa gün ve 
saatlerinde Kasımpaşada Dz. Lv. aatınalma komisyonuna müra· 
caatlarJ. (6294) 

Devlet Demiryolları ilAnları 1 
lduemizde bir sene zarfında gerek kullanılmıı telgraf bant· 

larmdan ve gerek eski evrak ve defterlerden basıl olaeak hurda 

ve kırpıntı kiğıtlarm bir s~ne müddetle satışı müzayedeye ko
nulmuştur. Müzayede 5. 12-932 tari.hine müsadif ,pazartesi günü 

saat 14 te icra kılınacaktır. Talip olanların' H. P. Mağaza mü· 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 6196) 

Istanbul Barosu Reisliğinden: 

ı~tanbul Ba•o<:u he) eti umum•) esi ruzn ımedc yazı it hususatın müzakeresi 
içın Cı kı\nunue\'\'cl. 9 2 tarihine mü~adif salı günü Sut 15 te içtima edeceğin
den \ \"m ,.e aati mezkılrda rüfekanın Baroyu teşriflerı rica olunur. 

f~U7.08MC. 

1 - idari raporun kıraat ve müzakeresi, 
2 - l'urçenın mür.:ıkew \'C kabulü. 

Bu 

Nedir? 

VAKiT 

Doktorlar 
, 

Karlı Jşler mukabili 

-
Dokto r Operatör .... 
Ahmet Asım 

Doğum ve kadın hastalıklan mütehassısı 
.Muay-ıne: 10 - 12 Ortakoy, Şifa yurtlu 
15-18 Beyoğlu, İstikU'ıl caddesi No. 193 

(Opera sineması karşısı) 
Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 

Aris ti dl 
Muayenehanesi: EminönUnde Eminönü 

Han UçUncU kat numara 8 

Doktor 

Cavat N. Zek Ai 
Sinir mütehassısı 

Cuma ve pazardan maada günlerde sant 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muayenehanesini BabıAll kar§ISJDda An· 
Kara caddesi No. 47 ye tevsiruı naklet • 

mı§tır. Telefon muayene: 23469, 
tkamctglUı; 60740 

Doktor 

Emin Şük rü 
Dahili hastalıklar mütehıısSIBı 

latanbul Sultanmahmut tUrbesl, Babı· 1 

tll caddesi, No. ıo. Telefon muayeneba· 
ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 

" Her gün öğleden sonra saat ı~ıs .. 

Uroloj ·Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesan e ve idrar yolu 

hastalıkları mUtehasSIBı 

.!Muayenehane: T tirbe, Mahmudiye cad· 
desi. N o. ıo. Telefon 22622 

OperaU5r • Urolog doktor 

Paranızı işletiniz 
Atil sermayelerınizi veya mukabilinde 1 ila 3 faiz aldı

ğınız paralarınızı kuvvetli teminatlar mukabili 9 ili 15 ma• 

komisyon işletiniz. Bunu size " J Ş Y U R D LJ '' 
temin edecektir. Bağçekapu Anadolu Han ·'~ 26-27 Tel. 23968 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Fatih Be!~diye Şubesi Müdürlüğünden: Aksaray'da Yusufpa' 
şada Şirmet çavuş mahallesinin T opkapı caddesinde 124, 12 

d k Ya· numaralı hane kiraya verileceğin en tal:plerin pey a çasını 

•ırmalr =jzere Daireye müracaatları ilan olunur. (6339) 

KARYOLA \'C 7a~)~;:;~~ş~a 121 I 2 lira ya ::::ıa 
. Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 

Cocuk. Kesme. Kemerli. Amerikan sistemi çelik aylı, beyaz lake \'e muhtelir renk
1

:. 
• • p u 

)erde knr,yolalar hastane ameliyat odaları ınalzemelerı ucuz lıatla s:ıulır. 1 Jer tur 
ölçü} e _göre ~ipari,ş da hl kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Selinik eoıı· 

mart;esi ve Yerli Mallar Pazarında da aynı fiacla satılır 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
4-12-932 Pazar giinü saat on dört buçukta mektebimizİO 

açılmasının elli altıncı yıl dönümü kutlulanacakhr. 
Adresleri bilinmediği cihetle kendilerine davetiye gönderilemiyed 
eski ve bütün mülkiye mezunlarının Yıldızda Mülkiye mektebinde 
tertip edilen bu içtimaı teşrifleri ve bu ilamn davetiye mahiyr. 
tinde telekki buyurulması rica olunur. (6313) 

Mehmet Ali .... -·········-·-······························-············· , ·························::::::::::::---.. =·····-··············································· :::::::::::=:::::!?.5::::::::::::::::.-:: •.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::::::: 

:ıs::lla~saa:~w=ka§~iltc=~ jıQ 1 AYY ARE YILBAŞJ P1Y ANGOSU 
nakletmiştir. Cumadan maada bcr gün l'.i!:. 

hastalanın kabul ve tedavi eder. i • ük "kAf 1 OOO 000 L• d ._ ______ m~ Büy·· mu a at • • ıra ır 

Zayı :::.~.!=:;=· Bu·· yu·· k ikramı·ye 500.000 Liradır Tekaüt maaş cüzdanımla se· 
nedi resmi ve nüfus teskeremle ~== 
tatbik mührümü zayı eyledim im ~eşide yılbaşı gecesi yapılacaktır~ 
yenilerini çı k artacağımdan hü- =.·.===~··-·=.= "R"a'ı·;~ı·zı· dnnnyı·nı·z • Acele ediniz . kümJeri olmadığı ilan olunur . Jl ıı AA& ~ ~ 

B 1 d. d . k ( 56170) a. ::::::::::::::::::::::::::c:::::::::::::::ı:::::::::::::=m::::mmmm:::::::::::s:a:::::m:: e e Jye en müte ait bsan ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::x::::: •• :: ..................................... :: •••• _. 
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HAYAT KiTABI 
Hayat - Kumbarası 


