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harfleri Arap itibaren tam amile mazı ye bugünden • 
karışt1 

Resmi dairelerde, postahane
lerde, hususi 

müess-eselerde ve her yerde 
Eski harflerle yazılı istida, mektup, 
kağıt yazılmıyacak, kullanılmıyacak, 

kabul edilmiyecek 
Bugün haziranın 1 inci günüdür. Türk harflerinin ka

bul ve tatbiki hakkındaki kanun eski harflerin bazı 
yerlerde birer müddet daha kullanılabileceğini bildiri
yordu. Bu tarıh dün gece yarısından itibaren bitmiştir. 

Bugünde.1 itibaren devlet dairelerinde tutulan tahki
kat evrakı, bunl::rın fezl<'keleri, mahkeme ilanları mua· 
melat cetvel ve defterleri, eğer şimdiye kadar başlanma
mışsa, !Jüsbütün yeni harflerimizle yazılacaktır. 

T :ı.pu kayıtları, tapu senetleri, nufus, evlenme cüz
dar.ları ve kayıtları, askerlik hüviyet ve terhis kağıtları 
hep yeni harflerle doldurulacaktır. 

Bugünden itibaren artık eski harflerle yazılı hiç bir 
kağıdımız devlet dairelerinde posta ve telgrafhanelerde, 
bankalarda, imtiyaılı, imtiyazsız ~irketlerde .1sla k:>bul 
olunmıyacaktır. 

Bu günden sonra, yalnız daha bir yıl, devlet daire
lerinde, bankalarda, şirketlerde, cemiyet ve müesseseler
d~ ancak eskiden basılıp da kalmış defterler, c'!tvel, ka
talog, kanun, nizam, talimat gibi matbualar kl!l!anılabi
lccek, bir de geı•e bu müddet için de resmi olsun 

husu~i olsun bütün zabıtlar da eski arap harflerirıin istinoğ
rafi makamında kullanılmasına müsaade olunacaktır, 

Yeşil gün 
İçki düşmarılan dünkü tenezzühlerinde bol 

bol ayran ve limonata içtiler 

içki düımanlarının tenezzühünden bir ıntiba 

içki düşmanlarının (Ye· 
şil Ay) cemiyeti tarafından 
her sı.'le olduğu gibi, diin 

de hususi bir vapur tenez. 
ziihü yaparak {Yeşil Gün) 
h!lraretle tes'it olunmuştur. 

(Yeşil Ciün) cüleri taşı
yan vapur sabah saat 8,30 
da köprüden kalkarak ak

şama kadar Adalar civarın
da ve marmara sahillerinde 

dolaşmış ve akşam saat 6 
da tekrar köprüye gelmiş

tir. Vapurda (Yeşil Ay) 
mensuplarından başka bir 

çok tanınmı~ doktorlar, 
maruf zevat, ve hanımlar, 

Yarın 

gazeteciler, genç mektep 
liler bulunuyordu. 

Vupurda bulunan caz' ant 
akşama kadar terennüm 
etmiş, davetliler de bol bol 
dans yapmışlardır. Ayrıca 
eğlenceli ve nezih monolog
lar da söylemiştir. 

Cemiyet mensuplarından 
bir kısmı vapurun her ta
rafını dolaşarak içki içilip 
içilmediğini sık sık kontrol 
etmişlerdir. 

Bu arada davetlilere is
pirtolu içki yerine buz gibi 
ayran, limonata ve şerbet
ler dağıtılmıştır. 

Diyebiliriz ki dünkü 
( Yeşil Gün ) çok güzel, 
çok alakalı ve çok hararetli 

geçmiştir. 

Amele kazanıyor 
• 

İneilterede intihabat beklenilmi -
yen neticeler verıııektedir 

Londra, 31 (A.A) - intihabatın en bariz 
ve en calibi dikkat noktası muhtelif lırhlar 1 

Şimdiye lcadar dört kadın intihap edilmlıtir • 
Bunlardın UçU eski ı:ıarl•monlo azasındandır. 

tarafından ka· 
zanılan reyle
rin nisbetinde 
vukua gelen 
beklenilmez te
beddüldür. 

Müntehiple· 
rln ekserisi 
hatta evvelce 
muhafazakArlar 
lehinde rey 
vermiı olanlar 
bile reylerini 
amele hrkası 

namzetler ine 

Londra sitesi 
intihap dairesi 
mıı ha fa za kAr 
kalmıı~· ~n 
intihapta Bir• 
mingh11111da aıı· 
cak bir azalık 
kazanmı9 olan 
amele hrkuı 
bu defa altı 
azalık elde el• 
mİ§tir. 

Londra, )0 
(A.A) - 39 

vermiılerclir. Luit Corç BaldYin M*donıı.ld intihap daire• 
Muhafazakar ekseriyet heman her ta · ı •inde icra edilen intihabatın gece yansında 

rafta binlerce rey farkı ile mağlOp olmaktadır. [ Alt tarafı beıinci sayıfamızdadır ] 

İntihabat hakkında " V akt ,, ın siyasi muharririnin 
mütalaası 5 inci sayıfamızdadır 

ltalyan hava fi· 
lo§u seyahatine 

başlıyor 

6 Haziranda şeh
rimize gelecek 
6 haziranda 32 tayya· 

reden mürekkep bir ltalyan 
filosu lstanbulu ziyaret e· 
decektir. 

Filo, Taranttan hareket 
edecek ve Pireye uğradık
tan sonra lstanbula gelecek 
buradan da Köstence ve 
Odesaya gidecektir. 

Filo, Odesadan avdette 
Varnaya da uğrıyacak ve 
lstanbul, Pire tarikile Ta
ranta dönecektir. 

Filoya ltalya hükumeti
nin umuru havaiye nezareti 
müsteşarı M. ltalo Balo ve 
gene umuru havaiye erkanı 
harbiye reisi jeneral Depİ· 
nedo ~riyaset etmektedirler. 

Gelecek filo yedi kısım
dan mürekkeptir. jeneral 
De Rinedo Savoiya S. 59 
sisteminde bir tayyareye 
binecektir. 

Tayyareler buradan ilk 
geçtikleri vakıt ancak ben
zin alacak kadar, ikinci 
defa birkaç gün için ine
ccklerdir. 

Tayyarelerden 3 müfreze 
Büyükderedc dürdü de 
karşı sahilde Umur yerinde 
denize ineceklerdir. Bu hu
icap eden tedbirler alın

mıştır. 

31,ooo,ooo 
Tütün varidah arttı 

Piyasaya 5 ve 10 cıgaralık paketler çıkarılacak 

İnhisar idaresi umum müdürü Behçet Bey gazetemize 
beyanatta bulunuyor 

Tülün inhisarı umum müdürü 
Behcet B. idareye ait muhtelif 

itler hakkında bir muharrirlmize 
şu beyanatta 
bulunmuştur: 
yeni bütçe 
- idarenin 

1929 senesi 
bütçesini Ma· 
liye vekaletinin 
tasdikına arz· 
ettikten ve bu 
muamelenin ik
malinden sonra 

Ankaradan dön
düm. 

Bu dairenin iti evvelce depo
lar tarafından yapılmakta idi • 

Yeni fabrikalar 
Bütçemizde 

bu sene inıa

ataoldukça mü
him bir para 
ayırdık: An -
adolunun bir· 
kaç yerinde 
yeniden depo 
ve lmalatane 
!er inşa ett!re
ce~lz • Ayrıca 
bir karton ve 
kınnap fabrı -
lcası I~ tahsisat 
ayrılınııtır. Kar
ton labrilcası 
için yakında 

idarenin bu 
seneki bütçesi 
31 milyon lira 
olarak tespit 
edilmiştir, Mas< 
ral 7 milyon Behcei Bey bilfiil işe baş-
liradır. 

Safi varidat olarak hükOmete 
vcrd'ğimi7. miktar bu sene 
24,C00,000 liradır. Varidatı
mız gitıikçe fazlalaımaktadır. 
Bu •ene 24 milyon olan miktar 
geçen sene 22 milyon, evvelki 
sene daha az idi. 

Gelecek sene daha fazla 
inkişafa mazhar olunacağım 
ümit ediyoruz. 

Teıkilat kısmı 

lıyacağız • Bu husustaki pro• 
jeler hazırlanmaktadır . 

Yakında fabrika ln§asını mu· 
nakasaya koyacağız, fakat nerede 

yapılacağı henüz tekarrür etme
ml§tir . Yalnız hamurunu lsvcç-

ten getireceğiz . 

Edilecek istifade 

Bizim , cıgara paketlerile an· 
balajlaıı için senede sarfeıti~miz 

karton parau 620,000 liradır. 

Halbuki bunun 200 bin lira· 
sıyla hamur cefb,.deceğiz. Geride 
kalan 420 bin lirasıla fabrikayı 

inşa edeceiiz . 

Mütehassıs aranıyor 

Tarihi tefrikamız 

Ajans murahhas
ları Ankarada 

Tayyare filosu ile bera
ber filoya refakat et
mek üzere Biloti, Kalotofi
ni, Monzambamo, Kurlane 
isminde dört ltalyan torpido 

1 muhribi de gelecektir. 

Bu sene idare de yeni tet
ki!At yapılmamııtır, Yalnız mer
kezde bir levazım ve sevkiyat 
müdürlüğü ihdas olunmuı , 
müdürlüğüne de Trabzun bat 
müdürü Murat B. tayin olun-
muştur. Kınnap fabrikası, Kastamu

nıda tesis edilecektir. Fakat 
henüz bu işten anlıyan bir 
mühendise tesadüf edemedik. 
Mamafih Almanya ve lıalya ile 
muhaberedeyiz. iş yapabilecek 
bir mütehassıs bulabilırsek derhal 
işe başlıyaca~ız. 

Büyük 
Fredrik 

Muharriri: 

Lütfü Simavi 

Ankara: 31 (A. A}- Müttefik 
Ajanslar murahhasları bu sabah 
saat onda şehrimize muvasalat 
etmişler, doğruca Ankara pala
sa inmişlerdir. "Murahhaslar 
istasyonda Hariciye ve matbuat 
erkanı tarafından karşılanmış

lardır. Hariciye vekili Tevfik 
Rüşfü bey şereflerine Ankara 
palaşta bir öğle ziyafeti vere
cektir. 
----:---~ 

Haplsaneler idaresi 
Bugllnden ltlbaıeiı hapisl· 

nelerin idaresi Adliyeye devre
dilmiştir. 

. . Reşat Nuri gJ~ Müstesna bır roman • . 
nın azıran 

en son ve en kıymetli eseri 

~oıro~ ~ö~ünıü 
8 Hazirandan itibaren 

IH!r.J "V akıt,, ta 1 Bir şah~ 

Bu sene başmüdür ve müdür
ler arasında bazı ufak tebeddü 
l~t yapılmıştır . Bunlar idari 
işlerdir . 

Davet edildiğimiz sergiler 
Lehistanda bir ziraat, bilh~sa 

tülün sergisi için da\'et edildik, 

(Alttarafı 4 ür.cü •~yı(!mozd J 

/PLAK' 
VE 

" • MÜSTEHCEN 

NEDiR?~~-. ~ 
Mustafa Kemal Beyin fjl~ri 
Tabiatta kapalı hiçbir şey yoktur ! 

San' atk'5rı takyit etmek onu kıli~edliğe 
ve $an'atı meneimekle müsavidir 

sevk 

Anketlmlz, bütiln memleketin 
hukuk ve ıan 'at aleminde cıddı 

bir alaka uyandırmıı , 
ihtiva atıiil ge
nlf m~lhum 
Qzcrlode nan• 

rlye ve ~"'" 
aılerln ~arıı
lanması ehcdı
mlyeth blrıeltıl 
almııtır , 
Buıınn de An· 

kara İıa r9 ıu 
ılcıncl reisi kıy
metli hu ku~
çu la rı mız dan 
Avukat Mustafa 
Ke mal be yln 
sualleri mlze 

onun 

LAie.in , teklmülAlı asriye ara· 

sında bu görenek ve bu te!Akkı 
ıeklinl tebdile mecbur olmak 

' 

icabatı mede • 
niye sırasına 

girmiştir . Bıı 

derece maruz.• 
tebeddül olaıa 

açık ve müs
tehcen kelime· 
!eril\ bu itibarla 
bir mana i' ade 
ede bileceğine 

kail degilim . 
San' otta; san· 

'attan uky:t 
etmek onun e· 
:.eri san 'a~ını 

tadı! ve ı .. klit 
muhabirimiz va- Ankara baro•u lldnd nı.ı demektir ki ; 
aıtaslle verdiği A~ukat Mu•la/a Kemal B. san 'at karın 

'*"'!arı takdim ediyoruz : istidat ve ya dehayı na· 
- Tabiatta kapalı hiç bir mütenah ıne !:lir haddi fasıl 

ıey yoktur • Açılc ve müstehcen ç!Zerelc anı kılijlociliğe sevk ve 
kelimeleri ; tellkkiye , göreneğe san' alt menetmek le müsavi 
ve muhiti içtimaiye tabı olup olur. 

zaman zaman mana ve mahiyet- Yazıya gelince; yazı nasıl 
!eri tebeddul eden iki kelımedir. mana ve mefhum ifade ederse 

Mesela bizde 1 O sene evvel tablo ve heykel de mana ve 
kadınlar ;imdiki inld;aflarile gö- mefhumlar ifade eder. Tablo, 
rünmüı olsalardı açık ve belki de heykel ve tahrir birer san' at 
müstehcen vasfile tavsif edilirdi. [ Alnorafı 4 üncü sayıfamızJad.r) 

• 

Teniste 'stan - Dün son lik 
bu' faiktir maçı yapıldı 

Dün yapılan dört tek 
müsabakadan üçünü 

biz kazandık 

~farlar icinde • • 
Suat ve Sedat Beylerin 

ihraz ettikleri galebeler 
ıayanı takdirdir 

1 .. 

-a.~ 

Fenerbahçe (1) karıı ( 2 ) 
ıayile Vefayı mağlup 

etti 

İkinci kömcdc 
İstanbul spor Üsküdarı 

Altmordu takımı da Hı·· 
yendi 

l L _· 1 
__ı 

Dünkü tenis ınaçlanndan intıbalar 

'7,mlr ve lstanbul talmnlan Dün Taksim stadyor .. 
dü .. Stadyomun arka tarııfınd..lcı birinci sınıf takımlarımız ara-
lenis sahasında karıılaşlılar · sındaki son lik maçı yapıldı . 
. lngilizlerden mürekkep olan Geçen hafta da işaret ettiği· 
lzınirli ltnisçiler bundan evelld 
ziyareılerinde ıehirlerine yüksek miz gibi F enerbahçe ile Vela 
farklı neticelerle ve galtbiyellerle arasında cereyan eden bumaçın 
aydet eımiılerdi • Bu itibarla neticesi geçen cuma anla1ılan 
lstanbul tenis amatörleri, korkulu dereceler üzerinde müesılir ol-
bir rakip karşısında çetin bir mıyordu . Çünkü Beşiktaı aihİ 
imtihana tabi tutuluyorlardı • 21 puvana sahip olan F cncr-

Dün yapılan ilk maçlar bil- bahçe , V danın karşısında ınağ· 
hassa sigller lstanbulların muvaf- lup bile olsa mağluplara verilen 
lakiyetlerile neticelendi. Dünkü 
dört tek müsabaksdan üçlinü bir tek puvanla sayı adedi 22yi 
lstanbul takımına mensup oyun- buluyor ve Betiktaştarı birpuvan 
cular kazandı . Bu tik adım da fazlasıle lstanbl ikinci.oi oluyordu, 
güzel bir neticedir . Netekim dün öyled de oldu. 
[ Al'.'.arafı 4 üncü sayıfamızdadır) [Alııarah 4 üncü ıayıfamızdadırl 
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Bir muj1e 1 

B izim "Yakıt" ta gür- Yazan 
d ü nı, son senelerde AYHAN 
sürü sürü Avrupaya 

Paşa 

ibeti 
.. 

Sihirl· 
kundur . 

Alman reisi cumhura~ 
nun başına gelenler 
Almanyanın cümhur reisi 

Mara:şal Ilindenburg sen bal

gönderilen Ankara kedileri
nin isl,\hın a çal1ştlacakmış. 

nu kedilerin bepzlıklan, 

çok ve yumuşak tüylü olan
la rı, belki rağbeti davet eden 
meziyetlerdir. Fakat sebeple
rin en ın ü himml, Ankara ke
dilcrinh gözlerindeki husu
siyettir. 

1 ''.ı4man yarebbi, ta kendisi!,, 
talar zar
fında ga-
rip bir ma
cera geçir
miştir. Bin· 
den burg, 
bir kaç haf
ta evvel 
blr hasta
lığa duçar 
olmuş, ha,s
talıktan kal-

1\falt\m ya, onların ı;özleri 

değişiktir. Biri süt mavisi 
gibi süziilürken öteki yeni 
basılmış bir lira çeyreği ha 
!inde pırıl pırıl yanar. 

Heyecanı, höceresindeki 
ağır b:ışlı müşahede hava
sını sarsan lüzumsuz bir 
gürliltü şeklinde gören ilim, 

teşrih bunu nasıl izah eder 
bilmiyorum. Ama ben pek 
küçük yaşımdan beri bu 

nokta etrafında uzun uzun 
dü~ünmüşümdür. Hele gece
leri ... Sarı göz yeşile çalan 
bir ı~ık hüzmesile yanarken 
mavisi yakut bir alevle tu
nı~ur. Sade renkleri değil, 
karanlıklardan fışkıran akis
ler de başka başkadır. 

Kedinin nankörlüğü, hot
kamlığı her dilde darbımesel 

olmuştur. Belki bu umumt 
hükümlere hak verdirecek 
kusurları vardır. Farkat gene 
halk arasında onların şefkat
lerine dair bir alay hikaye· 
ter de söylenir. 

Hem zaten muhabbet se
vilen şeyde kusur araınağı 

yasak eden büyük bir kanun 

degil midlr? Tevekkeli gülün 
bile dikeni var, deınlvler! .. 

Y alıuz, ne saklıyayıın, bu 
müjdede bir nokta zevki
min ufkuna düşen gamlı bir 
bulut gölgesile karanyor. 
Aul=a kedileri kal\ıbeladan
berl bizim ehl! hayvanları-

mızdL Onlar evvelce de gii
ze! d!ler, hatta belki dahı. 

gözcldller. Nesillerinin · lalı, 
çoğalcılmalan hiç aklımıza 

gelmemişti. Vaktaki Avnıpa
da Ankara kedilerinin güzel

likleri dillere destan oldu, 
~arka her gelen ecnebi, sır
malı pabuç, çevre gümüşli! 

tabanca deltil, Ankara kedisi 

aramağa başladı, işte o za
man hayvancağızlar bizim 
nazıırımızda kıymetlendi 

Keşke son hareket bir men
faat hissinden kedilerin ihraç 
emtiası gibi düşünülmesinden 

doğmuş olmasaydL 

Hayalimde yumuk yumuk 
kedi yavTUlarının tatlı oynaş

maları \'arken bu "keiikC" yi 
daha kuvvetle tekrarlamak 
ihtiyacını duyuyonını. 

~ 
Kaldırılan kararlar 

Ali Karar l:eycti, sabık askert 
kaymakam1 Süleyınan, Kilis 
rüsı·mat katibi Refet, Kilisli 
Hasan Tahsin efendi oğlu Ali 
Riza, Emet müftüsQ Osınan, 

ceyhaııdan Hamit, topçu mülıt

zınıı Faruk, zabit vekili R:arslı 
N<!<:mettln, polis memuru 
L1ayrettin, Çatalca mahkemesi 
azasından Ahmet TalAt ve Kilis 
rusumat muhafaz memurn 
Mustafa Sabri Bey ve Efendiler 
hakkında evvelce m!llklye Ye 
asktn heyeti malısusalarca 

verilen d'evet hizmetinde ademi 
istihdam kararlarını müttefikan 
rcl'etmi~tlr. 

R~fat ]>aşa böyle sabahın seher vaktinde ne 
diye oraya saklanmıştı ? . 

-74-
Paş a hakikaten pek bozuk 

ruhlu olmuştu. Yalnız Yali
desinden hRber alıp çocuk
larına dair birşey öğreneme
mek onu perişan etmişti. 

Şimdi damat paşadan imdat 
umutlamyordu . Kimbilir ? 
Belki de, damat paşa mektubu 
sultan Hamide gösterir dü· 
şünccsile böyle aşadan ağla· 
yı p sızlaıımıya lüzum gör
müş olabilirdi. 

Mektııptansonra Süleyman 
paşa kim bilir ne ümitlere 
kapılmış olacaktı ? 

Herhalde rahat bir uyku 
geçirmişti. Sabaha karşı oda 
kapısının tıkırtısına uyandı. 

41:e : Mülizim Mahmut 
bey sözünde durmuştu. Sü
leyman p~a yavaşca: 

- Geldiniz mi ? 
Diye seslendi. Mahmut 

beyin heyecanmdan sesi titri
zordu.: 

- Mektubu veriı1iz paşa 
hazretleri. 

Dedi. Mektup oracıkta 
tahta masa üstünde duruyor
du. Mahmut bey mektubu 
alıp yavaşca kapıdan çıktı. 
Süleyman paşa endişe içinde · 
fedakar zabitin ardından baka 
kalmıştı .. 

Ya bu bir tuzaksa ? Ya 
Mahmut bey yakalanırsa ? 
Zavallı delikanlı mahvolurdu. 
Süleyman paşaya bundan 
fazla ne yapabilirlerdi~ Zaten 
en sonra yapacakl:ınm evve
linden yapıp etmiş değiller 
mi3·di Y 

Mülazim Mahmut bey 
paşanın odasından çıktığı 
zaman kumandanlık dairesinin 
alt başındaki sofada bir karaltı 
kımıldanmışt. Mahmut bey 
bu gölgeyi görmüş degidi. 

Genç zabit merdivenleri 
inerek savuşup gitmişti. 

Hüseyin paşanın oğlu 
gittikten' sonra sof anın öteki 
başmda saklanıp köşeye siper
lenen karaltının harekete ge
lerek kımıdandığı görüldü. 

Aman ·yarabbi 1 bu, mu
hafız Rifat paşarun ta ken
disi idi. Rifat paşa böyle 
sabahın seher vaktinde ne 
diye oraya sa!danını,ştı ? 

Mahmut beyimi gözlüyor
du? Genç mülazimin Süley-
man paşanın yanına gırece

ğini haber mi almıştı 'l 
Evet Rifat paşa Mahmut 

beyin babası ferik Hüseyin 
paşadan daha gündüz şüphe
lenmişti. Hüseyin paşa Süley
man paşa validesinin sıhhatte 
olduğuna dair seraskerden 
gelen telgraf üzerine Süley
man paşanın lehinde lakırdı 

etmemiş miydi ya ? İşte o 
zaman Rifat paşa şüphele
nerek Süleyman paşanın oda
sını tarassuda aldtrrnış ve 
Maknrut beyle· g!nlice görüş
tüklerini öğrenmişti. 

Hatta casusları kapıdan 
dinleyerek Mahmut beyin 
sabaha karşı Süleyman paşa
dan bir mektup alacağını da 
haber vermişlerdi. 

Bunun üzerine Rifat paşa 
sesleomemişt!. Çünkü efen
dinin cürmü meşhudu (!) 
göıleriJç- görüp tespit etmek 
is.ti yordu. 

Ne demek ? Kale muhafızı 
Hüseyin paşa padişahın tuzunu 
ekmeğini yesindi de oğlunu 
araya koyarak Süleyman paşa 
gibi bir saltanat hainine mu
avenette bulunsun?!. 

Asıl bunu meydana çıkar
mak Rifat paşanın gözleri 

kapalı ferikliğe yiikselmesi 
demek olacaku. 

Şimdi Rifat paşanın tatltca 
uykularını bırakarak sabah 
sabah köşebucaklara siper

lenmesinirr sebepleri kendi
liğinden anlaşılıyor değil mi? 

Rifat Paşa: 

- Vay padişah hainleri 1 
Diye söylenerekten odasına 

çekildi. Kapıdaki nöbetciyi 

sorgu suale çekerek işi dan
dan~ya vermekten çekini
yordu. 

Böyle birşey yapr.sa mes' ele 
kendiliğinden kapanıvererek, 

belki de kendi kavli ınücer
redinde kalacaktı. 

Halbuki Rifat paşa mah
mur beyin üzerindeki evrak 

ile lstaııbulda yakalanmasını 
istiyordu. 

Alı.. Belki şu hizmeti 
beğenilip takdir edilerek feriklik 
mesnedile Çanakkale muha
fızlığını da yakalayacatı. Ne 
mutlu? 
Güneş yükseldikten s0nra 

Rifat paşa istanbuh vapur 
olup olrrıadıgını tahkik etti. 
Öğle üzeri !stanbula tam 
ili ecnebi vapura gideceğini 
haber aldı. 
Vapuıun biri Nemse öteki 

Frans1z kumpanyasınındı. Eh. 
Artık mühl.zim Mahmut 
beyin maksadı düpedüz mey
dana çıkmıştı. 

(Bitmedi) 

kar kalk- Hindenburg 
maz romatizmadan şikilyet 
ve bunun tedavisi için dok
torlara müracaat etmiştir. 

Bir çok doktorlar cümlıur 
reisini muayene. etmişler, onu 
tedavire çalışmışlar, nihayet 
bir muvrrffakiyct elde ede
memişlerdir. Bun un iizerine 
Hindenburg Almaııyanın meş
hur rubiyatçılarından biri 
olan "Yilli Salis" ı çag1rnıış, 

bu da çalışmış, on beş defa 
gelerek mıknatisl uyku ile 
reisi cümhuru tedavi etmiş 
ve her ziyaretinde 25 dol:ır 

almıştır. ı\.niden bir gün ağ"- . 
rıları bir müddet sükünct 
bulmuş ise de sonraları ken
disini muztsrip etmeğe b:ış
ıamış, o da çerasiz kalarak 
ağrılara tahammüle karar ver
miştir. Maraşal tıım bu kara
n yerdiği sırada orta halli 
bir · kunduracı kendisine mü
racaat etmiş ve cumhur rei) 
sini görmek istediğini söyle
miştir. 

Kunduracı, Maraşalın ayak
ların• tetkık etmiş, sonra 
ona bir ayakkbı yaparak 
getirmiş, ve bu ayakkabıyı 
kııllanmasını rica eylemiştir. 

Hinden burg bu yen! ayak
kapları tecrübe ctmi5 ve 
onlarla dolaşmağa başlamış-

, Lır. T .ım bu dakikada blr 
mucize vuku bulmu:ı. Hin
denbı.ı gıııı bacaklarındaki 

şişler inmiş ve bütn a);nlar 
birdenbire dinmiştir. Ilinden
burg, odasından bahçeye çık
mış, dolaşmış, tamamile lyl
leşti);ini anlayınca resm1 blr 
teblig ile afiyete kavuştuğu
mı halka bildirmiştir. 

Türk occa.ğında 
Dün muvaffakiyetli bir şan konseri 

daha verildi 

Profeaör lakarçelli ve talo b >lerl 

fstanbul Türk ocağı bir 
taraftan medeni dünyanın 

musikisini memleketimizde 
tamime yarayan, diğer ta
raftan nezih ve eğlenceli 
bir topluluğa vesile veren 
konserlerine dün de devam 
etti. Geçen hafta M. T ale
rikonun talebeleri tarafın· 
dan bir taganni konseri 
verilmiş ve muvaffakiyet 
kazanmıştır. 

Dün de M. lskarçeili ve 
' 

talebeleri tarafından bir 
taganni konseri verilmiş ve 
bunun kazandığı muvaffa
kiyyet d~ ,., n haftakinden 
daha az olmamıştır. Dün· 
kü konserde bütün parça
larda piyanoyu bizzat Pro
fösör .skarçelli çalmış, ka
dın ve erkek talebeleri 
maruf diinya sao'.atkarlan
nın ve Profösör lskarçelli
nİil bestelerini t:ıganni et
mişrer, şiddetle-alkışlanmış
lardır. 

Sayıfa 2 

rışıklık var 
Ayakla .. an ~a~ileler ~'lffjil 

Basr korfezı cıv nn• ~u:~e!iE!IL:~ .... ~~atıa 

k 

b Bir lktBatçı ı 
da u unuyorlar Antalya meb\ısu Rasih 

lleyefendinin çok 
Tahran, 30 ( A.A.)- Kaçakçılıkla ve bil- zamandan beri sesi 

hassa Af yon kaçakçıbg~ ı ile 11ıeşgııl olan sediısı duyulmuyordu. ııunun 
sebebini uruştırmış, araşt:ır

Basra körfe:zi cicıarında nıütemekkin "Ka- mış, bulamamıştık. l'\ihayet 

sclı kais,, kabileleri bütün linıanlarda gay- meclisin evvelki günkü zap

rı meşru ticarete kat'iyyen nihayet verrnek tından bir kısmını oku;•unca 

k k l · d öğrendik ki fftzıl nıcb'usu-
ma sadile .ontro un tçıkviyesi suretın e muz, bizim kendisini sükut 

hükı1nıet tarafından ittihaz edJlen tedbirler ediyor sandığımız zamanlar 

dolasısile, isyan etınişlerdir. Hüktl1net ıs- zarfında ıkusat ilmi itc iş-

yanı tenltil için asker sevketmistir. tigal etmiş imi~. 
' Bir iktısadl nutuk söyledi, 

Efeanistanda bir sui kast koca bir takriri gerisin geri-

Peşaver, 30 (A.A.) - Kabilden gelen bir habere göre, ye encümene gönderdiler .... 
26 mayıstı lıailıa.zırda Efgan emiri ~lan Ha~ibullah asker! ô 
kıtaatı teftiş ederken kuvyetli bit infüak v°"';ıkııa gelmi~tir. liııdbarg \ 
Bir nefer telef, bir çoğu vahiın surette mecruh 'olmuştur. 
Habibulİaha birşey olmamışt;. Bir toprak yığım alt1nda bir Halil Nihat Beyin mün-
bomba bulunmuştur. Ilabibullaha klırşı bir iesat tertibatı tehiplerini ihmal e

derek yalnız mcb"us 
yapılmış olduğuna hükmedilmekteıjir. arkadaşlanna cdenmck tav-

Amerikada müthiş zelzeleler siye eden şirini okuduktan 

Buenos Ayres, 30 ( A.A ) -· Mcndoza, San Luis ve be?, on gün sonra öğrcniyo-
Kordoba eyaletlerinde şiddetli bir zelzele olmuş, dcmiryo!u ruz ki Amerikanın meşhur 
ve telgraf münakalatı lnkıtaa uğramıştır. Tafsilat yoktur. tayyarecisi "Lindberg" ev-

Buenos Ayres, 31 ( A.A ) _ Villa Ati.ı.le kasabasıııda lenmiş, 1\1 'ksikadaki Amerika 
vukua gelen zelzelede yirmi beş kişi ölmüştür. sefirinin klimu almış tır. 

İnniltere kıralı _"'ene hasta Lindberg, yiikseımesi!ıi iyı 
6 ti bilen bir tay-yarecidir; her 

Londra, 31 (A.A.) - Gece yarı.sıııda resmen bildirildi- halde konmasım da iyi bil-
ğine göre, sıtmadan muztarip olan lngilterc Kralı csirliraş miş ve iyi bir kıza koıımu~-
bulunmaktadır. 

Habsburğların hazinesi 
Londra, 30 (A..A.) - 1\Icrakişten Daily Mile bildirili• 

yor: Ifabsbıırg hanedanının (70,000) lngiliz lirası kıymetinde 
tahmin edilen hazinesi bulunmuştur. Beynelmilel bir hırsız 

çetesine mensup olduğu zannedilen bir lıalyan bu hazineyi, 
Fasta "Sam,, de bir musevi tacire satmağa teşebbüs etmiştir. 

İtalyan tevkif edilmiş olııp mücevherat halihazırda zııbıt:ının 

etndedir. 

'Borçlar mcse esi 
Parls, 31 (A.A)i- Almanlar tarafından dermeyan edilen 

ihtiraz kayitlerini - bunların Young planına ithali mrıksadile

tctkik etmekte olan murahhaslar tediyatın teciline \"C demir
yollar teminntına müteallik memnuniyctbahş bir formül. 
kabulünün mümkün olduğunu müşahede etmişlerdir. 

tur. 

<> 
Bir ilan başlığ r 

B
azı il3.ıılar görüyorum; bun• 

lan yazdırıp bastıranlar 
bazı m!lğazaların sahip· 

!eridir. 
Bıınlar da, biliyor mnsunuz, 

nasıl söze başlıyorlar? 

Ser lavha şöyla: Hay;ıt paha

' lJığı ile mücad~!e • . 

Ayol siz ele bizimle beraber 

u korkıınç dovle mücadele et-

seniz, i>tırap yarı yarıya azalırdı. 

Zira o mdılukun yanularını 

Bertin, 30 (A.A) - Pariste mütahassıslar araqnda itilil! emziren sizsiniz. 
husulü Bcrliıı piyasasında bilQmum eslıamm yükselmesine 

bais olmuştur. 

Paris, 31 (A.A)- Cumhuriyetperver Demokrat fırkası gu
rupu tarafından gönderilmiş olan M. Reynaud, baş,•elJl l\I. 
Puankarcyi görerek borçlara dair Londra ve \·a~ington iti
laflarının tasdiki hakkındaki fikir ve niyetinin ne oldu~unu 
sormuştur. 1\I. Reynoya nazaran M. Puankare mcb\ısan ha
riciye ve maliye encümenlerinin mütal:\asını alt!ıkt:ı.n sonra 
bu itilafları tasdik etmek fikrindedir. l\laamafih meclis kori
dorlarında yap1lan bu beyanat başvekfıletçc teyit çdilıne
mektedir. 

Paris, 30 (A.A.) - Tan gazetesi yazıyor : Cumhuri-

Pahıılı!ık.la mücadele etmek 

istiyorsanız , kendi 
mücadele ediniz 1 

ndsinizle 

<>
Şimd:l:k ayırma! 

H angi kelimer bm,;k han· 
gi keliı:.ıcler ayn yazı· 
lacak halı ayırt ed-?mi-

yen bir tanıdığını vı:.rdır. Aracla 

strada müşküllerini gelip Liz<len 
wrar.' Dün gene geldi. 

yetperver demokrat birliğinin tadiller yapılmak.sı7.ııı borçlara ,, - Aman , azizim, dedi, şu 
ait itilafların tasdik edilmesi hakkındaki kararı parlamento 
mehafilindc ehemmiyetle mevzubahs olmaktadır. Sosyalistler, 
bu hususta hükümetten istizahta bulunmak niyetindedirler. 

Rusya Çini protesto ediyor 
Moskava, 30 (A.A.) - 1\lnkdendeki Sm·yet başkonso

losluğu Çin polisi tarafından Harbindeki kosoloslukta t;ıh;ır

riyat icrası sırasmda kırk Sovyet tebaasının tc\" kifini pro
testo ederek mevkuflann tahliyesini istemiştir. l larciyc ko
miserliği Habinde tafsihltlı malumat aldıktan sonra ayrıca 

teşebbüsatta bulunacaktır. 

Ucuzluk müsabakamız 
Gerek karilerimiz, ğerek müesseseler 
arafından büyük alaka ile karşılanıyor 
Gazete1nizin ilk sayıfasının başında 
bir kupon goruyorsunıtz ; bu kupon 
uzucluk nıüsabakamızın bonosudur . 

Ucuzluk bonosunu kesiniz; satırı ala -
cağınız eşya için " VAKI,T ,, lcarilerine 
tenzilat yapacaklarını ilan ettiğirniz dük -
kan ve nıağazaarı tercih ediniz; pazarlığı
nızı yapınız..' eğ~r fia_t m~ktu ise hes.abı -
nı;;ı ona o·ore gonınuz; nıhayet gazetede 

b "[" ilan edilen nisbette tenzı at yapıl 1nası için 
parcı ile beraber lcuponıı veriniz. Karileri -
1ni:;e tenzilat tıapacalc olan dükkdn ve ma -
ğ;az.aların listesi 4 üncü sayıfamızdadır. 

gün!ıırde lazlnea rasgelc!iğim 

iki kelime var . Yan yana yazı-

lan bu kciimeler b:tişocok nıi , 
bitişmiyecek mi ? 

- Han~ kelimeler ? 

- Haıat p:ılıalıl<ğı 1 

A Azizim , d-<llm , bu iki 

kelim ' tatbikat sah:mnd' , epi 

zamandır , birbirinden ayrı!ını-

yor ; onun için şi rndılik in1lA· 

sında da bcr>ber olsalar olur : 

hayattan po.halılığı ayırdığımız 
gün imlasında d> ayırırız ! 

Yarıııı asır cvd .i 

VAKiT 
1 Haziran ·en 

HAVA'DİSİ 
ECNEBİYE 

İngiliere kraliçe.
şinin yevmi vilAde
iine mü!adif olan 
gflnde Londrada 
Taymls nehri üze.
rinde vaki beı kiJp
rün"iin ,d4/Jl m"ifnı .. 
r(re 4cretleri affe
dllmı,tlr. 



Zevce 
''Vakt,,ın 
cumartesi 
günlerine 
mahsuesi.-

• nema sayı
lası ~ 
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Zevç 
Smcrn• }1ldızı Korio Grilfo Ame· 
nkaıun en güzel. hkat en arı.ıoh•t 
-.e en ma~ur kadını olarak tarulır. 

Halbukı hak.kat hiç de böyle değil· 
dır. Her tenf': mıl)·onlarca fıra kaza· 
o>n ve kıraliçcler gıbi yaıayan 

sa:ı 'aık." ıimdiki koca'' ile bır 
meyhanede cvJeı:ımi~tir . 

f cıttı·me ve terlOp r.dt 

C. F. 

ey hanede evlenen sinemayıldızı 
B ütün Amerika şaşıp terilerdi. Birkaç çinli, iki rin Grilfitin evleneceğini , hanelerden birinde verilen du ki onsuz yaşayamıya· K • G • • ı f • t 

kalmıştı. Filim dün· üç yerli, haydut kıyafetli, zannetmiyor, evlense bile ziyafet esnasında birbirle- cağımı hissettim. Fakat 0 r İ fi İ r İ . İ 
yasının en aristokrat saçları sakallarına karışmış bu milyoner kadının pren· rine tesadüf ~tınişlerdi. Kor- bunu kendi kendime itiraf- , in 

kadını ~a.lnız 3 kurdele bir takım adamlar ... Zevç sesier gibi muhteşem, mil· rin Griffitin üzerinde Va!- tan çekiniyordum. n 

yapmak ıçın 1,000,000 do· de, zevce de yapılan me· debdep bir düğün yapaca· ter Morosko hiç de fevka- Aradan bir müddet geç· Aşk maceraları 
!ar. bizim paramızla 2 mil· rasimd.eı~ birşey anlaın~~ı- ğını umuyordu. Mesele ga• iade bir tesir bırakmamış tikten sonra Korrin Griffit 

yon lira alan yıldız beyaz !ar. Nıkah memuru lngılız- zetelere aksetti. Dilin ke· fakat buna mu~abil oteki bir filim için Meksikoya 
iki gün biribirlerini gör· 

mediler. Ondan sonraki 

tesadüfleri gene bir lokan

tada oldu. Yanyana bitişik 

Valter Moroskonun büyük 

perdeierin en güzel ve en ce konuşmıyordu. imzala- 'ğ' k H masallarda dinlediğimiz gitmişti. Tabii Valter Mo-. . .. . .. .. mı ı yo ya... er onune • , 
mağrur sıın'atkarı bir mey· malar~ ~~n k"~n~erıne ~uru· gelen bir şey söylüyordu. okudugumuz şekilde aşık rosko da arkasından. Mü. 

annesi çok ihtiyardı. Hem 

de mühim bir hastalıktan 

hanede evlensin! Böyle ga· len nıka 
1
. a.g1 .ı ını do. ~ly~- Bir çok asalet düşkünleri, olmuştu. Bir kolayını bu- nasebetleri devam ediyor, 

· b' · d' · d' k madılar. ngı ızce egı dı. 1 k d' · · kd' · d' rıp :r ız ıvaç şını ıye a· M k k". d sözüm ona kibarlar bu ha· up en ısını ta ım ettır ı. fakat süratle ilerilemek isti-
iki masaya oturmuşlardı. 
Valter Morosko sezdirme· 

yeni kalkmıştı. Doktorlar 

bir ayak merdiven bile çık· 

masını istemiyorlardı. Hal

buki nikah dairesinin mi· 

d ·· "l .. d · · Valter oros o agı ı zev- . d . . . 
::r n~ gonı muş ne e ışı· . tt Ald • t b. reketi hiç de beğenmedıler. Genç a am çok zekı ıdı, dadını göstermiyordu. Bu, 

den Korrin Griffitin elleri· 
ne baktı. Güldü. Olanca 

dilmişti. Gerçe Çarli Çap- ~esıned~ğz~ ı.d b ıgı er ıye, Para insanı asil yapmazdı çok güzel, çok neşeli, çok Valter Moroskonun canını 
1. ·ı L' G · M _, oğren ı ı a a ı muaşeret ,..1 d" . . .. .. 

1 
.. 

ın ı e ıta reyın, , aoge ı 'd' b 1 ki.. Bu kadın bugün gÜ· eı; en ıncı sozler soy uyor- sıkmıştı. Korrin Griffit yok-
Kavaı ı onun u suret e · . 

Bellami ile Logan Netkal- h k t' . . tt' . d zeldi meşhurdu, zengındi. du. Ama aynı zamanda 
kanı başına sıçradı. Mümkün 

olsa ayağa kalkmak ve se-

nare gibi bir 

Hem 

merdiveni 

f l 1 
are e mı ıcap e ırıyor u. 

in ev enme eri de tuhaf Şe· N'k" h b' d' k Delicesine para siırfediyor· çok da sırnaşıktı. Kendisini 
ı a memuru ır ırse 

killerde vaki olmuş, dedi- darbesi ile genç ;.evci dur· du, fakat dün ne idi?Hiçl belki on defa dansa kaldı· 

sa onu hiç bir zaman sev· 
miyecek mi idi? 

vincinden haykırmak isti

yordu. Korrin Griffitin el
lerinde Valteri bu kadar 

vardı. büyükaııne 

merasim esnasında ille ha

zır bulunacağım diye tut• 

tunnuştu. Düşündüler ta· 
kodusu aılarciı sürmüştü duttu. Sokakta sürünüyor mu idil rmış, nihayet ertesi akşam 
&ma bunların hiç birisi bu - Buraya baksana dedi; Babasının ölümünden son- için annesinin eYine yemeğe 

Düşüncelerinin verdiği 
yeis şenç adama bir akşam 

münasibetsiz denilecek bir 

hareket yaptırdı. Çok si· son vak'a kr.dar alaka u· evvela sen imzalıya.::aksın. ra annesi ile yalnız yaşadı- davet etmekle şaheser bir 

yandırmamış, bu kadar gÜ· Meksikada adet böyledir!. ğı zamanlarda aç kaldığı laubalilik göstermişti.! 
sevindirecek ne vardı? Bir 

yüzük... Onun kadife kutu 
şındılar, nihayet nikahın 

daireye bitişik barda yapıl· 

masını kararlaştırdılar. "it" ı Barda bulunan müşteri· ru u yapmamış ı. günler bile olmuştu. Böyle O gece böylece ayrıldı· 
K ~er, bütü'"n hazırun aiilüyor 1 

Evet .orrin Griffit ve o· • bir kadın elbette cibiliye· lar. kinci tesadüf bir !o-

nirli idi. Artık bu işe kat'i 
surette nihayet vermek İs· 

içinde masanın üzerine bı-

v l M k 1924 !ardı. Ne acemi şeylerdi tiyoreu. Korrin Griffitin 
a ter oros 

0 
bu karı kocal tini izhar edecek, ellbette kantada vaki oldu. Ve on· evinde güzel güzel konu· 

raktığı nişan yüzüğü. 

Aradan çok zaman geç· 
medi. Korrin Griffi-

Evlendikten sonra Kor· 
rin Griffit kocasını 

senesi kanunusanisinin 21in· · t b" I b' d d d b 1 t k Evlendikten sonra Havaii ış e oy e ır saray a e- an sonra un ar ea up şurlarken asabı bir hare- daha fazla sevdi. Bugün ne 
ci günü Amcril:anın Mek· ğ'ıl bı'r meyha d 1 ett' k d k adasının Havalulu şehrine • ne e ev ene- ı. etle yerin en alktı. Alla-
sika cumhuriyeti dahilinde gittiler. Bal aylarını orada cekti: Korrin Griffit bu safha- ha ısmarladık bile deme· nun annesi ve büyük anne· 

tin annesi, Valter Morosko- birisi ötekisinden ne de Ö· 

Tia Juana şehrinde basık geçı'rd,'ler. Ve. Kaliforniyaya Böyle düşünenlerin ade- yı şu şekilde anlatıyor: den kapıdan fırladı, çıktı si Tia Juanaya hareket et-
d' b sun ayrı yaşamaya taham-

tavanlı, dar, küçük, adi av-Jetlerine kadar hiç kim· 1 ta ii mahduttu. Ekseri- Valter güzel, zeki, neş'e· gitti. Ayrılırken solondaki tiler. Çocuklarını evlendi-

teki ondan bir dakika ol· 

h . b d b' 1 ı J h lk O mül edemiyorlar. Bazı ay-ır ar a ır eşmiş er, e • se bu garip izdivaçtan ha· yet, a , vak' anın şeklinde li bir gençti. ndan hoşla- masanın üstüne küçük bir receklerdi. 
ele vermişlerdi. Bu mera· berdar olmadı. oşlanmıştı. nıyordum. Beraber golf, kadife kutu bırakmıştı. Bu Nihayet kararlaştırılan yaşlara göre keramet nika-

sinıiıı daveİİileri barda o vak'a hakikaten ente- K orrin Griffit ve Vol- tenis oynuyor, plajlara gi- kutunun içinde ne vardı gün geldi. Fakat ortaya hın meyhanede aktedilme· 
ande hazır bulunan müş· resandı. Herkes Kor· ter Morosko sefaret-__ diyorduk. Bazı zaman ol- acaba! büyük bir manı çıkmıştı. sinde. Siz ne dersiniz? 

;,:::::;:;;;;:~:•:i±E:;::~--;;;;::~=~-:--:~-~---:-:::--:;;-~==-=-=-::~~z:i';;-~-:.;;~~;:~~~~==~~-,,.;,l:ı:Ziı~~d-~--;;-==--~~~~-""'-=='~-=~-~--=-=--;;;;:~~=-~;;;;::;:;,:~~~~~-•=-~=-:-=-==~~;:::::-·-~-~=. l an' at haya tt ]r:td~~ill=J~ç:~~,~~;t;t~~ı [E~;;ı:.,. bozmıyalım! [, ____ n_A_Hrr._L_nE ___ ] 
Arabacı Hasan ~ - --_ _ J) kt } Kadınlar kongresine Vals kralı Ştraus « Hayat •• Halk» hdtJhk olmuştur; onu sedasız bir harf- o o r ar istirak ediyoruz 

---- - 4 yaşında bir çocuğu larile < l\\ulıit • aylıg' ıııda bir le nihayetlenen bir hece ile, --- --
Vi}'ana yarından itibaren büyak san'afkarın hem dövdü hem de 12 lıazıraııJa Bcrlinde hir, 

}'araladı iki imla tarzına rasgeldi:n ve sonra gelen ve sedalı bir lrn~f- Dün cemiyetlerinin mer· baynclnıilel ka,hn!ar koogresi haiırasını ies'ide ba~lıJ•or 1-
Unkapanında bıçakçı saklamağa uzum görmem ki ıe başlayan ikinci bir hece kezinde toplanarak gö- to~lıııacaktır. Bu ko:ıgr,ye 

Ebedi musiki şehrinde iki hafta Ştrausın nağ· 
n1eleri çalınacak, 300 san'atkar, 8000 

muganni iştirak edecek 

mahallesinde 66 numaralı yadırgadım. arasında •liyezon> yapılmasına rüştüler Türk kauı:ı L.rlıgindw bir 
evde oturan kahveci Meh- Dil Encümeni azasından ınanı· olmak için kullanıvonız· · ı ı ' murahhas gu. dcnlnı.sı suıe ı e 
medin 4 yaşındaki o"lu Ahmet Cevat Beyin reislig"i al- şı·nıdı' ayııı ı'••retı' tırnak yerin- Eııbba muhadenet ceır.iyr!I ,,. t d't . 

d b ıs .- v.ıki drtvde i~ ... c c ı :ı.csı 
Burhanı öven ve aşından tında çıkan •Muhit. te evvel· lle kullanırsak \'~ bilfarz dün •abah aylı!, içtımcım yap· 

Diinya daıısiarıııın daimi 
hakinıi ı al5 kıralı Yoran 
Şu ans g<>ıC hü!.:liıu sürecek. 
ller tarafta herkes yavaş 
yaı·a~, nıih•nikl zenci hava
larından u,;andt'.:->a. ·bunların 
yerini nıiılara hüylilfi rnşeler 

veren Ya:sın tatlı :rngnıderi 
dol<l~rmagıt ba~lanıı~tır. Onu 
i>idcnlcrin gö;ıündc hep, 
\'i}ana lıcrııekadar Beetho· 
wn, Schubert Ye l laydııin 
şenrı, \ nısmryıı :\lozart, 
Bruckncr \'C daha bir çok 
mt:~iki ılchularının Yatanı 
i<c ek bütün dünya bilhassa., 
aşk lıc;:i~iııc ninni söyliyen 
nıblAn ile tnıımır. l~te bu
nun içindir ki. Viyana bu 
Scııcd.: Yol:an Ştrans ın 
na nickri ile iki halta bay
ram edecek, büyük sanaık,\rı 
k;it cd~ce.ktir. 

nserlcri ve ı;iizellikkri 
tanıyacaklardır. 

yaralı yan arabacı Hasan l< karriir ctıriş \'e bu husu ta 
ile yakalanmıştır. ce Üzerlerine umunıiyette (J\) Kaıı'ıtn ..... Diyecek olursak mışlır. Celse Neşet Om:an bryin J;rnıı ııelen ta'.si~at n. ve! tl:.ti 

Kin besliyormu~ uzatma işareti konulan ve son- buııun kant-siikfıt- ın ... Şc • rlya;;etinde açılml) cer.ıiy,.ıe tarafı ıdaıo temin tdilnııştır. 

Cc.;cn seneki Şubert bay
ramına hütlin dünya l;jtirak 
tmi~ti. Bu ene de 2 hazi· 

randa ba~lıyacak olan iki haf
talık musiki bsyramı vals kı
ralı YohatJ Ştransa ithaf ~ 
edi!Jyor, Sadatkllruı ş11refuıe 
yapılacak şenl.Ud~r IevblAd• 
olacak, seyre gelen ecııebllet 
Viyanııyı bütilt\ şarkılar.ı, kGo 

Eski ~chir dahilinde hau
raları dolu yerlerde serenat
lar duyulacak 8000 muganııi
açık kök altında teganni e
decekler: beynelmilel san"at 
yıldızları tarafından belediye 
dairesinin muazzam arkatla-
rıııc!a konserler Yerilecek; baş
larında Paul l lurtmnnuı l le· 
lene Thinıig; Yladmir Soko
loff ve Grim. gcns bulunan 

300 san'atkar 3000 ki~ilik 
seyircinin yer bulacağı bu sa
londa :\Iax Rciııhardt Büc
kcnrin " Dantoının ölümü " 

i~mili dramının oynı yacaklardır. 
Dans lıoc:ısı Rodolf l .a· 

ban ın idaresinde bir dans 
kalilc>inin resmi geçidi de 
pek hoş olacaktır. 

\'iyana; dans; mm;iki Ye 

sanayiini temsil eden kafile
kr; san'atk:lrın nağmelerine 

ayak uydurarak, dansettikleri 
halde Ringtcn geçeceklerdir. 
HulAsa bugünlerde johann 
Strans, vals payitahtı olan 
gUzel Vlyanaya tekrar ebedi 
nağmelerile hakim olacaktır. 

s. c. 

Hasköyde oturan Şehre- radaıı kaldırılıp nıeddedilr.ıeleri !inde okumuya mecbur olınaz girmelc istiyen on doktorun Seçilecek muralılı"s tı,r ha!ta 
maneti memurlarından A- şiveye terkolu11411 sedalı harf- mıyız? azalıkları kabul edilmif1lr. sonra har. ket eJeceUir. 

f d . k"d b lerı'n nı'l t . .l:f" ğ) · • E"ııbba araıında_ •ırl vel : sım e en ı es ı en eri ıaye ınt bir ( ıl.ıye Biz, bn imlfi bid'atlerı'nde M" k 
d u errer si2'.orta kin beslediği Burhan beye olunuyor. bir bÜyük mahzur daha giirü- edenlrrin ailelerine yar .m ~ 

'k' 1 T h d mabadile, ı~-..L;I c!unan mu· Mfıl.•rrer sigorta İ.'}kıliııin 
ı ı e sı a atmışsa a İsa- Diğer iki mecmuada da (') yorıız: l1etkesin kendine göre ~ tabrrıırü miın:••bdile lıazır-
bet ettirememiştir. koma işareti ismi haslan ayrıt bir imla tarzı yapmısına yol avene! 5"°d~ına her azanın !ıklar ıapılmaktnciır. 

Bu adam kim? ttmck için tırnak işareti yerin- açılması. behemehal kaydedilmesi hak- \'~ni ;ır~etın tcşekkfılti için 
Vatan vap d t · d 1 kında nizamnameye konulması · urun a a eşçı e ku !anılmaktadır. Buna me)'daıı verilmeııırli ve 15zıııı gelen mu,,r.cle i ınhç 

Vahit arkadaşı Hasanla Un- İmlamızın nıfiesses oir iki dünkü imlamıza musallat olan htenen madde mütt,fikan kabul ıııaksadilc Üııiıon rrnpıı mü-
kapanı köprüsünden geçer- k · • · edilmiştir. Dundan mada her d~rü Aıı; ardy.1 ı:-itrııiştır. Soy-
! k 

-aidesıne-ve!CM ehemmıyetsız ı·ıı 0tin <·eni "azıınıu sırayc ınin 
er en meçhul bir adamın ı: • ' ' azanın vefat vukuunda iki \-ıra len,.i~inc ı;öre bıdaıctte bsav-de olsa - ztt 'olarak yapılan önüne geçilmelidir. 

tecavüzu"n k 1 k b 1 dl vur tdiluığı şckılde mükerrer e maruz a mış. bu bid'ate nııltrrl1i1. Çünkü, vermesi a u e i mi~•ır. 
bıçakla yaralamıştır. Meç- Bir kelime Türkiyenin her sigorta•.ın l<si'i lıe,lıııde zJrar 
hu! adam aranmaktadır. evvelil { ğ ) ııin istimal oluna- Her sene yazın yapılan ı:lrcce<lu·iııi farz"''en bazı si· 

tarafında ayni yazılınalınalı. 'u 
"""-maıuı rekince... cağı yerler hem kaide ile, hem de B tenezıühün bu •~ne Buroaya gcrta şirketleri şurarı de\'lele 
ıı.a ,. ,. u birliği bozmak, tekrar 
Galatada Gümrük ham- imla IOgatiııin dclitletile taayyün icrası şeklinde •erdedilen teklif rıüraca;ıt etnıişltrJir. Du mü-

cdclim, irlanıınız üzerinde · f -ıt· 
mallarından Ali ile Mek· etmiştir. Timdi bunu ihl;i! eJip muvafık görülmüwıür. Bunun racaat ıı:ızı k crrıınta aı ır. 

ki "" ıld"d k ralıneler acar! C· b. · t , k ti , n met sarhoşlukla kavga et- bir ço, anın .,.,re ıı e sev et- için a}r;ca l!r program ha-ıır- •. zı ecnc ı H-'cr a şır .,, erm 
mişler, Mehmet kama ile nıek doğru olmaz. Hehmef Nurettin lanacakt;r. bıır:,d~n çckiltceği ş.ıyıaluı 

asılsız ise de bazı şirketi• rin 
Aliyi. yaralamıştır. Hece ve keliıııekrin nasıl ,.. Bu •~M Avrupa sevahJtı "k · ikiye karşı bir , yeni işler için mu ·crrer sıpor· 

Davut Paşada oturan bo- okunacağını (iğrenmek ve öğ- ftnfndl'len İHSfl'UI ~!lnrl ya,11lmıyacakıır . Bunun yerine ı~ ışinioı koıt'i bir ııctice alına· 
rdıı:ek devrini gççirJik. Şimdi il llU Jfl IUI U eyluide Ankaradaki hp kon:-r_ e- ıı • bekledikleri silylenisor. 

yacı Mustafa, Faik ve celep 1 j 
Arap Osman meçhul bir k~lıpları olılu.::.ıı gibi, l:afızanııza 1 lakkında tasfi}e kararı \'C· stnden c!"nülür'.:~n Afyonknra- Aşı anan aşı anana,! 
sebep yüzünden kavga et- nakşetmek devrinderiz. Böyle rilerek lfkaOde scvkediimiş hisar , lzmir l<rikile vasoıt Ana· Dr lı h;;tt Sabit B. tar:ıfın· 
mişler, Arap Osman sustalı zamanlarda k'alıpları değiştir- olan Fotse k.ıymakımı snbıkı doluda bir tetkik scyahaıı yapd- dan Lir ihtiyar zengine daha 
çakl ile Mustafayı arkasın· mek lisana hizmeti değil, bel- Iiasaıı Tevfik bc·.-in v~ziyeti ması kabul edilmiştir . Bundıın gtnçiik aıısı yapılmııtır. Bu 
dan yaralamıştır. Mecruh ki aksini temin eder. Büyfik millet meclisince tetkik sonra cemlyttln üç ay yaz tatili zcııginin ismi mektıırn lutiılu· 

·hastaneyi! yatırılmış, carih Sonra, ( ' ) koma işaretinin olunarak nıezkfır karar kaldı- yapma.. kabul olunmUf, lçtimu yor. Diler bU zengin de aşı-
yakalanmıştır. ,de vazif• ve mevkii artık belli rılmıştır. nihayet vcrilmııtlr • lusmak lzerecir. 



VAKiT 1 Haziran 

A;;en ~~n'!!!.~~~:!1~n~nı ,( Son haberler )'[Vaktı:ekimı] 
Muharriri: AmiralFon n_R;~_ :ahr~ı-

1 

... 
1

_M,,,lit ... er ... ci ... mi"": ..:M~. ,..G,,.ay'"'u .... r I.! Ajans m ur ahh as lrı M::~~k:i:i:d~::::isuları 
I ll{(l/l(l (./Vllel eller/\,eız ... Bugün Ankaradan dönüyorlar iki şekilde kullanılıyor.Sıcakları 

l'alrınperl'erlijf;ini, 11ı:anı ı·e i11ti::.r111111ı, le -
11ıi::.li/Ji11e luik.i11ı olduğu µ:flliıı fnµ:i/L<•rı• 
t o prajiuı da 11. krfl'{!.'(f ş ıl ıjiuı hı'i /a'i11t s ı'i rd ı'i/i,·ı'i 

11ıa[dıi1> .Jfnuuıyaya intikal bizinı ıçuı 
ne kadrır l'li111 idi ... 

Diıter deYletlerin Alman 

limanhırındaki malzemeye 

,· az'ı yet ederek rakabctleini 

k u n-ctle~tirmcleri lnµ;ilizlcrin 

menfaatine muhalifti. 

.\iman matbuatının yapa

caj(ı ı;ayet ba>it bir nızile 

vardı: Vakat iyi idare cdil

meclip;inden ve hizuınu olan 

ittifakı g-ibtcrcınedij(iden yal

nız tamirat meselesinde kli

çiik bir mll\ affakiyet elde 

etmekle kalındı. 

1 ler halde ~onradan itilı\f 

de' \etlerine edil mi~ 

olan liman 

verilmesinden 

malzemesinin 

dolayı hiç hir 

mes'uliyet kabul etmem. 

l 9 l 8 ı;on l:ıaharından beri 

Alnıanvada dolasan muhtelif - . 
komisyonlar, itil;\[ devletleri 

lehine mi'ı'1tdere edilebilecek 

bir çok malzememiz oldup;u

nıı biliyorlardı. Bu hırsızlıp;ı 

kapamak için ona ·ceza. 

bmİ verildi ye "Sk::pallov" 

hadisesi, Alımıııymım Vcrsay 

muahedesi ~artlarına riayette 

ku,ur ettip;ini i.;pat için g-u

zcl bir \esile oldu. 

Bu münaka~:ılar esna,ıııda 

lngiltcrc huküınetine atideki 

t:ıhriratt ~öndcrcrek batırma 

ameliyesine ;\iman hüktime

tinin miıdahale etmemiş ol

dugunu bildirdim. 

12 KdnunueıJvel 1919 
büyük; Brilanya ve İrldnda hey<li 

vü~ela riyaseli aliye•lne 

1 
ne de 

Ne Alman hük;ünıelınden, 

mümt!$5illerinden gemileri 

batırmak için talimat almadım. 

2 JnRiliz malbuah tarafından 

neşrolunan konlramiral f-'on Trola· 

nın raporu, ne ifadesi n~ de med· 

fulü itibarıle harel(etime müessir 

olmamışlır. 

Bu t:ıhriratın bir nushası 

Alman hiikümetine gönderil

di. 

+ 
Teşrini sani nihayetinde 

erkanı harbiye reiı;ini, zabi

tanın ve mevkuf filo miiret

tcbatından birçoğu arasında 

tekrar bulunmak saadetine 

mazhar olddum. 

"Domıngton 1 !ol, da iki 

buçuk ay daha kaldık. 
Bu müddet zarfında aynı his, 

aynı düşünce ile meşbu zabitan 

arasında mevcut dostluk ve 

muhadenetin temin eylediği 

samimi muhitten i&tifade ettim. 

Mesleğe olan bü~ük merbuti-

şalııdar lıakkıııda bir fikir pey

da ettik. 

Vapur hizi Almanyaya, vata

nımıza götürüyordu. A~ın 20ncu 

J!ÜllÜ a•şanıı demir al.ırak, t-liil 

linıanrndan çıktık. Bir buçuk 

gün ~adar seyRhattan sonra ka

nıınu •aninin 31 inci günü seher 

vakti •yat• a girdik. Bir defa 

dalıa -- ve bir çoklarımız için 

son defa olarak, Şimal denizi 

olanca halaveti ile nazarlarınıızda 

tecessüm ediyordu . Liman ve 

deniz sert külrenRi idi , u!ıık 

puslu idi . evet etimiz gibi pnslu. 

Şedit bir yalpa se!inemizi 

sarsıyordu . Demir filotilla•yah 

limanına girmemizi güzel bir 

hoşamidi ile karşılach . Öğle 
vaktı milli marşın nağmeleri 

arasıııda • Vilhelıııslıafeıulı1 vllz· 

ların.ı girdik. Bahriye reisi, ma

lı~lli l:'alıriye zabillerı, eski ınıı

lrnripler cemiyetleri , askeri 

müfrezeler , Yilhelınslrnfen ve 

Rustringen halkı bizi büyük bir 

şevkle harşıladılar . 

O nıuyaselat günü aı•m za

manda aylarca bcr.ıber bıılt:ıı.1-

rak , beraber se\inıniş,beratlcr 

keder çekmiş oldııııuııtıız sc•:gıli 

arhdaşlarıııtızdan ayrılmamız 

günü oldu . «Dost lı.ılkası in

hilal etti ... • Bir çokların:ız 

için maişet l.ayğusu başlıyacaktı; 

yeai bir meslek arıyacaklardı • 

lçlerımlc Pek azı Rayşvcr 

bahriyesinde vatanma hizmete 

devam etti. Filonun batırılması 

tle vazi!eleriııiıı ancak bir kıs

mını ıfa düklerini bilıyorıardı. 

Dığer büyük bir vazife vardı ; 

~lahvolanı tekrar ihya .. O ise 

daha baştan başlanılaı:ak bır ışti. 

Bıı defa onlar günün birinde 

üçüncü Alınan filosunun bahar 

filızlerıııi görmekle begiıııı ola

caklar mı ? 

Fakat eğer o filoya ikinci 

lilonun zihniyetini vermiye 

nım·alfak olurlar;a vazifele

rim ikmal etmiş olurlar. 

O harıkuh\de, o kudretli 

ve çaldk fi:onun, ki, Sk.ıjer

rak önünde bıiylik Britanp

nın an'anavi sat,·eti hahriye

sini baltalamağa muvaffak 

oldu ... 

O filo, yenilmedi; keneli 

kendine itıtihap ectiği me7.ara 

"Sakapa Flov" da ıı;ömüklli. 

Kadiri mutlak: üçlıncıi Al

man filosunu siyanet buyur-

yetimiz bizi yekdiğerimize bağ- sun! 

SON ltyordu. 

O vakti bahriye zabitanının j 
•Hoheıızollern• ıeriıı yarattıkları Gazi llz. nin yağlı boya 
ve aleyhinde bir çok şeyler söy- resimleri 
lenmekle beraber faidesi inkh 

edilmiyecek olan • militarizim • 

ile yetişmiş en mutena bir 
tuhfc halinde bulunduklarına 

kanaat getirdim. 

Bizim için hal5s saati kanun

saniııin son günlerinde çaldı. 

Ayın 29 unda, msfılleylden 

biraz sonra • Donınigton Hoh

lin kapıları önümüzde açıldı. 

Hususi bir tren bizi •Hob a 
götürdü. Bizi cVillıemshafen> e 
götürecek olan Alman vapuru 

orada idi. Vatanperverliğin, 

nizanı ve intizamın, nezafetin 

hüküm ılirdüiü galip lngiltCre

den mağlup Almanyaya intikal 

bizde pek aeıklı lntlt>.lar u

ıandtJdı. Deha vapurda iken, 
lılmanyacla hUim olan ktrgl" 

T. Ta. C. tarafından sureti 

mahsusada celbedilen, Berlin 

sanayii nefise akademisi Re

isi res~am profesör A rtür 

Kampf tarafından yapılan, 

Gazi Hz. nin yağlı boya 

resimleri Viyanada pek nefis 

bir surette bnsorılmıştır 

Bu resimler lstanbul Vi-

!Ayet ve Kaza şubelerince 

satışa çıkarılmıştır. 

Cinsi Biıyiikliıgü fiyatı k. 

Miişürclbiseli ı 90X70 400 
• ., 50X85 250 

" • 9X14 5 

Traklı J04X81 500 

.. 58X45 250 

" 
'lX ı 4 5 

1 laı·ieivt• \cl..iliıııizi11 mııı·ahlıa~laı· scı·efine 
' . 
\erileıı zhaf<'!te i1·at elli~i 11111111'. • • 

Ankara, 31 (A.A) - Müttefik ajanslar murahhasları 
saat 19da İstanbula müteveccihen şehrimizden müfarekat 
etmişler ve istasyonda hariciye ve matbuat erkanı tara
fından teşyi eı!ilmişlerdir. 

Hariciye vekilimizin nutku 
Ankara, 31 (A.A) - Hariciye vekili Tevfik Rüştii 

bey beynelmilel müttefik ajanslar murhhasları şerefine 
Ankara palasta verdiği ziyafette berveçhi ali nutku irat 
etmişlerdir : 

Hanım efendiler, Efendiler: Ankarayı ziyaretiniz vesilesile 

size beyanı hoşamedi ederken arkasında bütün bir cihanın 

temaşa ettiği gözlerinizin genç Türk cumhuriyeti tarafından 
sarfedilen mesainin zahiri netayici üzerinde tevakkuf ettiğini 

memnuniyetle gördügümü sizlere bildirmekle bahtiyarım 
binaenaleyh içtimaınızı memleketimizde akdettiğinizden ve 

Türk inkilabının te\ lit cttijl;İ yeni cfk;\rı öp;rcıııııck 'c az bir 

zaman için olsada tck<\mııllimüziiıı en faal bir dencsindc yakın

dan cakip etmek llzre merkezi lıükıinıctiıııize gcldiğinizdrn 

dolayı teşekkür ederim. Filhakika cfeudiler; µ;iizkrinizde sahai 

nazarı haricinde cereyan eden hadisacı ı;öımck ve öğrenmek 
arzusunu hatta kaci mcdıuriyuini hi,sldcn lıııüın cihanın 

enzarı temerküz crıııi~ bulunuyor. Cihan ıııillctlcri ne kadar 

uzakta cereyan ederse etsin , beşeriyet faaliyetinin teza

huratına karşı artık lakayt kalamaz ve onlara hakiki ve 
doğru malumat vermek olan asıl vazifeniz cihan efkarı 
umumiyesinde icra ettiği tesiri hasene itibarile beynelmi

lel münasebatın sağlam esaslarından 'birini teşkil etmek
tedir . Müzakertınızın bu sahada müsmir olduğu vemem

leketlerinize aramızdaki ikametinizin güzel hatırasile avdet 

edeceğiniz ümniyesile kongranızın şerefine ve hepinizin 
ve her birinizin sıhhatine idarei akdah ediyorum . 

Muteakiben M. Roynot irat ettiği cevabi nutkunda 

Gazi Hazretlerinin dehasından ve eserlerinden hah setmiş 
ve murahhasların mem!ekeilerine çok iyi inli balarla 

avdet etmekte olduklarını beyan etmiştir. 

Etganın sabık kralı 
Amanullah ne diyor ? 

"<Kendi mcnf aatim için milletimin hara~ 
bisini istemek aklından geçmemiştir ,, 

Londra, 31 ( A. A. ) - Sabık Efgan kralı Amanullah 

garp ıırlahatının memlekete sokulmasını müteakip baş -

lıyan dahili harpten taht ugruna mücadeleden neden 

feragat ettiğini Dail Maile bombaydan telegrafla bildir
mektedir: Kendi menfaatim için milletimin harabisini 

istemek aklımdan geçmemiştir . Efganistandan çıkışımı 
kandehardaki kuvvetlerimin beçe saki kuvvetlerine mağ• 
lup olmasına atfedenler olduğunu işittim . Böyle bir şey 

yoktur . 
Kuvvetlerim hiçbir yerde ne mağlüp olmuş ne de ricat 

etmiştir. Kandehare gitmenin sebebi kan dökülmesine 

mani olmak içindi. 

Amanullah Beçe Sakiden, Beçe Saki ve haydutları 
diye bahsetmektedir. 

Tütün varidatı arttı 
, Ost tarJfı birinci ' JlıifJmızdadırJ 

Sergi haziranın dördünde açıla

caktır . Cıgara ve tütünle bizde 

iştirak ediyoruz . Aynca şube 

müdürlerinden Nazmi ve Yusuf 

Ziya beyler de bir heyet halinde 
sergiye gideceklerdir . 

idarenin yeni finnaaı 
idaremizin Orması tespit edil

miştirr. Yalnız beynelmilel tes
cil muamelesi kalmıştır. 

Otomatik kutular 
Otomatik cigara kutuları için 

yeni bir teklife maruz kaldık. 

Bu defa kutularla c: gara 

satılması tekli! edilmektedir . 

görnıiyoruz . Biz 5, 10 tanelik 

paket satacak otomatik katular 

satın almak niyetindeyiz . 

Avrupanın bir kaç yerinde 

cıgra imali için bir ecnebi grupla 

evvelce yaptığımız mukavele 

üzerine, ıirket şimdi lngherede 

fabrika hazırlıkları ile meşğuldür. 
Biz de burada fabrikalarda ça

lışacak eksperleri yetiştiriyoruz. 

Bu eksperler mektebi ikmal etti

ler, timdi de- Cibalı fabrikasında 

harmancılık ~reniyorlnr. Bun

lardan 5 tanesini lngiteredeki 

fabrikaya, birisini Viyanaya, bir 

Ne evvelki birer cıgara ve ne de batkasını da Belçikaya gönde-

paket halindeki satışları muvafık rcce~iz. 

Çıplak ve müstehcen nedir? -l\t tarafı birinci sahıfaınızd;tdır 

e!l<'ri olduklarından san'atkiir 

takyit edilemiyeceAi gibi san

atin sunulu muhtelilesinden bi

rinde takyidi, diğerinde nıüsa
deyi kabul için de akli ve 

mantıki bir sebep bulunamaz. 

Bu gibi hususatta sırf ha

kimin takdiri elvermez. 

San' atın incelikleri ve ne

tayicl hakkında ancak o san

atın mensupları sahih ve doj!

ru bir lilrir verebilirler. 

Cezai ve hukuki işlerde ma

hiyeti meseleyi tetkik için 

kanun ehil vukuf ve hibreye 

müracaatı amirdir, ıııeoel& bir 

canının kullandığı tabancayı ve 

bir medyunun senedi zirindcki 

imzayı tetkik için erbabı ihtisasa 

müracaat edilmesi ne kadar 

iptidai bir bilgi lse re• .ı, hey

kel ve tahrir san' atlarında o 

san• atın icabatı hakkında vazıh 

fikirler alması ve ona göre 

hakimin istiklal ve takdiri vic

danisinl lltimal etmesi bir vu

cubu lı:iı'ı hakndedir. 

Teşekkül edecek heyete gelince; 

ıüpbesiıdır ki , meal ek ve aan 'at 

iılerinde tayin edilecek ehli 

vukuf o mealeİ ve san• ala men

aup mütehasaıolardan olmak icap 
eder. 

banyo, soukları da içme suretile. 

İçme suretile kullanılanlardan 
revaç , şöhret bulanlar başlıca 

• Aliyonkarahisar,Kisarna, Çitli• 

maden suğlarile birde evelce bir 

müddet işletilen •Uludağ maden 

suyudur . Bu suların hemen 

hepsi ayrı terkipte ve ayrı ha
vas ve tesiri haizdirler . Y esait

sizlik yüzünden kullanılmıyan , 
ismi işidilmiyen sularımız ise 

pek çoktur . Bitlis ve havali

sindeki maden sularının çoklu

ğunu ve kıymetini o havaliyi 

gezenler çok iyi hatırlarlar . 

Bir de lstanbula çok yakın olan 

T uıla içmeleri vardır kı hemen 

en fazla ra~bet gören içmemiz 

budur . 

~ıcak maden suları üzerinde 

eskidenberi yapılmış azçok bir 

bina ve tesisat vardır. Fakat 

soğuklar daha çok ihmal edilmiştir. 

Halbuki müessesel.r yalnız banyo 

yapanlar için değil su içmek 

için gelenlerede pek lüzumlu bir 

şeydir. 

Kaplıca tedavisi ayni zamanda 

bir istirahat tedavisi, bir ilı:lilm 
tedavisidir. Kaplıcaya gidenler 

işlerinden, güçlerinden uzak; 

daimi bir ruh ve beden isliahati 
içinde yemekleri, uykuları tan

zim ve kontrol edilerk yaşarlarsa 
kaplıcalardan hakkile istifade 

etmiş olurlar. 
Bu sebebten kaplıcalarda 

istirahati selpedecek şeylerin 
bulunmaması şarttır. Asri eylen

celerden kumar, dans gibi 
vücut ve dimagı yuracak şey

lerden temamile uaak kalın

ması lazımdır. Böyle kaplıca

larda ruha sükünet verıcı 

güzel bir müzik, sakin rahat 

bir gezinti, göz alıcı ve zevk 

verici fakat yormayıcı eğlenceler 

olmalıdır. 

Bu küçük lakin temiz ve 

nezih vesait ılıca tedavisinin 

kuvvetli yardımcılardır. Binaen

aleyh soğuk olsun, sıcak olsun 

maden suları üzerinde hasla· 

lan tedavi edecek yurtlar bu

lunmadtkca tam laide elde 
edilmez. 

Vakfın Hekimi 

Vaktın-
--hekimi 

Tezat yoktur 
Zonguldak, Nıırııllalı beye : 

Yazdığını maddeler arasında 

tezat yoktıır. Çünkü Hukuk 

Usulü Muhakemeleri kanunu

nun dördüncü babı yeni icra 

kanununun 342 inci ınaddesile 

hükümden düşmektedir. 

Maa•ın kesilmesine dair 
' olan madde de bu 13ğvedilen 

baptadır. Şu halde icra memu

ru yalnız icra kaııununun 72 

inci maddesi nıucıbince hareket 

edecektir. 
Bu maddede hakkaniyet 

daha uygundur, fakat anı eli 

olmak noktasından diğer kaldı-

rılan madde daha mülayim 

bulunmaktadır. 

Hapis yoktur 

Eminönü J\\ehıııet Beye: 

Yeni İcra kanunu borçluyu 

tazyik için muhtelif usul ve 

tedbirler koyınaktapır. Bunları 

uzun boylıı anlatmak 
değildir. 

lazım 

Bu ted'Jirler arasmda hapis 

tedbiri hiç zikredilmemiştir. 

Yeni kabilelerimiz 
Kabile nıektelıinin imtihanları 

üç gün evvel bitmiş ve 25 

hanım mezun olmuştur. Mezun

lar bn munsebetle hocalarına 

bir veda ziyafeti vermişlerdir. 

Veni kabilelerin kallesi Şark 

vil~yetlerinde vazife almışlardır. 

.Muvafffak olmalarını temenni 

ederiı. 

Savı la 
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J Ucuzluk m üsabftkamı 
~ "Vakıi.karflerfne ie,,.:oil.it yapacak d 

kan ve ma!JIV6 rın listesi 

1 - Sirkecide tramvay 10-25 tcnzil;\t y 

caddesinde Kılıççı zade Be<lri caktıı ı . • 

ı ı ı - - (;al atada topç Bqin nci gramolon mağawı 
caddesinde kapıiçi t 

( Pla~lardan O/O 5, gra· vay te,·akkuf mahalli 
mofon makinelerinde O/O 1 O) 
2- Enıinönüde • SelalıRttin şısında ( Yeni diıııya) şıı 

imalathane>i. Vehbi • tuhafiye mağazası. 
(" 0 25cenzil:\t yapaca 

(Kravat, gömlek, Çanta ve 12 _ .\nkara cadde. 

fanila üzerinden • u5 çorap de .\ lualliın Ahmet I 1 
ve yaka üzerinden • ,,3 
tenzilat yapacaktır.) 

3 - Eminönünde, 13ah

çekapı pazarı tııha!iyc c~· 

yası. 

(• "l O tenzil:\t yapacak

tır) 

4 - Sirkecide Jlami

diye cadcksinde 6 mıma
ralı lsmail ,\saf Beyin ma

j(azası. 

( Gramofon, plak iizcrin
den il u.ı, tuhafiye c~yası 

k ütlipaneı;i 

( 0 ., ı u tenzilat yapac 
tır.) 

l J - Yeni camide t 

mis önıi caddesinde K· 

,\fu>Lıtfa zade ve ~ürek 

nın ( 16) numaralı ka> 
dükkanı 

1 + - Beyoj!;lunda Balı 

pazarında (2cı) mımar 
kasıp dükkanı 

l 5 - Kadıköyünde • 

kii,;kele caddesinde (2 
mınıanılı kasap dtikkanı 

üzerinden "ol O tenzih\t 16 - L\kiıdarda lskel 

yapacaktır) caddesin da Karamustafaz 

5 - llahçckapıda Gül- de ştirek:\sıııa ait 

cemal tuhafiye pazarı. chikkı\nı. 

i_=_:_== :·:.~.::.'. ~~;~~::;,;;;; ~i;:\f ~~~s~; :;[; 
(Abonelerine "" 1 O ten- diğer ka:;ap düi<k;\nların 

~==_-= __ -=_-==- zil~t ya~~~:~:~:~ıda, ~la- ~:t~:ı~~anrı • i~i~ l ~.:., t~~~il::~ 
lul gaziler paznrı (tuhafi- zilat denırktir. 

l 7 - ( :aıatada (Cen,•o) ye, ayakkabı, terzilik) . ' 
lokantası ( yemek listes' 

8 - Beyol!:lunda, istik
lal caddesinde C\ihat Spor 
map;azası (spor Jey:ızımatı) 

(Bu mağazalar karileri

nıize, pazarlıp;ı mıiteakıp 

",, ( .5) tenzİJ;\t yapacak-

9 - Pmtane cinrıııda 

üzerinden '' 0 ( l O) tenzilat 
yapmağı deruhte etmi~tir.) 

l 8 - Pangaltıda tram
vay caddesinde yeni kasap 

na mile maruf ( l .36) numa

ralı Rıd\'nn beyin dükkanı 
("" 5 l tenzilat· yapacaktır. 

1 9 - Bon;a kar~ısında 

Cülnihal tuha!i};e YC göm· 
1 la midiye caddesinde, "illi lek maj(azaiı. ( u !O cenzi -

l•\t yapacaktır.) 
20 - Orozdibak kar

ff ~ı:;ıııcla ye mallil gaziler 
= ( "" l O tenzil<İt yapacaktır) pazan yanında (Ali l~nb) 
~ 1 O - Ankara caddesinde ipekli ve yunlü mağazası. 
~ \luallinılcr kütiipancı;i o .,IO tenzil;\t yapacaktır. 
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Dün son lik Teniste lstan 
maçı yapıldı bul faiktir 
(C t tarafı birinci ~a) Iamııdadır1 

F enerbahçe ( 1 )c karşı (2) sayile 

galip geldi, bu suretle puvan 

adedi (24) ü buldu. 

Vela dün F enerbahçenin 

karşısında kendisini Beşiktaşla, 

Galatasarayla berabere getiren 

iyi oyununu oynuyamadı. Hal

buki Fenerin dünkü vaziyeti de 

böyle bir netice almak için çok 

müsaitti. 

Sadinin, 

Zekinin. Cevadın, 

Sabihin, hasta olan 

Kadrinin yerlerinde üçüncü 

takımdan oyuncular oynuyordu. 

Ve bu teşekkül de işlek bir 

oyun gösteremiyordu. 

Kemal beyin hakemligile 

yapılan maçta altıncı dakikada 

Fener penaltıdan ilk sayıyı kay

detij. Bundan sonra bir müddet 

Vefanın ahenktar akınlarını sey

rettik , Netekim dakikalarca 

devam edip giden bu laikiyet 

Velaya bir sayı kazandırdı. Vefa 

bundan sonra oyununu ayni 

ıekilde devam ettiremediği için 

bu ilk gol yegane sayısı olarak 

kald ı. 

Fener ikinci devrenin hemen 

ıllı: akınında yaptığı ikinci golle 

temin elli~i laiklyeti oyunun 

sonuna hdar temadi ettirerek 

maçtan galip çıku . 

Fener in bu ıayıl takımının 

o.r tararı linci ••yıfamı;ıdadır) 

Yapılan maçların içinde bilhass 

Suadın Hanri Jiro Jinyöre, 

Sedadın Şarnoya karşı elde 

ettılı:leri galibiyetler şayanı tak

dirdir. 

Neticeleri yazalım. 

Hanri (lz) Mahmet Karakaşı 
(Is) 6-4, 6-3 mağlOp etti. 

Suat (İs), Hanri Jiya Jinyöre 

(iz) karşı 8-6,4-6,7-5 galip. 

Şotvar (İ•) H>nri Jiroya (iz) 
4-6, 2,.6 galip. Sedat (I•) Şar
noyu (İz) 7-5, 4-6, 5-7 mağ
lop etti. 

Maçlara bugün dev•m edile

cek ve pazar istirahatle geçiril

dikten sonra pazartesi intikam 

maçları yapılacaktır. 
tıı 11111 11ııı11111111ııı1111111Uillll1111111ııııtı11111llllll1111111ll• 

V afa gibi likmaçlarında bize en 

güzel ve ahenktar oyunları 
gösteren takıma karşı bo neticeyi 

alması bir muyallekiyetıir. Bitta

bii bu vaziyette bir galibiyet 

fırsatını göz göre göre kaçır
makta Vefa hesabına bir mu

vaffakiyetsizlik .. 

* Bundan evvel yapılan ikinci 

köme maçlarında lıtanbul spor 

Üıküdarı sıfıra kar11 sekiz 

Altın orduda Hılalı (2)ye karşı 

(3) golle rrağlOp etmlttir. lstan

bul spor pek temir. ve mu\'af

fak bir oyun göalermlfllr . 

T.'/"L 



5 !;ıııfa s . 

Garip şey 
İstanbul Rumları Trak
ya Türklerile tebdil 
edilirse ne olurmuş? 

Bu hafo içinde imzası kuv
vetle limit edilen Türk -Yunan 
!tiWııamesi münascbelile Av
rupa gaze•deri mütalaa! serdine 
ba~lamışlar bu meyanda Tay
mis gazetesinin Balkan muha
>iri de f,azetesine bir şeyler 

11zmayı i~mal etmemiştir. 

Alina , 30 - Londradan 
oildirildiğine göre T aymi• gaze

tesi Balkan muhabiri , Türk -
Yunan miıl>adele meselelerinden 
bahsederek lstanbul Rumları ile 
Garbı Trakya Türklerinin müba· 
delesiııd-...n beynelmilel münase
bab ihlal adecek kabiliyette 
müşkülat hsıl olacağını yazmak· 
tadır . 

Aıına, 30 - Gazeteler , 
Türk - Yunan mesleleri hak
kında resmi bir menbadan 
nlındı~ı zannedilen su malumab 
vermektedir. 

Mübadele komisyonunun bi
taraf ıızaS!l Türk-Yunan mese
lesi lıalckında malom tekliflerini 
yaptıktan sonra Yunan hükQ
meti bu teklifle:i derhal kabul 
elmiş, Ankara hükl!meti ise 
kabul etm!yerek yeni teklifler 
dermeyan eylemi§tir. 

Yeni Türk teldiflcrl Yuna· 
nistanm Ankara sefiri M. Papa 
taralıdan Yunan hukilmet!ne 
bildirilmiş , M, V enizelosun 
nazarı tetkildne arıedilmlrtit. 

* Atma , 30 - Selahtycttar 
bir mcnhııdaıı alınan malomata 
n.,_ an Yunan hükometinln 
yeni Türk teklifleri hakkın:lakl 

nokta! nazarları bu ak§am Ankara 
sdiri M. Papaya genderilecektir. 

Gerek Türk teklifleri, gerek Yuna· 
ıı!.tamn bu teklifler hakkındaki 

nokta! nlW!rları haldcındaki kaı'r 

ketumiyet muhafaza edilmektedir. 

Vapur~ı inti~nr 
Emine Hanım kendi 

kendi3ini niçin 
oldürmek istedi 

Dün sabah köprüden 11,40 
da hareket eden vapurda 
bir intihar te~ebbüsü ol -
muştur: Vapur Kadiköyüne 
yaklqtığı bir sırada güver
tede bulunan yolculardan 
bir hanım çantası ile man
tosunu oturduğu yere bıra
karak intihar kastile denize 
atılmıştır. Vapur derhal 
durmuş, denizde bulunan 
hanun kurtarılmıştır. 

Kasımpaşada oturan ve 
liman ~irketi katiplerinden 
Necmettin Beyin zevcesi 
olan Emine Hanım zevcile 

geçinememesinden kendisini 1 
öldürmek istediğini söyle -
ıniştir. 

• 
Ingiliz 
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• • VAKiT Haziran 

Rmele kazcJ.nı:Yo 
t ~:::::::is=::=::::::=:: - • •• • 

~Bütün haşarahn dfttmanı hiamam olanl sa za e ıra erısr ~ a 
:ı r1 sı Karadenız 
H F L 1 T o K s a ~ Mo~ıa,,.m \C Lüks posta 
= = Sak a vapuru ii ı· ğ ary 2 hazin 
li Hmat ediniz ll PAZ 'R günü ..ıcş,ıııı Sir 

[ Üst tarafı birinci sayfamızdadır J Amele fırlıası 120 , Muhafaiakarlar 77, 
malüm olan neticeleri şudur : Lıberaller 14 , mU.tekillec 4 

Muhafazak&rlar. 17 ; Amele fırkosı • 17; Şimdiye kadar elde edilen neticelerin el<se· 

il 1 il keci rıhtımından 
- t 1 

Liberallar, 1; diğer lırkalar,4. risl sınai mıntakalarla lı: 'Sif nufuslu §ehirlere 
Buna nazaran Amele fırkası, muhafazakarların aittir . Mütebaki 41 O ınlihap dairesine a't rey 

zararına 7, Liberallerin zararına 1 ki ceman 8 puslııl!rının ıamtfiııe saat Clllda bqlanmıı olup 
azalık kazarunışlardır. Maarif nazırı Lort • Eus· son derece faaliyetle devam edilmektedir. Netice· 
tace Percy » ile hava işleri ııaıaretl mü<teıarı !erin ekserialnl ~leden sonra anlamak kabil 
sör «Philip Sassooo • ve dahiliye nazırı M. olacaktır . Müddei umumi Sir Thomas İnskif 
Joynson Hicks in:ihap edilmişlerdir. Tic.aret ile mesai nazın Sir Arthur Steel Mailand , 

nezareti pnrlemento müzlc,,arı M. Williams ticaret nazırı M. Williams ve dahiliye ınüote§Orı ı• FLİTOKS k · · · M H d .; mes enınızı ve 
m~lttp olmuıtur. Mumaileyh, kabine erkanı . · en etson maAlOplar meyanındadır · Komi!- !j mutbahınızı telvis eden 
arasında ilk maclOp olandır. ı:ıst Şaklatvala • Battersea da gaip ~imi~ ve !i sineklerle hamam böcek-

Londra, 31 (A.A) - Sabahın saat Oçünde }-erine amele fırkası namzedi kaıaoınıştır · A- !l !erini öldürür. 
intihabatın maltı.m olan neticeleri şudur: mele fırkası namzedi olarak intihabatı ~lira.~ ·ır ---:-,......-:----..,.----.---

elmlı cim Baıv.,kilin ~lu Olıver Baldwin DuAmele fırkası, 115; Muhafazakarlar, 74; 
bley de ıııu!ıafazakir liberal ve komünist rakip-

Libraller, 13; d'ğer fırkalar, 4. !erine galebe çaldığı gibi muhafırtalnı milsİeflll' 
Muhafazakarlar 1, Amele fırkası 55, Libe· William Henderaonun amele !ırk.ısı namzedi 

rallar7, YC diğer fıkalar 2 azalık kazanmışlar· ol~n otlu da Eniilcl de kazanmı~tıl\ Birmingham 
dır. Buna mukabil muhafazakarlar 50 sosyalist· intihap dairesinde Sır Austen Chamherlatn 
ler 3, Liberaller 11, diğerleri 1 azalık kayb. sosyalist namzedine karıı ııayet zaif bir ekse-
etmlşlerdir. riyetle galebe çalmıstır . !! FLlTOKS mevcudiyetinizi 

Londra , 31 (AA.) Şimdiye kadar mulı- Londra 31 (A.A.)- :"aat onüçteki neticeler; H zehirleyen ve müthiş hasta-
telif namzetler tarafından kazanılmıı 215 azalık Amele fırkası 140, Muhafazak&rlar 91 , ll lıkların sirayetine sebep 
ıu suretle tevezzu etmiştir : Liberaller 16 , di4er fırkalar 4 R olan sivrisinekleri öldürür. 
===::7=======~=========================;==="======~========1 

Viyana mektupları : 

"·''"Çiiiii'eii""''"kadınlar 
Sergilerde muvaffak olmanın 

sırrı nedir ? 

Dch11aş bir makine 
Hususi muhablrlm!z yo.

ziyor: Viynanın maruf ser
gilerinden birisi daha açıldı 
ve blr zaman olduğu gibi 
büyük muvaffklytler topladı. 

l\1alum olduğu uzre bura
da her sene iki sergi açılır 

ve sanayi erbabı bu sergiler
de en son san"at ve marifet 
eserlerini teşhir ederler. Ben 
de her sene bir kere gider 
bunlan lezzetle seyrederim, 
Her defasında ed!;.diğim h:ıy
ret değişmez, delki dnhıı ye
ni hisler, kanaatlerle birl~ir 

ve gene her <lef asında "ten
bcl olanlara artık hakkı ha
yat yol.tur,. neticesini aham. 

Sergide sen'atlarını göste
renler ne!cr düşünüyorlıı.r 

nel~r yapıyorl:ır bilseniz.... 
Herşeyden eye! san'at bu
nda en lıo~ı gidecek bir 
in!lzam ve mükemmellyet 
alıyor. 

Ayni zanı~nda bedil ~eı-k
lcr de ihmal edilmiyor ve 
bunları bir kadın elhe tak
dim etmek düşüniilliyor. 

Bunu içindir )'.i her ~cş
herin başında en son mo 
day:ı tevtikan giyin.mi,. caıı.

yakıcı giizellikte genç kız

lar bulunduruluyor. 
Bnnl;mn vttifeleri meş

herin ihtiva ettiği eşya hak
'.laııda mal!'ımat vermektir. 

Bunların vazif !erinde bir 
miknatıs gibi mu·;affak ol
dııklarım bilaıcın kayde ha
cet v:ır ını r! 

1 fcrkes burada malını sat-

mak ihtiramı anlatmak için 
yorulmak bilmez bir şekilde 
çalışır ve izahat verir. Bn 

sergiler cidd~n mlüittir. Çün
kü en son modelleri ye 
ihtiraları mlimkün olduğu 

kadar nz zam3nda ve dar 
bir sahada ı;österir ki a-ylar
ca fabıika fabrikl gezenlerin 

bn kadar şeyi bu kadar 
bir mlike,nmeliyctte ne gör
mderiıı~, ne bulmalarına im

kan vardır. 

Göniil is:crcll ki hu ser
gilere biz de i~tirak edelim. 

Bu arzuda Yiya nahlar da mU,. 

terek tir. Fakat her nedense 

bura ya bizden mal getirenler 

bu!unınuy;r. Halbuki ta Çin
den ve Japoııyadan gelenler 
vardır. 

'°' Size biraz da Viyanalı ka-
dınlardan \ e buranın son 
modabnndan bahsedeyim. 

Güzelliklerinin tcsirlle er
keğe hakim olan kadınlar 

her nedese . galiba erkek ola
madıklarına pi~man olmuş 
görünüyorlar. 

LAkin bir tüdU cinsiyet 
tebdil e<lemiyeccklcrinden hiç 

olmazsa kendilerini zahiren 
olsun erkeklere benzetmiye 
uğraşıyorlar. 

Bunun için en kıymetli 
cazibe \'asıtaları olan saçla

rını kemedil.cr mi Ti Nazlı 

vücutlanaı zehirlemekten çe
kiıııniyerek kemali hararetle 

cigara içmeyi kabul ermedi· 
lcr mi?! 

\'iyana kadınları bunlara 
da kanaat etmiyerek şimdi de 
dragon denilen bir takım 

çi;mıcler giymi ye başladılar. 

Bilıl tereddiit denilebilir ki 

liriz! 

i.\lektubumu, bura senayi 

aleminin biiyük bir eserini 

işaretle bitirmek istiyoruı:ı:ı. 

Avıısturya kendi küçük, san'

atı büylik lılr meınlekcttif. 

Bu şüphesiz. ne · rafa git.s.:

niz sizt mııhakkak bir fabri

ka karşıla yor. 

Ilunlaruı mühim bir kısmı 

~imcn.difer malzemesi yap
maktıdır. l\lemleketi kaplı

yan raylar, hatlar h p diıhil

deki falıriJ.;aların ,eseridir. 

Ahiren Avusturra şimcn

dl.f~ idaresi A vrupan.ın en 

büyük lokomotifi :ıddecülen 

mwızzain bir makineyi ray

l:ır üzerine koymuştur. l\Iiha

nik fenninin bugün için son 

SÖZÜ olan bu müthiş ınııld

ncnln saatte (110) kiloaıetro 

sür'ati \'ardı. Sıkleti l3000), 

cer kuvveti ( 600) tondur ki 

şimdiye kadar 

ınen iki misli 

olanların !ıe

addedilebilir . 

intihabatında amele. kazanırsa 

· j har:ketle Zonguldnk , ncbolı~ 
; J;::~r/ ı Sinop, • amsun, Ordu, Cireson, 

l Tr>bzon, Sürmene \-e Riz~ tsko 
! lelerine aıimcı ve a\·det cdccd<· 
1 tir. Tafsil~ı için Sirkecid< Mes'a
ı 
! deı hanı altında acentalı~ına 
1 müracaat Telefon: lsunbul 2341 

FLİTOKS elbiselerinizi H 
halılarınızı ve mefruŞ~ı- ~lr-----------i 
nızı kemiren, mahveden ~ Seyrisef ain 
güveleri öldürür. .~~ ll-M,...,..er.,.kez--acc-ot-ea-·:-G._.ı.ı_a_K_ö_p_riı...ı. 

baıında. Bey~lu 2562 Şubo 
acenletl: Mohmudıye Ham olunda 

• lıtanbul 27 4:> 
111-~------ı 
! Bozcaada postası 
j {CEJ...İBOLU) vapuru 1 HaziriO!l 
İ cumart.,ı 17 de idare nhtı;ıun

' i dan hareketle Gelıbolu, Upodd, 
FLİTOKS kanınızı emen ıi Çanakkale, lmroı, &.caadaya 

;• ıztdec:elı: ve Ça..,Ukalo, Llpa•kı, 
ve rahatınızı bozan tahta E telıboluya u~ayıJ~ ge!ec:elı:tir. 
kurularını ve pireleri öl- Hı1---A.:...ıd-:f:-,..:__P_t ____ • 
dürür. ı: ,,ıııl ya os a)I 

i" (lNEBOLU) vapuru 2 Haziran 

Viyana şimen<lifar idaresi

nin en güzel eserlerinden bi

risi de temizliktir. l\leYkılran 

mevkıla dı!ği ·en kadın me

murlar bu i~)e muvazzaftırlar 

Ye yolcuları asla iz'aç etme

den gece gündüı çı.ılışırlar. 

Raşit Galip 

pazar 10 da Galoıa n!ıtımındıın 
hareketle lzmir, Küllük, Bodrum, 
Radoı, Fethiye, Finike, Antalyaya 
gidecek ve dönüıı-> mezl:Or bke
lelerle blrlilı:te Andiflı, Kal~an, 

5.ı.bz, Ça.,alckale, G<hboluya 
uArayarak gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
(ANKARA) vapuru 5 Hazir:ın 

Pazarte.ı 12 de Galata nhbırun
clan hareleıle İnebolu, Samsun, 
Gıreson, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönilıte Pazar iskele
ıile Rıze, Sürmene, T rabıon, 
Cörele, CJreıon, Ordu, Ünye, 
S•m•un, İnebolu, Zonguld~n 
uArayarııl gelecclctır. Hareket 
aUııü yük kabul olun.naz. 

ı········
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neler yapacak? 
Fırkaların programları mücadeleye girişmiş bulıınu

yor. 
Bunun için her fırka ek

seri yet temin edecek derecede 
namzet göstermiş, propagan
da faaliyetini ona göre 
geııiş mikyasta tutmuştur. 

derece hararetli olmuştur. 
lngUtere fırkalpnndan her 

birisinin kendine mahsnspren
sipleri ve şiyasetl vardır ve 
umumi intihap' ltıu prenslp
lerk siyasetler! mücadelesi 
olduğllJldnn bnnlardıın hangi· 
si:ııin muzaffer otiıcıığı. togil-

ayında tekrar olunan intiha· 
batta 42, 1918<le 57, 1922 
de ı 42, 1923 te 195, J 92.ı 
te 1 5 1 meb'us çıkarmışrı. 
Bugün bıı fırkanın daha faz. 
hı kuvvetlendiği muhakkak 
'ibidir. 

liine ı;dmed$ için ıımcle
nin bu progrıımlamıa ne 
derece s dık olduklıı.rı ycya 
olacakları şimdiden kestiri
lemez. 

çıkarmışlardır. Eskiden :ıhrar 

bunların rakibi iken bugün 
bu rekabet amckyc intikal 
ermiş btılunuyur. Bu yüzden 
muhaldct liderliği amdcye 
innkal etti~ b.;bi. amele c:r 
g~ iktklar mc\ kiine p:drc.k , 
1'İf kuvv~t hallııi ılmıı:tJr. 

Yeni intihap 
değişik bir 

Wın - erkek mücadelesine 
netice verebilecek midir ? 

~~--~~~~~--~-

lngilterenin ba~lıca üy fır
kasının evvelki gündenbe.ri 
giriştiği muazzam intihabat 
mücadelesinin ilk neticelerl, 
yavaş yavaş anlaşılmaktadır. 

Karllermıiz bu satırları o
hıyoTken, umumi intihabatın 
son neticeleri de meydana 
~kmış, ekseriyetle kazanan 
fırka b.ükômeti ele almış 
bul unacaktı.r. 

lugilteı-enin bu seferki 
Umwnl intihabatwa fazla bir 
ehemmiyet verilme~ne ~ebep 
olan şeyTeı- mütaarlc:Rtt'ir. 

Y aJnız lnr;iltere tıtrirnede 1 

değil, belki dünya tarihinde 
de ilk defa olanık kadınlar. 

erkeklerle ıyni şerait daire 
sinde, reşn1 hayata iştirak 

etmekte ve reylerini kullan
makt~dırlar. 

Erkek - kadın müsnvatının 

kemallni ifııde eden şn 
vaziyet., lngilterenln Yır. se~ 
lı:ı:kl umnrnl intihal-atına ta
rilıl ve içtimaı bir kıymet 
nrilmeslnin eıı müsttsnıı Lir 
ebcllidJ.r. 

Sonra. bu sefes-ki intihaba· 
ta iştirak eden her fırka, 

ekseriyet kazanmak azmile 

Şimdiye kadar biç 
bir devirde müntebiplerin 
adedi bu günkü derecesine 
varroadıg1ndan her fırka üı· 

aliyet usullerini genişletmiş, 
intihap hakkını kazanan ka
dınları kendilerine imale için 
yeni yeni teşkilat viicuda 
getirmiş, iktidtt mevklin~n 
uzak olıın frı:kalar yıılnız kuv
vetlenme ve muhalefet tııra
fırtı daha lratın sayılır bir hale 
getirmekle Iktifa etili! ycrek 
iktidar mevlciine çıkmak is
tediklerinden mücadele son 

tere d:ıhilindc olduğu kadar 
hariçte de enemmiyetle takip 
edilınlştir. 1 

O halde lııgiliz''tırkalanndan 
her birinin va,;ıiyetinl naza
rı dikkate al.arak bir netice 
elde edebilir.iz. ı 

1ngillz fırkalar31n en gm
cl ve en silrat!Q l~af ede
ni amele fıkastdıq. ıpoo se
nesinde teşekkül. eden bıı fır. 
ka o sene ı nıc\:ı'us. Ç!brdt~ 
Rt halde 1906 cLı 29, 1910 
senesinin ilk ayada 4'l, son 

Amele fırk:ısınıo programı 
arazinin ve i.stihsııl vasıtala
rının Sovyetleştirilme~i iana
saııayiin demokratik esaslar 
dairesinde kontrol edilmesi, 
beynelınilel sulh, terki tesll· 
bat, hakem usulü, ıuahkıMıı 
milletlere muhtar ve terak· 
kipetTer bük• ıW taıial. 
çalıll!l i,ıısaııların ~mat 
ve Jktjsııdt sevlyeioH:ll Jiik· 
sel tıııdt l.rJ.n beyııcl fil il el aıe
sal kanunlanrun kOouluıası 
glb1 esaslardan tba.rct:tlr. 

Şimdiye kadar lı!ç -bit 
aıne!e merlycd iktidar ırrev-

Liberal Iıkası 1900 de 
268. 1906 da 512, 1918 te 
16!, 1922 de 64, 1923 re 
158, 1924 te 42 mcb"us 
çıkarmıştı. 

Bunlartfl umdelerl serbe5t 
ticaret Mazi1ıin =rl surette 
islı\hı, şahsi teşebbüslere mü
dahale etmeınt:k ~tile sana
yiin mubtariyell kıricl siya
sette Cemiyeti Alvaııııı rı:ıillt 
siy~ r;su,ı. tamınak. 

MuhafazakArlQ ıeii.nce,. 
bunlar herşeyden evvel eın~ 
peryalisttirler, hlmayecidirw. 
1900 den itibaren nb hu
lan lntibabatta 4~ 157, t13. 
384, 344,. ff&, 418 nıeb'u$ 

Ahrar ise bilha>sa bn · '· 
fer lukalarını caııl:ıııdırıııak 

içüt Loyit Corcnn Iı;ı.rbı u
mum1 esnasında rütbe ,-e 
üııvan vere.rı:k ropladığı mil
yonl:w:ctm i:;t:!,;ıdc etm.ck is
teıniş, lıuııunlıı beraber bir 
neticeye cremellliŞ ,-e mckii 
iktidar mücadelesi ıuuhafaza
kdrlarla amele arasında kııl

mı§tır . Hakikati halde de 
bugUn lngtBz etkin umumi· 
ycsihl de ba' 1 k! ftrk.a temsil 
eıuıektmk. -

' 



, · /J Ct.I: ~ARTLAR\: 
Ti rklyec.Je tfariçte 

Kuruş Kuruş 

ıAılı~ı 150 000 
3 ,. 400 EOO 
6 • ;50 

12 " 1400 

CaietemU.de ç~ y~ ve 
ealmlerıiı bütün helclan mahfuzdl" 
Gazeteye ıöoderllecek mettupJarın tiztriıJc 

idare içinse ( idare ), yazıya aitse ( Yıw) 
l*aretl konulmalıdır 

B•ulmıyan mektuplarm fadeılnden, luy~ntl· 
mukaddereılx mektuplua &conulmut pu~ 
kaybalmaımdan •e Ulnlum mündertcaimJ~ 

idare meıul delildir. 

t IJ!!iran 
1929 

Milll süt mamulatı Tü .. k anonim şirketinden : 
Şirketimizin senelik hissedaran hey'eti 4 Temmuz 959 perşembe günü 'llat onda lstanbulda 

Tahmis soka~ında kuru kahveci hanında 2 numarada toplanacağından hissedarana 27 hazirandan 

itibaren kaydolunmalan ve mezkilr saatte içtimaa teşriAeri ilan olunur . 

Ruzna · ·· k t , 1 Meclisi idare ve murakıp. raporlarile bilançonun laraat ve tasdiki • 
meı ffi uza era · 2 Murakıp ınuhabı ve meclisi idare ve mürakıp ücretlerinin takdiri . 

-

lstanbul 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Beyoğlunda tramvay istasyonu karşısında Sıraservilerde 19 No. lu hanede mev

cut zikıymet eşyayı beytiye 2-6-929 tarihine müsadif pazar günü saat 10 da ma
hallinde bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin mahalli satış komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 

Emlak ve eytam bankası lstanbulşubesinden: 
Kirahk emlak 

esas numarası Mevkii bedeli icarı senevisl 
Lira 

2 Galnt•da Sh·kecl iskelesinde Mezbaha müfettişliği altında 18 No garaj 200 
9 Galatada Kıreçkapıda Erzurum hanı müştemil!bndan dükkAn 276 

139 Maçkada SılAhhane caddesinde Kahvecilik mahalli 150 
140 Maçkada Silahhane karşısında gazıno mahalli 400 

Fmlak \'e Eytam bar.kasına alt balada muharrer emvalin birer senelik bedel! icarı ıeraltl atiye 
ile müzayedqe çıkarılmışbr • 

1 - Müzayede müddeti 6 haziran 1629 pcrşer.ıbe gününe kadar olup ihale muamelesi yevmi 
mczkorda saat on altıda icra olunacaktır . 

2 -- Müzayedeye iştirak etme!: arzusunda bulunanlar Balıçekapıda Emlak ve Eytam bankası 
lotanbul şube<lne müracaat etmelıdirler . 

" Vakt ,,ın 1 llaziran 1929 tefrikası: 60 
.... 1 • ' • ' ..... .._ _,. • .... .. - ....r • . . . ~ ' ~ .. - . ~ .w.' . .. 

lığını , "Mülhavzen" in çe
te reisi olarak yaptıkiarını 

sayıp dökecekti. "Mülhav
zerı" sıkıştırılınca herşeyi 
ikrara mecbur kalacaktı; 
kızının namusunu kurtar
mak için araziyi iade etti
ğini sö: liyecekti. "Voles.c 
gelince, ne istenilirse onu 
bilatereddüt ikrar edecekti. 
Böylece " Roçester • \er 
"Co'les" in bıle yaptığını 
i:.pat için birçok skandal
!ere maruz kalacaklardı. 
şerefleri tamamen lekelene
cekti. 

Bunu yapmıyacaklardı; işi 
bir sikandale kadar götür
miyeceklerdi. 

"Cones. çayını içtikten 
sonra yataktan kalktı. Yı
kandı ve giyindi. Fikri ta
mamen müsterih idi. A~a
ğı indi. 

"Tereza. yemek salo
nunda değildi. Sofraya 
yalnız bir kişilik takım 
koymuşlardı. Genç kadın 
şüphesiz od,sında kahve 

altı ediyordu. "Cones. ya!
nız olarak yemek yedi. 
Yemeği bitince, cıgara 

salonuna geçti; ilk posta 
ile gelen mektupları yanına 
almıştı. Bir kaç lahza son
re, nasıl konuşacağını ta
sarlamış bulunduğun:lan zi
li çaldı ve Mister "Çorc. 
ün çağırılmasını rica etti. 

"Çorç. gel:nce, delikan
lı dedi ki: 

-Çorç... rica ec.lerim 
kontese söyleyiniz ken • 
disi ile görüşmekistiyorum. 

"Çorç. cevap verdi: 
- Mayledi gilel nıaylort. 

Dün akşam gitti.. Saat on 
birden biraz cvel ocelden 
infikak etli ... 

- Gitti mi? nereye? .. 
- "Sut Kesington. ote-

line maylort ... 
- Otele mi?.. Ne de

mek?.. Niçin gitti... Bili
yor musunuz? Ha.. Evet 
anlıyorum ... Dışarı çıktığım 
için değil mi? .. 

- Öyle olduğunu zann
ederim Maylort.,. 

Mister "Çorç. ciddiyetle 
ve hatta bir nebze huşu
netle söz söylüyordu. Bu 
sadık ve muhafazakar uşak 
bütün bu meselede hane 
sahibi aleyhine ve sahibesi 
lehine bir vaziyet almıştı. 
"Cones. şaşırmış bir halde 
dedi ki: 

- Dışarı çıkmağa mec-
burdum.Mutlaka mecburdum. 
Onu gördüğüm zaman her 
şeyi kendisine anlatırım. 
Mesele gayet mühim idi. 
Teşekkür ederim Çorç. Te
şekkür ederim. 

Yalnız kalınca bir cıgara 
daha yaktı. 

Artık bir şey olmamak 
korkusu bir gün eve! onu 
o kadar tayip etmişken 
şimdi tamamen geçmişti. 
Yorgunluğu uyku ile te

lafi olunmuş, dinlenmiş di
mağında "Tereza"nın çıkıp 
gitmesi en mühim mcı.vki 

işgal ederek diğer endişe
lerin kaffesini silmişti. 

Filhakika pek kabacası-

Hntara (Babıali) ~a~~esin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (Yakıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

Galata Kefeli handa ispir
to ve ispirtolu içkiler inhi
sarı umum müdürlüğünden: 

İdarenin l\abataştaki arsası dahilinde yap
tırılacak ambarlar Ye kaldırım ve dekovil haifı 
tesisatile müştemilatı saire kapalı zarf usulile 
nlünakasaya konulnıuştur. İlıalei kat'iyesi 15 
haziran 1929 cumartesi günü saat 15 te icra 
edilecektir. 

Verilecek zarflar saat 12 ye kedar müdüri
yeti umumiye makamınca kabul olunacaktır. 

Arazi planı ve avan proje ve silsilei fiat 
cetvelleri umum müdürlük idaresindeki hey'eti 
fenniyeden alınabilir. 

İstanbul kadastro hey'
etleri riyasetinden: 

lstanbulda ve Büyükadadn kadastro muame!Au ikmal 
edilen mahallerden isimleri aşağıda gösterilen mahalleler
deki gayrı menkullerin tamamlarına veya hisselerine mu
tasarrıf olanlara 9 haziran 929 pazar gününden itibaren 
yeni senet ve planları bir tertip ile tevzi ve teslim olu
nacaktır. 

Kadastro hey 'eti 
i llocapaşa 

2 Şeyh l\lehmet geylani 
3 IIobyar mahalleleri lstanbul 
4 

Adalar 
l\Iolla feneri 
Yalı mahalleleri Büyükada 
Meşrutiyet 

Bu mahalleler dahilinde gayri menkul malı bulunanla
rın yukarıda dcrc9lunan tarihten itibaren pazar ye salı 

günlerinden birinde lstanbulda tapu dairesinde ye Bliylik
dada hükômet konağında ait oldu~u kadastro hey'ctine 
mliraccaat eylemeleri icap eder. 

Bizzat gelecekler nü!uz tezkerelerini ve ecnebi tabii
yetinde bulmıanlar ikamet tezkerelerini ve hey'etten mu 
kaddcmce almış oldukları makbuz varakalarını ve fotoğ

rafilerinl henüz ita etmemiş iseler ikişer adet Yesika fo
toğrafi!erini birlikte getirmeleri lazımdır. 

Bu senedaun tevziauna temmuz nihayetine kadar de
vam olunacaktır. Bn mahalleler dahilinde elde atik hüccet 
ve temesslik vı: senet kalmış olsa blle onlara istinad~n 
bir gôna muamele icra olunacaktır. nluamelllu ikmal edi
len diğer maha!lelcre ait senet ve planların itasına ne 
vakıt başlanacağı peyderpey il:ln edilecektir. 

na hareket etmişti. "Tere
za. avdet etmiş, mazideki
leri tamamen affetmiş idi. 
Bunu niçin yapmıştı? Bura
sını uzunca düşünmeğe !ü
züm yoktu. Bu af hareketi 
delikanlıya kafi gelmeli idi. 
"Tereza. "Roçester.e hü
cum edenlere karşı gelmişti. 

Onu muhabbetle dera
guş etmişti. Her şeyin eski 
hale avdet edeceğini, aile 
ocağına saadetin avdet ey
liyeceğini zannetmişti. Tam 
bu sırada onu: en hassas 
noktasından yaralamak mü
nasip mi idi? 

Bu harekette bulunaca
ğına onu vurup öldürmek 
efdaldi. "Cones,,in hissi, 
Kontes ile olan mükaleme
sinden kalan intiba "Tere
za,, nın iyi ve sahi olduğu 
suretinde idi. "Cones. genç 
kadına lazım gelen mua
meleyi yapmakta tekasül 
etmişti. 

Diğer taraftan onu so
nuna kadar aldatmak, kay-

dı şartsız kont "Roçes
ter,, olmağa kalkışmak da 
ha mı iyi idi? acaba bu 
mümkün mü idi? bu fikir 
dimağında bir heyula hü
cum edermiş gibi yer et
miye başladı. Fakat onu 
büyük bir gayret sarfile 
defetti. Hayır; ha nekadar 
bu faraziye kendisine na 
kabili tahammül gözükmi
miyor, her ne kadar dima

ğı için bu müzaaf mevcu
diyetin avakibinden kork
muyor idi ise de "Tereza. 
nın iyiliği ve göstermiş ol
duğu itimat karşısında onu 

iğfale bir türlü rıza göste
remiyordu. Diğer bütün 
düşüncele bertaraf edilse 
bile gördüğü emniyet ve 
üluvvü vicdana karşı iha
netle mukabelede buluna· 
mazdı. 

Her şeyi söyliyerek mes' 
eleyi neticelendirmiye kat'iy

yen karar vermişti. Onu 
bu yolda sebat ettiren fikir 
genç kadının menafiine 

· " ... . 
Tltfk_ ~e~teplerlb faydalı eserlin 1 l A] TAR/ f ES l: 
ilAnlarında o/o 2() te:uillit yapılır S•tın Koruı 

Büyilt ve ya bir çok dera için ı·eriien llAnlarla 
busust rpablyeuel:l il~DlJr ı :ı ücreti 

6-6 inci sayfada ıı,so 

s 1t • 25 
4 • ., 40 

l~are ile kaıarlaştırıltr. 2 ,. • ıoo 
1 • • 200 

Ca'Z:etemlıJ hıuus1 dl:ı ka'>..ıl ed~ll yw 
H. S. H. Uins~ ac~nt•ıl. 

1·8 inci sayılah }ıo 
reı mi Ll3nlır 

" 

Emniyet Sandığı 
emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
l\.Iüz:\l.yede muhammin U;raz !\Icrbun~tın cins ve nev'i borçlonun lsml 

bedeli klymeıı !\"o 
L L 

12000 14910 17058 Beşiktaşta Kaptan lbrahim 

ağa mahallesinde Köçe oğ
lu sokağında eski ve yeni 
2 numaralı ve yıkanma ma
ha11i üçyüz ve camekan ma
halli üçyüz otuz sekiz ar
şından ibaret erkekler ta
rafı on üç kurnalı ve bir 
büyük mermer taşlık etra
fında iki katlı ve alt katı 

dört ve üstkatında kezalik 
dört oda soyunma mahalli 
ve kadınlar tarafındaki ayni 
taksimatı ve sekiz yüz alt

mış iki arşın bahçeyi havi 
(küçük hamam) namile ma
ruf iki kısma munkasim 

bir hamamın tamamı Halil B. 
Yukarda cins ve nev'ile mevaki ve müştemilatı yazılı 

bir hamamın tamamı on iki bin lira bedel ile müşterisi 

üz~rinde olup 3-6- 929 tarihine müsadif Pazartesi günü 

saat on altıda kat'i kararının çekilmesi mukarrer bulun• 

duğundan talip olanların mezkur günde saat on altıya 
kadar sandık idaresinde hazır bulunmala·:ı lüzumu ilan 

olunur. 

Devlet demir yolları umu
mi idaresinden: 

13·6-929 tarihinde münakasası yapılacağı gazetelerle ildn 
edilmiş olan kalayı:l münakasa saatından itibaren yirmi dört 
saat zarfında l;at't kararı verilerek keyfiyeti ihalenin telgrafla 
mütaahhide bildirileceği ilAn olunur. 

ITô'K'.!'N'Tı\'KcŞA'.i)i"ll ım ~J.j t'" 
ij 2 Haziran pazar gününden • 
ğ itibaren 
;,AŞÇI YUSUF HANDAN 
ıj Tarafından Tepebaşı cad-

~
ı desinde J-lacopulo parnjııdı 

sabık (Tango) birahanesi bu 
j
1 

defa (Kırlangıç) namile kü
l şat etmekte olduğundan Jo
i kantamızda her türlü yemek-

' 

!erimiz kemafissabık hadldi 
Jialep ve hakiki Trabzon 

1 yağlarıyle nefis ve sıhhi bir 
1 surette tabih edilecektir .Ay-

ı 
rıca anberbu pirincinden ma 

Haziran 
Zilhicce 22 Burç Cevza 
Ayın dotuıu 111 Ayın batııı 

o.oo L!.J 00,00 

Cumartesi 
Filiz loımil z:ı:n:ını 

Namsz ukıtları 
•l>alt Ôfl• tkla:!ı Akf• I Y•hı lan•; 
4,30 12,11 ı6,11 ı~.J~ 21.~;ı 2.16 

Buııiin dojlllnlı.ra lıim: -
Erke!.ıı Ku: 

Şemsi Giılfidan 

Günün naslhatı: 
Beyazın adı var, esmerin tadı var 1 

mnl eııvai Iran pilavlarını 
İ Türkistan usulu özbey vP. 
ıl Türkmen pilavlarının hususi 
1 bir surette ihzar olunacağını ---Buııünkü hua 
! muhterem müşterilerimize RüzgAr muıcdll . hava buluılu. 
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Muharriri: Vere Stakpul 
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mutabık olan şeyin bu tar
zı hareket olduğuna dair 

beslediği kanaatti. Delikanlı 

kendi tavrından memnun 

olursa eleminin tahaffüf 
edeceğine emindi. Kendinin 

memnun olması ıçın ise 
(Tereza) için birşey yapmı

ya muhtaçtı. 

Şapkasını istiyerek dişarı 
çıktı. 

"Sut Hensington" ote

linin nerde olduğunu bil

miyordu. Bir taksi otomo· 

bil mes' el eyi halletti. Saat 
ondan biraz evvel otomobil 

otelin kapısı önünds duru

yordu. 
"Tereza. doğru söyle

mişti. Ledi "Roçester,, in 

otele bir akşam evvel gel
diğini ve hala orada bu
lunduğunu haber verdiler. 

"Cones. kartını gönderdi 
ve cevap bekliyerek salon

da oturdu. 

Bir müddet geçti. Bu 

müddet "Cones. e pek u
zun gözüktü. Nihayet uşak 
cevap olarak bir mektup 
getirdi. "Tereza. mı•ktıın 

yazmıştı. Cclikanlı zarfı 
yırttı ve okudu: 

"Arttkl Bu satırları ebe
di bir veda telakki ediniz. 

İmza: T. 

işte cevap bu idi. 

•Cones. mektup elinde 
olduğu halde kaldı.Nazarı, 
karşısında duran bir kultu
ğun kumaşını, inşa tarzırı, 
rengini şeklini tetkik l di
yc.rdu. 

Evet "Tereza,,nın başka 
türlü cevap vermesi imkan
sızdı. Gözleri önünde rak

seden bu gaddar veda ke
limelerinin yazılması gayet 
tabii idi. Fazla eksik bir 

şeye intizar etmesi abesti. 
Böyle kat'i ve yeni ifade 
olunmuş bir arzuya rağmen 
"Tereza.yı ğörüşmeğe ic
bar etmek imkansızdı. 

( Bit:nodl ) 


