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YaJ(111da 
y itJ>rak dökümü 

Reşat Nuri 
"Va ~i~ kıt" ıçın yazdığı 

en son romanı 

U ~e se~ze ~a~aıııım 
Son .. 1 

Hat! gun erde et ve sebze 
arında k 

halı! k VU ua gelen pa-
ı tan d 1 

sında la 0 ayı halk ara-
Malunıd~r ~etler başlamıştır. 
mevsim· d 1 geçen sene kış 
baı 1 ın e Anadolunun 
~aYvaJ:~lerinde kasaplık 
ıse k k kırılmıştı· yaz 
k ura · . .' 
ış ıııevsi . gıttı; eger bu 

olsayd rııı mutat şekilde 
lemek 

1 ~~ne sürüleri bes-
ıııuşk··ı· nun · . u atı vardı· o-

ıçın d" ' 
eve) b · ır ki daha kıştan 
Van sahi Çok. yerlerde hay
Jerind plerı mallarını el
karmı ~n ucuz fiatlarla çı-
ovakı: ~:1_'"· ~u hayvanlar 
atlarla sılmış ve ucuz fi. 

Bu it~tıl~ıştır. 
kış içind ar ıle esasen bir 
Çen sen j et fiatlannın ge
Pahalı el ere nisbetle daha 
liyord .

0 lllasına intizar edi
bir ik~'hfaka~ hiç bir vakıt 
gelen 

1 
f afta İçinde vukua 

ed·ı ıat teza ··d ·· h · . .1 erııezd-. yu u ta mm 
Yuz eli· 1

• bır okka etin 
~i kirııs; ~uruşa çıkabilece
llıezdi. nın hatırından geç-

Bir k 
tada b :re_ hu vaziyet or
huiunnı ır ıhtikar hareketi 
dürmek ası. i_htimalini düşün
hePtir· d~ın kafi bir se
l!aUar;nd ığer taraftan et 
lıat t a mevzuu bahsolan 
iekiıd ezayüdü tedrici bir 

n e olınu d ğild. oayra d Ş e ır. 
[.iiz 

0 
ın an eve! yüz ve 

er bi~ a_:asında satılan et
bire YÜ gun içinde birden 
tıışa ka~ kırk, yüz elli ku
. işte f" ar çıkmıştır. 
~likarı ıatıarın artmasında 
u hal nehukuunu gösteren 

dıkkate tnmiyetle nazarı 
sedir. a •nacak bir hadi-

r Bazı k 
1.~da g·· ~saplar et fiatla

~lıd(i CeJrulen bu ani teza
ıhtika epJer arasında bir 
y r anı 0 rlar aşnıasına atfedi-

b •Jst~nb 
t eha işler~l~n et ve mez
an bir k •nı ellerinde tu

P_anya. ol~ç kişi bir kum
Çıl\de ı- ular; bir gün i
scitı· ıatıar b k ı!er d! u adar yük-F .• 1 1 t arzed· Yor ar. 
katııanıen ıy:;ruz ki bu iddia 
n C~şı tedb. oğrudur; buna 
n'a:-atııdır? ır a!ııcak hangi 
e~ de&il ·rn0 abii şehrema

b albuk· 
il "'b· ı şeb- . . ,- "' ı · h • emanetının "n k ı tik· h e. arşı e _ar hare ketle-

ı· !tane sit· h lın_cle bulunan 
iba l!eıay·a nıhayet yirmi 
. arettir ı.~ nakdi vermekten 

tııı "1 nl ı · J b 
b. anıat e 11' e elediye 

ır k •na nı ··ı -a~aba ~ ıalefet eden 
:ı da b Verılebilecek ce-
vty Und b 
bini değildi anA aşka bir 

t erce r. caba yüz 
Şeııtin nufus•u b" b·· .. k 
tind et ih . . ır uyu 
lir e tutan hyacatını clle-

a ve - b 
bir ~erınaye yuz inlerce 
b · Şırkete ıle oynayan 

ır Ilı' veya h h . "' aess er angı , ·ını, csey k 
tdi• u tnukaeb'l:arşı ihtikar 

•Cc•k ı ınd t · t• ' o b e ayın ,zan n eş . 
Ceı<- ın bir . yırmi lira 
tni~ne bir tesırı_ olabile-

fert ınanabilir 
'L t'.ğet h 
lııtik· ayat h 
ı· ar işltr·• pa alılığı ve 
":ı•nısa e~'.e1 nıeşgul olmak 
GSıta »e e . d' nok nıır e bu 

h~llıeJidir; b ~~ını bertaraf 
lkırıın utun bir hi 

tı l\ı zaruri • . şe r 
kinı e\\erind ıhtiyaçla-
1 seler ve . e . toplayan 
. eşerek ı- Şırkctlerin b. 
•sted· . •atları k ır
leri i~· gibi -~!erinin 

titnaline ı}'li eltnıe -
l<llrşı nıüe.g. 

Amerikan bahriyelileri 
Dün Cumhuriyet abidesine 
n1erasin1le çelenk k:oydular 

-------

Ruslar 
Efgan hududundo 
ehattüt etmiyorlar 

Moskova, 29 (A.A)Sovyctlcrin 
Efganistan hududunda talışidatta 
bulundukları ve Efganhlann 
Rusyaya ınüruruııun menedildiği 
hakkında ecnabi matbuatında 
intişar eden haberler temamen 
musannadır. Kat'iyen talışidat 

' yoktur. Efganlılar ise son sene 
zarfında bilft tebeddül mevkii 
meriyette bulunan nizamname 
mucibince Rusyaya scrbestce 
girmektedirler. 

,. ,, 
iş hayatında kadın 
Yarınki nushamızda 
• 
iş hayahnda kadın 

,.. --- . 
. ' • 

' . 

,,VAkt,, ın avukah 
Bütün hukuki ve 'Adli me
ıelelere ait suallerinize 

cevap veriyor 
Dünkü kırkoşusunu Beşiktaş kazandı 

~--- ..... ......_~- Mektuplarınızın üzerine "avu- Siyah beyazhlar (6) takım arasında ( 21 ) sayile birinci gelerek kupayı 
Dünkü merasimden intibalar ata. kelimesini ilave ediniz aldılar. Bakırköy {33) sayile ikinci, Robertkolej (38) le üçüncü geldiler 

İmtihan olan 
avukatlar 

Limanımızda bulunan Ra
ley Amerikan kruvazörü 
mürettebatı dün sabah 
Cumhuriyet abidesine bir 
çelenk vazetmişlerdir. 

MemurlAr ArAsındo FutboldA Beşikt"f Süleyınaniyeyi, Fenerli küçükler Galata
En kıdemli vali, mülkiye SArAyı yendiler. GAlatasArAy Rum muhtelitile berabere kaldı 

müfettlfl, kaynakam Diin şehrimizde şayanı Taksim yeni Yıldız) muhcc-
kimlerdir? dikkat bir kır koşusuyla mü- lıtı. 

Son zamanlarda adliye 
vekaletince bar'ı teşekkül 

Dahiliye vekaleti bir kı- taaddit futbol maçları icra :\llısabaka talimatnamesine 
dem mecmuası ,..,.şretmiştir. edildi. göre, kÖşuya her kulüp as-

etmiyen 
yerlerde 
vekalet ic
ra edebi
len ikinci 
sınıf dava 
vekillerin
den baro-

Amerikan bahriyelileri
nin Türk Cumkuriyetine 
selam ve hürmetlerini ifa

de eden bu merasim için 
Amerikan bahriyelileri baş
ta kruvazörün bandosu ol
duğu halde 200 kişilik bir 
kıt'a halinde Taksime gel
mişler ve abidenin etrafın

da ahzı mevki etmişlerdir. 

·. Mecmua da 
• • Aylardanberi ihzar edilen gari beş azamı sekiz miisa-
1 mülkiye me- ve her sene mevsimin bu bık sokacak, her takımın 

murlannın 
sınıflarına 

göre haiz 
oldukları 

giinlerinde büyük merasimle yalnız yarışı bitiren ilk dört 
yapılmakta olan Robcrtkolcj musabıkına sayı verilecektir. 

lara gır-

mek ve 
avukat ol
mak isti

Etem Ruhi Bey yen 1 e rin 
darülfünun hukuk fakülte
sinde okunan yeni ve eski 
bütün derslerden imtihan 
edilmeleri kararlaştırılmış, 

bunun üzerine imtihan için 
iki müracaat vaki olmuştu. 
[ Alıtarah 2 inci sayıfaınızdadir] 

Bu esnada muzika İstiklal 
marşı ile milli Amerikan 
marşını çalmış, selam resmi 
ifa edilmiştir. 

Bunu müteakıp abideye 
çelenk konmuş ve Raley 
mürettebatı bir geçit resmi 
yaparak gemilerine avdet 
etmişlerdir. 
[ Alttarah 2 inci sayilaınızdadır] 

\ kroskontri miisabnkaları dün 
kıdem de- sabah altı takımın iştirakile 

receleri gös- Debek sırtlarında yapıldı. 

terilmekte-
dir. 

Birinci 
sınıf vali

~uıeyman S&ml bey )er arasın .. 

da en kıdemlisi sabık ls
tanbul valisi Süleyman Sa
mi beydir. Sami bey 26 
senelik memurdur. Muhittin 
hey üçüncüdür, 20 senelik 
memurdur. • 
[Alttarah 3 üncü sayıraınızdadır) 

Bu çocuk 
İki erkekten han

gisine aittir? 
Amerikalı hJikimler 
kanını tahlil ettirerek 

anlıyacaklar 
Amerikanın ( Nevark ) 

şehrinde vukubulan bir ha
dise, adliye tarihinde ilk 
defa olarak görülmektedir. 

Tütün amelesinin dünkü içtimaı 
Corç Smis namında evli 

bir adam karısının doğur
duğu çocuğun kendisinden 
olmadığını, bir dostu ile 
mukarenetinden husul bul
duğunu iddia etmiş ve ka
rısı aleyhinde talak kararı 
verilmesini istemiştir. 

Kadın zevcinin bu iddi
asını reddetmiş ve çocuğun 
gayri meşru bir çocuk ol
madığını söylemiştir. 

Heyeti hakime bu mese
leyi tetkik ettikten sonra 
halletmek hususunda fennin 
en son tecrübelerinden is
tifade etmek istemiştir. 

Dünl{_ü /uıbo/ maçlarında Ca/alasaray 
Rumlarla oynarken 

J\1lısabakaya yalnız bir 
Türk takımı iştirak etmişti: 
Reşiktaş .. 

Koşuya diğer giren kuliip
ler şunlardır: 

Robertkolej, akırküy, Pc
ra, Göztepe ve ( Tatavla -

Ye umumi sayılarda birin

ci ı, ikinci 2, üçlıncü 3 ... 
şeklinde sayı alacaklar en az 
sayı alan koşucuların mensup 
olduğu takım birinci addedile
cektir. 

(64) koşucunun iştirak et
tiği bu müsabaka koşarken 

aynı zamanda rakiplerin ihdas 
ettikleri mani"Jeri de alteden 
}Altıırarı 5 inci serı.mızd>dır J 

Bekarlık vergisi 
hakkında 

müsabaka açıyor~ 
Memleketimizde verginin tarAftarlan 
mı, yoksa aleybtarlan mı fazla 1 

Bu tecrübe şudur: Zevcin 
kanı ile çocuğun kanı tahlil 
edilecek bunların verdiği 
netice tetabuk ettiği takdir-

b ı, 
, de çocuk ba asının meşru 

Tütün amelesi drİn Beşik- ıarıııdan şikayet etmişlerdir. bir yerde içtimaa müsaade edil· 
taşta fevkalade bir içtima ak- Tütün şirl:et ve kumpany lan mesi istenmiştir. Bu hususu 
!etmişlerdir. son zamanlarda tütünleri gayrı alftkadar makam nezdinde takip 

içtimada üçyüz kadar kadın mamul şekilde ihraç etmeğe için de Hüsnü, Mehmd, Has.ın, 
ve erkek tütün amelesi hazır başladıklarından CV\'elce tütün lsmail Elendikrle Emine ti. lar
bulunmu~tur. işlemesinde istihdam edilen dan ibaret.. ikinci bir heyet teş· 

ameleler açıkta kalnıağa baş- kil olunmuştur. 
Celseyi tütün amelesi ceıni-

lamışlardır. Bunlardan sonra Ksımpaşada 
ı:eti reisi Mehmet Efendi açmış, Birçok münakaşattan sonra bir şube açılması, Jıcr azanın 
amelenin arzusu Czcrine bu iç- verilen bir takrir üzerine, aınc- cemiyet teavün sancftğına her 
timaın aktedi!Jiğini, bazı cemi- lcyı· hı"nıaye edecek olan nıesaı· l t • - d t ça ış ıgı gun e o uz para vcr-
yet azalarının söz söyliyccekle- kanununun bir an evvel mevkii ınesi kararlaştırılmıştır. 
rini bildirmiştir. tatbika vazedilmesi, grev hak- Şirketlerin tütünleri işlenmiş 

Bunun üzerine azalardan kında ameleye serbesti veril- bir halde ihraç etmemesinin te- · 
Lütfü, Abbas, Hüsnü, lsmail, mesi, amele neşriyatına müsa- mini meselesinin ve her amde
Haydar, Refık, İsmail Kftmil, ade edilmesi için teşebbüsatta nin istenildiği zanıaıı işinden 
1 ırseyin Hüsnü, MeJımet Elen- bulunulmasına karar verilmiş- çıkarılmaması meselesinin gele
dilerle Lütıire ve Emine Ha- tir. Bunun için de Nazım, Kadri, cek ay aktedilecek umumi kon
nınılar söz söylemişlerdir. Sait Efendilerden mürekkep bir grada konuşulması kabul edilmiş 

Bunlar, tii.tün amelesinin az komisyon teşkil edilmiştir. içtima nihayet bulmu~tur. 
yevmiye ile, fena şerait içinde İkinci bir takrirle, 1 mayıs Resmimiz dünkü içtimaa 
çalıştırıldıklarından, birçok aıne- günü tecemınuat kanununa mu- ıştirak eden ameleyi göstermek-

çocuğu olacaktır. 

='=en=i=n=aç=ı=kt=a=k=a=lm=a=k=ta=o=l=d=uk=-===h=a=lif=o=l=m=ıy=a=c=ak==şe=ki=·ıd=e=m=u=ay=y=e=n===te=d=ir=.========= • Adlı,. tarlbıade ilk dela ıöriil•• 
sir takip ve tecziye usulleri sebzeler soğuktan yanmış mahdut bazı kimseler elin- •ek'aa•• kalmunaa• çocuk •• .... , 

tayin etmelidir. olduğu için ihtiyaca kafi seb- dedir, Onun için et Hatla- Aksi takdirde çoçuğun 
S b 1 d 1 d k 1 b k h gayrı meşru babası denen 

ebze Hatlarında görülen ze u unma ığı söy eniyor. nn a vu ua ge e ilece i -
1 adamın itam tahlil edilecek, 

tezayüde gelince bunda da Maamafih stanbulun et ih- b1car sebze için de varit iki tahlil tetabuk ederse 
gene bu seneki kışın tesiri tiyacı olduğu gibi sel:lze olabilir. çocuk onan olacak ve mah-
vardır; hemen her yerde ihtiyacı da adetleri çok ~Jehmet Asım keme talak karan verecektir. 

Gazetemiz birkaç güne kadar bir bekarlık 
vergisi müsabakası açacaktır. Bundan maksat Yozgat 
meb'usu Süleyman Sırrı Beyin Millet Meclisine 
verdiği teklifi kanuni üzerine münakaşa edilen 
bekarlık vergisi hakkında muhtelif fikirleri kısaca 
kaydetmek ve bu fikirlerden hangisinin gazetemiz 
karileri arasında daha fazla taraftar bulduğunu 
tespit eylemektir. 
Müsabakanın şekli şudur : 
Gazetemiz her gün muhtelif mesleklere mensup 
ve maruf zevattan birinin bekarlık vergisi hakkın
daki noktai nazarını birkaç satırla yazacaktır. Ayni 
günde gazetemizin bir köşesinde bir de kupon 
neşrolunacaktır. Karilerimiz gazetede sırasile 
verginin lehinde, yahut aleyhinde olarak çıkacak 
noktai nazarların ve bunlann esbabı mucibelerinin 
hangisine taraftar olurlarsa o fikrin intişar ettigi gazete 
nüshasındaki kuponun üzerine adreslerini ve imza
larını koyarak matbaamıza göndereceklerdir. 
Matbaamızda toplanacak kuponların ihtiva 
edeceği reyler bilahare tasnif olunacaktır. Neticede 
en ziyade taraftar bulan fikre rey vermiş olanlar 
arasında bir kura çekilecek ve bunu kazanacak 10 

karimize muhtelif hediyeler takdim edilecektir. 

t 
·' 



Para 
- -- --- --

-·-
Pek yakında Avrupa 
mamulatı ile rekabet 

edebilir 
Geçen gütı yerli mallarımıza 

gösterilen rağbetten ve bu me
yanda yünlü mensucattan bah· 
setmiştik. Bugün de ipekli ı.u-

maşlarımız hakkında aldığıntız 

,.e vatan k.anlcşlcrini gö::.ı'imıln Örııinde malfinıatı veriyoruz. ipekli ku· 
. vl , .. . maş deyince bittabi aklımıza ge-

Din 
c lı bag l ( llŞlll(lfl(l tcs/1112 edenıenı len ilk şehir Bursadır. Filhakika 

-23- kullandığımız yerli ipekliler ek· 
- Ilcv Ekndi, tecrübe i'e 

anlaşılı ı.ıJı mı? D·•bıs~ıa~l;c

ridcn "rikıı « mütareke » 

ve a ttrld mulıa•cmuı »emri 
lıil:ifiııa Ruslar Edirneyi işgal 
etmcı ı'er mi? Kafi sulha 
kıdar ıl tıptlı bulunmak Li • 

Rauf paşanın oğlunun ba· 
canağı Lcbip Bey bir ay 
enci Sait paş.ınm yerine 
mabeyin başUt;~i o'duÇ;u 
için Sndi Efendi dortbaşı 
mamur y;ı;ıyan « sea,lctllı » 

nıcb'ushırdan biri olup git· 
zım gc'mcz mi ? mi~ti . 

işte l.umambııım Süleyman Dcrdimcnt Süleyman paşa 
pa~a: böylesine dört yüzlü 1:-ir zatı 

• Diıı ve l'~hıı karJe~lcriıni şerife mürncaat ctnck ilıti · 
g:züınün önemde eli l:a~lı düş- y;ıtsızlıgında buluıııyorclu. 

mana ltslıııı edemem.• Sadi Efcnd:nin vazifesi 
Diye istifa enilcr. ınecli,;te gizlice ppılaıı d~di 
Scliııı'k mcb'usu Mustafa kodulardan saraya malumat 

Bey h.ıyretlcr içinde dedi ki: yetiştirmek idi. 
- J-abt bizim bundan Böyle Su!eym:ııı raşanın 

habcrim·z yok.. yanrının gelip l:cndbinc 
- Buyurun Efendim, işk hususi bir mcl;tup getirmesi 

yinni altı klrıunn :ıni t:ırihli t'lbct çiçeği burnunda hava -
istifa ıekgrafı. Bugün üçüıı.;ü dislcrdcn sııyı!ırdı. 
gündür. Sadi Bey hemen saraya 

Bendeniz tdcgrafın kc;.i - koşarak tıızccc tarafından 
de~indcn bir gün sonra Gc- lıaberla göturüp unıtılınadık 
liboluJ:ın ayrıldım. ıhsaııbr alı verecekti. 

Şu ıclegrafııı suretini Hvn Süleynımı pJşa ı:ibi 
baıu verir misiniz? sayılı firtıııalarJ.m biri ile 

~leb'us l\Justafa Bey ya,·cr ınütupla masıııııı lıaşlrnca 
Rıza Beyden aldığı telgrafın ehemmiyeti oLıca~ınJ şüphe 
surcı:ni alnıiya başbnıştı. edilemezdi . 

.Meraş mcb 'usu Sadi Bey: Sadi Efendi saraya oı:ı-ra · 
- Teşekkür ederim yaver y:ırak b"şk:ıtip Lebip Beyi 

Bey, memnun olllum. Biraz görmezden cv,·cl serasker 
işi~ı var. İşte Mustafa 13cy Rauf p:ışaya koşacaktı. Evet, 
biradcrimizle anlaşınız. Raui paşanın Süleyman paşa 

Diyerektcn, ya\·crle 1'.Ius. i~ine herkesten ziyade chem-
tafa Beyi bırakıp meclis bi. miyct vereceği tabii idi • 
nasından çıktı . Sadi Bey yaver Rıza Beyle 

Ah!.. Süleyman paşa çok Sclanik meb'u,u Mustafa 
yanlış kapıya ba\> \'urup pek Beyi bu maksatla mecliste 
çürük halkalara yapışmıştı . yalnız bımkıp: •benim işim 
Mernş ıneb'usu Sadi Efendi var• diycrekten ayrılmıştı. 

sultan Hamidin adamıydı. S<ırasker dairesine gittiği 

Bir haf ta en~I s:ıdrazam zaman Rııuf paşanın babı alide 
Ham<li paşadan şü phclencn sadrazam Ahmet \'dik paşa. 
.Abdülhamit Ahmet V cfik nm yanında ol lııgu haliı!t 
paşayı başvalulcte getirince, "erdiler. 
meclisteki mcb'uslardan J3a.. Oh! dalı.ı :il:ı olmuştu. 
zılarıııı ele alnııya muvaffak Zaten Sadi Bey de Rauf pa-
olmuşııı. şad:ııı sonra Ahmet V cfik 

Hele meclis r~-isi Has;ın paşayı görüp Süleyman paşa-
Fchmi Be); daha Hamdi paşa nm mektubunu gö~tcrecckti. 
zamanında avucu içine al. Malum ya! Ahmet Vefik 
mıştı . paşa ilim adamı idi. Sadra . 

ParJ ne yapmaz dı ki... zam olmazdan e\·vel maarif 
flasan Fehmi Bey sarı nazırı bulunuyordu . 

altıncıldara dayananııyarak Süleym;ın paşanın maarif 
Padişahın has bcndelcrindcıı nezan:tıııın llğYine dair mü-
biri oluvermişti. takalarına kim bilir neler 

İşte .\ !cr;ış meb\ısu Sadi diyecekti. 
Efendi de nıcı:lis reisinin ge- Sadi Bey babıaliye ogradı. 
çip gittipi altın damarına Yanlış değildi: Rauf paşa 
ogriyanlardan biri idi . sadrazamın yanındaydı. 

Fazla obrak başn!kil Vefik Sadi Beyi l>Jckletmeden 
Ye serasker Rauf paşaların kabul etıi 1 cr. Ahmet \"efik 
adamlarından biriydi dc_ ... _yşıı :ız_~\'".:~ fnğiliz sefirini 

ıefrib..ası : 118 {V,kt)in 30 ~Jart 1929 
--~-

Alulıarrıri: Hii.seyln Ralnni 
Oiç biı" peygnnı- Sukıp 't ben bir pey

bc:• ilk: ızharuıda nü- · g:uııberle se'\ i~Li~imi 
~iivYeline kimseyi i- hilmivordıırn .. 
rı·ıııdırıııan11stır .. ~ bu _.... İşte bu lil.lkikatı 
İtİ:ı:alsızJıl.. l;·~;1dcn CY- sana bildirmek istermı 

el!d tliğer reı,uilerin- benim kuısi.yeaimde 
tle OOşJanııa gelen bir peyganıberle. ya
ı . · ik:.~if bir R.eyriyct- tan kadın artık asla 
t:ı-. · ba!ila erkeğin olaınaz .. 
-- ~e söylüyorsun - Oh Sakıp bugün 

seriyetle Bursa mamulAtıdır. 

Bursa ipeklisiııin mazisi oldukça 
eski bir tarihten ba~lıyor. O 
tarihlerde miktarı (40) a baliğ 
olan dokuma tcz~ahları \•ardı. 

El'e işliyor ve büyfık te bir kar 
bırakıı·ordu. Eunun içi·ı heves 
ııittikçe artlı \'e JQ:S scnesiııde 

makine devri başladı. Buızün 

Bursada (18) kadar fabrika var· 
dır. Mo~ern teşt il.it hususunda 
Bursalıları, lzınir ve Adaralıla

rııı rağbt!i ile K z Hay~t mek
tebi nı!iJür!i is:na;J Hakkı B.iıı 

de ıncUeptc bir ıı(ınuııe fab
ri'.:rsı tc~is ~dişi tcş\'i'· etmiştir. 

Bugün BursaJa (200) kadar 
ltz;.1ih vardır, yarım m.lycn 
mcitryc yakın da stfiıral3t ra
pı:rrah1adır. 1 in i ipekii 1 utl'8Ş 
çü·araıı şehir bt,ıııb:ıldur. Bu
rndJ d1 (150) tczgiil:a ınalık 

(15) kadar fabrika faaliytlledir. 
lre! ıi l;uınaşlordan en fo1la 

rağbet ::;ören 1.rep.kşi:ılcrdir. 

B.r n:ikt r tla k(epJı:ınur ve 
kr~p· irıııaıı çıi<arı:maktadır. 

Yerli iıoe'.<lfür!n Lir:nci vcsfı 
halisiycii ve ıııet.wetiJir. 

f'al,rikalnn bükrım tertibatı 

noksw olduğuııdaıı ı·u lmma,ıar 
henuı Avrupa nıAınuiatı renk 
ve nefaseti ile rekabet edecek 

bir faziyete gelmiş addedilemez· 
leT. fa'.;;:,t bu ncfateti temin d
mek çok güç addolur.muyor. 
fabrikaların r.oksanı ıslah edliir 
ve birkaç ınütlhassıs celbedi
lirse bu husus için kafi gele
cektir. 

O kaJar ki daha ~imdiden 

ve hali hazır vesaiti ile çıka

rılan yerli ı rcpdamurların A ı·· 
rupa l<repleri nefasetini göster· 
diği maruf terzileriıniz tara
fından temin edilmektedir. 

Bursalıların ipek sanayii için 
bugüne maLsus en blıyfık ihti
yacı bu ıtı1ınııfatın diğer şei;ir

lerimizdeki salış 'l'e teşhi:iııi 
temin etmek hıısusudur ki bu
mın itin de ba:ıı teşldl~ta ve 
birleşmelere fiizum vardır. 

···-·······--· ... ············-.. ···-········ 
kabul eJerck hayli çeneler 
çalıp diller dökmiyc mecbur 
olmuştu. 

Serasker Rauf paşanın 
babıalide bulunmasının sebebi 
de İngiliz sefirinin saJrazarnı 
ziyarctife al.ikadar idi : 

Efendim, İngilizler İstan -
bula bir donanma gönder -
mek istiyorlar, Rusların Ça
talcaya gelmelerini bahane 
tdiyorlanlı . 

Mesele öyle başdtan sa\'u
lup koltul· altındJn aşırılacak 
gibi de~ildi . 

tBitmedi) 

k.ok.aiııi fazla alt.im .. 
- Bihik.is cuktim. 

• 
ucizP. tozuııu bugün 

ikiıııizi göklere uçuran 
miktarda almadık. Be
raber uçmak peygaın
beı'liğime seni inan
dırmak isterim.. bir 
resul metresi oltluğu
nu bilmelisin Allah 
baııa aşıktır. Bu söz
lerimi asılsız bir itldia 
labiliıı en dinfeme 

1 
şimdi sana her haki
kati ispat edeceğim. 

. Ben Allahın maşulu-
1 yum sen de b ninı 
maşokamsın; ulvi mer
ıebenf anla artrk... 

- !Jalüp btrgün z-eh--

VAKiT ' Mart 

Kadınlara belediyelerde seçme \~ 
ve seçilme hal{kı verilebilir 

... :::::u:ı:: .. :::::ı:::::::ı • ...:-=:::=· 

Kır alor ue ~itôyel~ri T e~':ilatı esasiye mani değildir - .Muharriri : E,.-ef -

Ankara muhabirimizin 
son bir telgrafı, kadınlara 
belediye kanununda seçme, 
seçilme hakkı verilmesi 
meselesinden bahsederken 
güya bunun teşkilatı esa· 
siye işi olduğuna, çünkü 
teşkilatı esasiyeye münafi 
hiç bir kanun olamıyaca· 
ğına kani olanlar bulundu· 
ğunu haber veriyordu. 

Dün bir muharririmiz 
Teşkilatı esasiye encüme· 
nine mensup bir meb'usla 
görüşmüş, bu hususta fik· 
rini sormuştur . 

Meb'us demiştir ki: 
Hiç bir kanunun teşki

latı esasiye kanununa mu· 
gayir olmıyacağı doğrudur. 
Fakat bu hüküm, teşkilatı 
esasiye 'ıcadununda bu iş 
böyle olacak, şu in ti hap 
şöyle yapılır ve ya böyle 
yapılmaz dediği noktalarda 
hiç bir kanunda artık buna 
uymayan bir hüküm bulu
namaz demektir. 

Teşkilatı esasiye kanunu 
belediye intihaplarından 
bahsedip de bu intihaplar 
yalnız erkekler arasında o
lur dememiş, yahut bunun 
aksini menetmemiştir ki 
böyle bir meselenin müna· 
kaşasına yer olsun. 

Teşkilatı esasiyede yal
nız bir intihap kaydaltın· 
dadır, o da meb'us intiha
bıdır. 

Hatrınızdadır ki bu ka
nunun layihası meclise gel
diği zaman, tıpkı bu gün 
belediye kanunu layıhasın· 

da olduğu gibi, bir açıklık 
vardı, {her Türk) intihap 
edebilir, edilebilir, denili
yordu, ve meclis bu maddeyi 
böykce kabul etmişti. 

ikinci bir maddede ayni 
tabir g•,.Nken bir meb'us 
arkadaş, bu tabirin hem 
erkeğe, hem kadına şümulii 
olduğunu söyledi. 

Encümenden birkaç meb' 
us bunu teyit etti, biri de 
bunlar ayrı bir kanunda 
gösterilecektir . Şimdiden 
hem erkek, hem kadını 
encümen kabul etmiş sayı
lamaz dedi. 

Recep bey, şiaıdiki nafia 
vekili, kadının bu manada 
dahil olacağını, maddeye 
el kaldırırken böyle düşü
nerek kaldırdım, müdafaa
sında bulundu, onun üzeri· 
ne bu müteakıp madde de 
her erkek türk yazılmasını 
teklif edenler oldu. Bir çok 
gürültülerden sonra bu tek
lif kabul olunduğu gibi, 
evelce geçen madde de, 
müzakere sonunda, diyer 
bir meb' usun teklif ile ve 

-
rin ıniktarını cok asır-• • 
dın. Yüreğime korku 
gefi 'Ol' •• 

- Zehir mi ? bu 
il..sire zehir diy~n dil
ler tutulsun .. korkma. 

Rana iman et.. Pey
ganıbcl'iiği sana arıl~ı
tayıııı... fıel'kcs bir 
parÇil peygamberdir. 
Rabhe ern1ck istida
dıın güst-erenl~r en
derdir.. vahi denilen 

ı şey sunulıattır .. ilham
dı!". Bu herkese va~ 

kidir. Şt\ire şiiri, na
sire nesri,. :\lim-e ilmi, 
mucide foadr, Saı\m 
ol'or. MüBien1 olur .• 

- Ak.la saıtih olan 

gene erkek ilavesile takyit 
edildi. 

Kanunun bundan başka 
bir yerinde erkek için İs· 
tisnai bir hak yoktur. 

Bilakis, ben, teşkilatı 
esasiye encümenine mensup 
bir meb'us olarak iddia 
edebilirim ki bu ana 
kanıaı kadınlara be
ledi ye Zerde seçınc ve 
seçiline haklcı veril
rnesını nıenelnıez, 

eınreder . Çünkii. 
Türk! er kanun na
zarında 1niisavidir. 
Ve kanun lıeın ka
dına Türk der, lıcnı 
erkeğe ... 

Meb' us, sözlerine şunu 

ilave etti : 
- Bununla beraber, ka· 

dınların da fırka işlerine, 
fırka teşkilatına zaruri İştİ· 
rakları demek olan bu 
hakkı kullanmak için kanun 
bir takım vasıflar, kaytlar 
koyabilir. 

Bence onları münakaşa 

etmek daha faydalı olur: 
Mesela nasıl kadın, se

çilme, nasıl kadın seçme 
hakkını kullanabilir? 

Nasıl erkekler askerliğini 
bitirmiş diyorsak, ( şu de· 
teı;ede mektepten çıkmış 
kadınlar ) diyebilir miyiz, 

Eşref, tab'ı galayan güldikçe )·a::ı 
çizi yor, kıt'alar söylı'iyor,önüne gelr11 

hicvediyordu. İzınird e polis nziidı/rı 
Ililsnü B. birgün : 
- Artık bu adaın da çok oluyor ! . 
Denıişti. Bu laf Eşrefin kulağuıa gitl'.· 
Ilüs111'i. B. müteınayiz nitbesi11de idı. 
Eşref in hicvettiği adanı! ar ,.af ile'. 
veziri er, na:::.ırlar filandı. Eşref pofı:; 
ınüdürüne hitaben şukıt'a;·ı söyledi : 

Kıt'a 

ı 
llusnüya, eyleme fa'cil feenni eyle, 
Bozarak silsileyi hicvimi girme araya ! 

, MUtemayizlere gelsin sıra inşaallah, il _f_e~eyim ~ '. .. :"_ nı c'f!_mleden evv~ır"_!:a f .• 

Usl{udardal{i kuşad rcsn1ı 

·-

işte mesele hurdadır... Dün inşa ettirilmış olan Cumhuriyet 

Huu
lt!ltf ~rlH ı·mıı·h~HI :::s:irk;:!~~~ :~i;!r~üşadı yakılacaktır. Resmiın:z 

[Ü.tt~~l b~nci ··yıf.~~~] 1J"""""""""""'""""v .. - ... A ..... K/·r .. f1llll111111ıı1111 ıırı11 
Etem Ruhi ve Şevket ~ 

Mühim haberlerin hulasası 

Beyler, lstanbul adliye en- ~ 
cümeni huzurunda imtihan ~ 
olmuşlar, netice alakadar (_-_ 

. makama bildirilmişti. 
Etem Ruhi ve Şevket ~ Robertkolej tarafından kemesine intikal etmişti! 

Beylerin imtihanda muvaf- ~ tertip edilen büyük kros· Behçet B. 20000 lira t 
fak oldukları, avukatlık ede- ~ kontri müsabakası Beşik- minat istemektedir. , 
brleeekleri müddeiunrumi· ~ taş takımı tarafından ka- 4' Tütün amelesi d ~-

b d 1 · ~ zanılmıştır. Beşiktaşta bir içtima Bd !iğe ve baroya il iri miştır. -~ Futbul maçlarında F ı 
------- - e· detmiştir. Bu içtima 

~ ner bahçeli küçükler Ga- mesai kanununun bir 80 

Hnıri~aı lıaliyelileri 
( Cst tar:ıfl birinci s3~·famız.d:ı ) 

Evelki akşam Mecidiye 
kruvazöründe Amerikan 
bahriyelileri şerefine bir zİ· 
yafet verildiği gibi, dün 
akŞam da Raley kruvaze• 
ründe bahriyelilerimize bir 
ziyafet vermişlerdir. 

Amerika sefiri; lstanbul 
valisi, kolordu ve donanma 
kumandanları ziyafette ha
zır bulunmuşlardır. Ziya
fette mütekabil nutuklar 

söylenmiş, Türkiye ve Ame· 
rika reisi cumhurları şere

fine idarei ekdah edilmişlİf'. 

her sev bir vahi ınidiı·? . . 
- Evet, faka~ ah-

mak insanların kuv
vetsiz dimağlarında iyi 
bir akis hulanıaz .•. 
hiiylcl-erinde vahi sıkta 
oj;rı·tu· yani çabuk sö
ner. 

- İnsanlara gelen 
fena fikirler de vahi 
ll}idir? 

- Evet fakat bunlar 
şeylanda·n gelir .. sunu
hatın ra~manisini şey
~nisindeı fark-etıne
lidir •• 

- Sak•ı> sanıyonın-.. 
ki b serin.ki heJ> 
şeytanidir .. 

- StlS küfür etnıe., 

J latasarayı mağlup etmiş, eve! tatbikına başlaırıa9d~ 
~ Galataray Rum muhteli· amele neşriyatına müsa3 
~ tile berabere kalmış, Be- ~ı· edilmesi, 1 mayısta tece rf 
~ şiktaş Süleymaniyeyi yen· müat kanununa muhB; 
! miştir. olmıyacak , şekilde aırıe. 1~ i + Seyrisefain müdürü d dı 
il içtimaına müsaa e e t 
\ Sadullah B. Ankaradan mesi hakkında teşebbüsle 
J gelmiştir. ierasına karar verilıniştit· 
~ Arnavutköyündeki A· "11 
~ merikan kız kollejinde dün dltUiçte.: 
i bir müsamere verilmiştir. _.. 

0 
~ Dr. Behçet Sabit B. ispanyada ceneral Pri~. 
~ tarafından "Akşam. refiki- dö Rivera kanunu esB51~ 
\ miz aleyhine S~ltanahmet t.adil ederek yeni bi~ ~s~it 
= sulh mahkemesınde açılan idare tesis edeceğiııı 
\ , dava ikinci ticaret mah • tebliğle bildirmektedir-~ 
f. .... ı1111ıuıııııı111ııııuııı11 111 ııııuıııuuııııııı 111111ıııı11 1111 ıuıııı"11 ııııınıııııuıuı1thıııtHtnııuıııft 1111111 

beııiıııkilcr kall>ime 
bir giineş gibi doğar •• 
hen Cenabıhakkı ken
dimde bulurum. Onun
la nıiil:o\kat ederim. 

Ne görüşürsün ? 
- Çok nıülıim ~ey

ler.. Hazreti ~hı anın 
Turisinadaki bin bir 
kel.3mı mıııası uda unuı... 
Cukfarım itmam ede
rıın ..• 

- Ne dir onlar'! 
- Coktandır bana • 

bir şiiı~lıe arız oldu. 
Alfalı. timsahı~ istakozu,. 
salyangozu,. kırk ayağr 
in arılal'tt.tn ziyade se
Yiyor .• 

- Neden anladın t 

- Aıılanıağa luZ f,. 
yok, bu bir hed:ıı~c , 

n d b·ı \"Jf)l• -- en e ı c.r -.ıı 

Timsahın aW1·ı 
1 lr"' cenelerinde les: · ~ 

d• . 1 • d ı: ıf 
ısrtırı var ır. ,.. 1 

dö.rtten laınanı sck~~;e 
sekiz disi vardıı" ~ 

~ . ifil" 
sonra balina ha!•~ ,1, 
dişlerinden birı ~1 

,1, 

lırsa, hayvan kaÇ ~;,, 
Şıntla olursa olsuıı · 

. k'l'" 
rinc bir diğerı çı . :ri' 
d" ·· b. kcrrc d•~' uşun ır J ,e 
ferin bu insafsıılıh"ı~'~ 

• • J \tıalt r,;· 
dişt~rın .>tı J" ' r9 
.1_ ... •- ı.:ri krrıfı · • 
U4::VrUKRı, ın .,~ . . .. rıır-
yerine diğerıııt sıt. fe:1' 
~U'tilC hesnpsız dı~ .~ 
.... ( Jlll,,..., 



- .... ·- - ·-.. - .. _.. -.... 

ınell!ridir. Bu murd:u- ~mıf 

(60 000.000) in,amlan mii· 

tc~t.'l~kildir. Bu zıwallılar her 
haktan mahrum oldukları ~i-, 

hi yıkanmak ve tcmizknnıck 
Jıakkınd:ın da mahrumdurlar. 

\lis ~la~ o bunlardan biri 

:ın latı yor: 
- Ne kadnr kirlbiniı.., yı-

Afis 'l'Ylayo 

L'zcldcııbcri ıncl\m tanırlar. 

- O hale.le kendinize malı-
sus kuyular k:ızdınnız. 

- \ lii':ıadc etmezler. 
- O hııldc nereden su 

bu 1 ıı \'01':\llll uz? 
- Bataklıkhırdan. Aksi 

takdirde kadmlanmız. btas-
) ona gidiyor. trenlere ~u YC· 

n:n musltimıtnlarclan su alıp 

gcti ri ycırlar. ., 
Bu, murdar tcl:'ıkki olunan 

fıO milyon iföanın :ıkıbcti 

ne olacaJ, r!.. 
l lindistanın hirçok )'L'rlc

rindc ·~:-ki arnplar gibi k1z 
çocuklnrım ()Jdlircr1..·k: giim
mck :ldcti de de,·am ediyor. 

1\li:' ı\layonıın bu eseri ac 
~iiplll·:-iz gayri nıiblim l lintli
leri tekrar Jıiddt.:tlcndirecck-
tir. 

Son Sultan 

Bekarlık sultanlıktadır • 
Hiç Cumhuriyette sultanlık 
olur mu? 

Dududan, Esmadan medet umu· 

yordu. 

Köylüler bir glin Dudunun 

sidiri önünde diz çökmü§tü • 

F ela.ket önünde Dudunun da 

gözleri bulandı , başı döndü , 

yüzü :;apsarı 

oturan Esma 

söyledi. 

kesildi, yanında 

ona bir şeyler 

Bambaşka bir alemi, mave ~ 

rayı görüyormu~ gibi insanı 

dehşetlendiren bakı~ları , ve 

bir süngü gibi batan koyusiyah 

gözleri daldı. 

Oü§ündü, diişiindü, sonra 

gözleri kapandı ... 

Dudu sesle uyandı : 

- Alim. Alim fah Alim .. 

Herkes biribirine bakh , 

Dudunun , böyle , felaketli bir 

-- ----- ---·- - -- - -· ---- ~-

tcdir. 
Japonya ile Çin arasındaki 

itilaf 

:\" ı· ''" (\ \) .. naıı ~ın, -Ö • •• - ( ı-• 
nanfo hadbc,inin tL':-\ İ\"CSİ!le 

d:ıtr olan itilafnaınc nİıkt'imı 
Japonyanın iki aylık vade
den C\Tel kıtaatı n ı C';111nıııır-• o 

dan çd.ccc~ini n::ıtık bulun
maktadır. Bıındıın sonra i\an-
kin milli hliklım.cti Ç'incleki 

Jıtpoııl:ırın hayat Ye cım·al 

n: emlakini himaye etmek 

tnl'.:,"uliyctiııi deruhte cdccck
cir, Çin Ye Japon ın'uhtclit 

1.ombyunu lıacli~c e~ııa~rnda 

iki tura[ın uğrndı~t zarar \'e 
ziyan mc:ı'ck,ini tl'tkik ede
cektir. 

1 Kari Mektupları 1 
Göksu deresi 
Bakılmıya mühtaç 

bir haldedir 
J\ :;ırlanlaıılıcri dillcrck dl',;;-

Lan < ıl:ın Ye rncınkkctimizi 

ziyaret eden ccncbih:ri lıay

rct 'c takdirini celbeden gii
gi11:el, dilnj,,in Gik~u dcrc~i 
' . 
bal~ım~ızlık yiiziindc11 bugiin 

lıir harnhc\'C diiıımii:-tiir. . , 
Ccçcn sene şehrimizi te~-

rif buyuran hahtkı'ir biiyiik 
Gazimizin dereye tcnı:z1,iilılc
ri ntlcn bin m ii~kiilıttb <iZİ met 
'c ankt hllytırdul-larıııa 
tekmil küy halkı şahit olmıı~-
tur. C:iizel ~l'lıriınizin jnıarı 

lnı:-tı-.Lında hiçbir fedal,arlık

t:ın çckiıınıin.·n nıuhtcn:ın j,. 
t:ınbul ':ıli i ·c şehrimiz e
mini l\luhittin Bcycf cncliııin 
nuzan dik J...atlcrini c<.lbctmc-
ııizi lıııklı 'c m:ızur güdir
ler zanncdiyoru7 .. 

A. Hisarı : 'Af. Muammer 
-

addetti. Esma seslendi. 

- Bacımın :.öylediğt hakkı 

kelamıdır .. t) 

Köylülerde biliyorlardı ki Dudu 

kaçdefa tehlikeyi hader vermişti 

bundan kimsenin şüphesi yoktu, 

son ümit gene onda idi .• 

Dudu La~ını kaldırdı : 
....- Çocuklar , dedi , haydi 

tertemiz bir abdest alın da gelin 
(} 

size iyi şeyler şöyliyece~im. 

Birden yüzlerde ümit parladı, 

neş' e canlandı bir anda o, kor· 

kunç kadit his:;ini veren insanlar 

gençleştiler. 

Bu haber az zamanda köyde 

di\den dile dolaştı çeşme baııo· 

da abdestini tazeliyen dergah 

)·olunu tuttu. 

Köylüler dergahın postlın 

fütündei. diz çöktüler, Duduyu 

dini diler •. 

:;ini halle-

derck :ıyııi 

za nı anda 
''!' . Alman mütahau .. ları-

\.t.:ll ~ 1 n om relal 

tahliyl.'.i \"C M. Şaht 
'·uıın:~,, phlmnııı t:ıdili 1\·111 

lıir a' dan l>tri nıiııakcratta 

bulunan 1-omi:;yon bir ııc:th:c 
elde cdcmcmcktcdi r. 

Alman munıhh:ı:-.ı ~\I. Şalıt 

itihH hiila'ımetlcrinin ı\lnı:ın 
horçlarıııın tarzı tc"Yiyc~i 
hal,kıııdaki tekliflcriııi· A 1 man-
ya biitı;c"i için pl:k ngır hul
m:ılrndır. Buna mukabil iti· 
l<lf mıtthu:ttı. teklif ı\lm::ınlar-

ca kabul edil mczsc ~Ren .. 
i~ı.!;:ılinin 19J::i :;ıc kadıır de
vam cd1.:te•1 ini tehdit maka-

rı 

nıındu yıızıyorbr. \'mdyetin 
ı~lah edilip cdikmiycccp,-i pas
J,al~ ellen ~onra nnla,ılucak;:,a 

da icilıH lıiikt'ınıctlcriııiıı isra· 
n kar-;-ı-.ında uzlaşmak imkitnı 

lıa:>ıl olmnı y:ıca~t ~imdiden 
tahmin cdilchlli r. 

Hu bapta gelen son tl'lg
rafJ:ır :ı~:ı~l\·a dcrccdi \'nrıız: ' . . 

Pari-., 28 (ı .. \.) \l iitclıa:;-
:-ı:;lar kcım itc)Oiııdc hc\'Cti 
nıurnh1ıasa rch-leri mc~:ıilc.rini 
mufa.-..,aJan tl.~~rih ctıni~lerdir. 
Rci~kr miıtckalıil \"~tzi\ etk· 
rini YC crk:ım mL·:;ck,:;inin 
~meti ıııiikzakcn:siııi tarif et
mhh:rdir. t\laamafih hu hu-
'll ta miizakeratta hulunma
ını~l:.ırd ır. 1\ 1. \'.uııgun tekli
fi mucibince pa"'k:al ye tatil-
lc:rindcn hiliqiftıdc bu cs<1~h 

nH;,.clcyi yeniden tetkik c:t
ım:k 'e lıiikuınctlcrintlcıı lıu 

hu~usta i timzacatta bulun
mak hu;:usunda mutabık bl-
mı;-lardll'. (>ğledcn . cınr:ı hc:y
eti murahha~nlar dain dc\·· 
ktkrin ihtiyaçlarıııı teşkil 
cdcn prcn:>iplerc ,.~ tekliflere 
ait ımitcf crrik Ye mahrcmaııc 

nokcıtlar tcnti ctnıi~IL'rclir. Bu 
noktalar .\ lnrnn tak::itlcriııin 
mlı:t ,.c miktarının hc::ap 

edilmesi husu,.undıı c~as ittih:ıı: 
cdilccdair. L'nıum1 celse 4 

nb:mda :ıktcdilccek ye o za-
man crknm hal ... kıııda hııkild 
miizaker:ıt ba~lı ym:aktı r. 

Pari~, 29 (A..\) - i\ lü~-
yö O" L'll Yung-, J>a. biye 

Dudu; 

-Çisüt emmiı bir insan. Ali-

min e\ ine hor baktı onun ma

line, mülküne el uzattı onun 

mali mahv olacak, nesli hastııhk· 

tan tükenecek, La~ında meyve-

leri çürüyecek, tarlasında ekin· 

leri yanacak mali, mülkü elinden 

{;kacak, bahçesi bir harabe 

olacak .. 

Bana söyledi. 

O söyledi. 

Allahın sevgilisi söyledi, Alim 

söyledi. 

Bu dergaha hor bakanın vÜ· 

cudu lime, lime olacak, külleri 

rüzgarda savrulacak .• 

Alimin müharek abasını do

kuyan tezgahları boı bırakan 

yeıilten beter ol unl 

Dudu gene daldı, 

kıapındı.ı 

gözleri 

Jencral l'rinıu dli iti\ er:ının 
bir tı..:hliP.,i, nra~ i wmımİ}C)'C 
arzcdilcn:h. (ılan reni bir 
kaınıını ı:-.a i~ c p;ür~ yeni bir 
lhtı I ıi übrc tc-.i... cdilcecp_iııi 

bildirmektedir. Bu J,:ınıınu 
esa-.1 Ye miıtcmmim ],,ınunla
r:ı tc\ Hbn bir p:.ırl:lım:nto 

intihap l:dilcccl, 'c bu p:ır

liınıentcı hiıh:fımctiıı ~cklinin 
tadili zamanını tayin edecek-
tir. --1 

lngiliz-Sovyet 
Münaıebatının yeniden tesisi 

etrafında hareketler 
Moskova, 28 (A.A) - fz. 

vestiya gazetesi İngiliz lıey' eti 
murahhasasının seyahatinin mu· 
hafazakar kadinenin siyaseti 

dolayısile inkıtaa u~rayan lngiliz

Suviyet münasebatının yeniden 
tesisi husunda mühim \'e ameli 
bis teşebbüs oldu~unu yazmak· 
tadır. Hey'et normal esaslara 
istinat etti~i takdirde aradaki 
münasebetin ne derece inkişaf· 

edebileceğini tevsii edecektir. 

Hey'et So,·iyet hükumetinin beli 
senelik milli ikfüadi inkişaf \'e 

ithalat pı:oğrammı tetkik etmekte 
olduğu bir sırada gelmittir• -- -- -

Balon! 

Z eplin Berlinden kalktı, 
lstanbula da .uğraya
cak! dediler. Istanbul 

halkı hiç olmazsa beş on 
dakika hoşç.a vakit geçire
ceğiz diye sevindi. Gazete
ler günlerce bu hava sefi-
nesinin resmini koydular, 
siitun sütun yazılar yazdılar. 

- Bugün öğleyin gele· 
cek! dediler, gelmedi. 

- Yarın muhakkak uça

cak! dediler, halk pencere
lere doldu. Fotoğraf mu

habirleri yangın kulesine 
çıktılar, saatlerce köşliiniin 

yanında kaldılar. 
Gelmedi, geçmedi, uç

madı ve "Graf zeplin,. İs
tanbul şehri için zümrütü 
anka halini aldı. 

Zeplin gelmedi diye canı 
sıkılanlar told u. Şunlardan 
birisi: 

- Balon proğramını ye
rine getirmemekle ciddiyeti 
bozdu. 

Diyordu. 
- Ayol, ne olsa havai

dir! dedim1 

sözii uzatmıyayım. Hula
sa balon gelmedi: Sade biz 
gazeteciler bu meseleye da
ir· de balon uçurmuş ol
makla kaldık. 

-:114~ 

Kış h?stalıkları Memurlar orosın~o 
Son üç ayda 

İngilteredc mülhit vefiyatı 
mucip oldu 

Londra, 28 (A.A) - Bu 
:;enenin bidayetinden 23 marta 
kadar lngilteredc vukua gelen 

vefiyatı mübeyyin istafütikler 

müstevli grip ile zatülkasabat 
ve zatürree ihtilatatının son 
soğuklarda müthiı tahribat yap

mış olduğunu natık bulunmak • 
tadır. İngiltere ve Gal memle -
ketlerinin büyük merkezlerinde 
1929 senesinin ilk on iki haftası 
esnasında vuku bulan ,·efiyat 
yekunu ( 104,S76) ya baliğ 
olmuştur • Geçen senenin aynı 

devreı;inde bu milcdar ancak 

( 64, 182 ) dir ve bu ,·efiyatm 

kısmı azamı zikri geçen ha ta • 
lıldardan olmuslur • ................................................ 
tatillı:rindcn bilistifııdc tı:em· 

ıniih\tta hulmımnl:ırım heyeti 
mnrahh:ısııl:ırd:ııı rica ermek 
:-urctilc nıü:ı:akeratı J,apamı~

tır. Bu rka bilha-,:--a ınüsyü 
Şahta hitap ctmcl~tc idi. fakat 
bir liltimatom mahirct 'c 
eda~md.1 değil idL · Fakat 
ı\lnıan heyeti murahhasa::.t 
adeta 4 nisıınd:ı sarih bir 
ccrnp getirmek mecburiye
tine ilka edilmiştir. 

E..sma seslendi; 

- Bu dergaha hor baktıra-

cak mısınız ? 

Bütün cemaat inledi ı 

- Hor baktırmayız .. 

Kalabalık Dudunun dedikte-

rinden hiç birini münaka~a 

edemez , bu niçin böyledir 

diyemezdi , çok zanıandanberi 

devam eden şöhreti onu müna

kaşaların hududu haricine atmı~tı. 

Şimdi kö)·lüler, Dadunun 

söylediklerinin nasıl tahakkuk 

edece~ini dü,ünmiyorlardı, ve 

çisüt emmiş insan oğluna kim 

olduğnu tefsir ederek, şerhederek 

öğrenme~e çalışıyorlardı. Nihavet 

karar veriyorlardı ki bu adını: 

- Sıddıkzadedir. 

Hasan ve Istanbula giden 

köylüler kalabalık içinde · bir 

kaylı fa~os ettiler • 

{ { st 1ar.ıfı lıırinti ~a\yı!amızdııd•r 

İkinci sınıf valilerden en 
kıdemli Bursa valisi Fatin 
bey 32 sene, üçüncü sınıf· 
tan Cemal b ·y 20 senelik 
memurdurlar. 

Birinci sınıf mülkiye mü
fcttislt!rinden en kıdemlisi 

Nedim Nazmi bey 24 sene, 
ikinci smıfdan Derviş Hüs
nü bey 20 senelik memur
durlar. 

Tahrirat müdürlerinin 
en kıdemlisi Ahmet Şevki 

birinci sınıf kaymakamlar 
dan en kidemlisi Rüştü 
beylerdir. 
---~----

Seyahetlen avdet 
Gülhane hastanesi ma

razi teşrih muallimi doktor 
LiHf u B. ahiren yaptığı 
tetkik seyahatinden avdet 
etmiş ve cuma, pazarban 
maada her gün hastalarını 
kabule başlamıştır. --Davet 

Kimyag-cr i\Jchınet Ali be
yin bug;lin gnzcteıniz mii
dlil"linli g<.irnıcsi rica olunu-
yor. 

71 
Nihayet Dudunun « vahye ,, 

benzeyen emirlerinin yerine 

getirilmesi için Hasan Dudunun 

kocasından, muhtardan ve köy

lüden mürekkep bir heyet 

intihap ettiler • 
Sıddıkzade derg:il11n tiftiklerini 

de alını~ , mukaddes binaya 

aç.ık· bir tecavüzde bulunm\l~U. 

•:Dörtler medisi.t ilk iş olarak 

bu şaametli karara karşı dergi· 

hın himayesilc u~rll§tı. 
Bütün köy halkı , tehlikeye 

karşı seferber oldu; hatta köy 
halkı türbeye yapılan haknrclin 

biraz da kendi kayıtsızlıklarınm 

neticesi addediyorlar. 
İşleri bu şekilde muhakeme 

ediyorlar ve bu muhakemenin 
sonu.l<ia « Ali • nin bir giin 
hiddetlenip bütün köy halkını 

tarumar etmesini de pek mümkün 
buluyorl:ırd1. 

(Bitmedi) 
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1lfz'iı·rıl-t<ıbadcın esrıı·ete cloğ·ru 
Illonun batınhnasuıdan birkaç giin eP~·e
line kadar içinde bıılıındıığıuııu::. esaretten 
kurtul arak genıilerinıi:::.l e vata 11(t dö1111ıek 

Ünıidini bP~ledik 

ikinci bap 

Sk•paflovda mahbu•luk • Mürettebatm 
lk uakdma-.. Vaziyet haldcmda mG• 

tal&alu • Alm.nyap •e1abahın 

Skapaflo,- körfezi • Orkat • 
takım adalarına mensup 
muhtelif cesamette yedi ada 
tarafından t~şkil edilmiştir. 
Şusuretlc Yücuda getirdiği 
ha mı oldukça vasidir. Bu 
hanız birçok dar geçitlerle 
denize birleşir. Dışanla hüküm 
suren şedit cereyan içeride 
pek az his olunur. Adalar 
daglılc Ye kayalıktır. Karanın 
alçak yerleri kurak tarlal.ır -
d:ın ibarettir. lliçbir taraf ta 
ağaç ve fidan göriilmiyor, 
orta yükseklikteki arazide lw•a 
bir ot müsaheık olunuyor, 
bu otlağa ıse vnhşctabat 

kayalıklar hakim bulumıyortlu. 
Pek uzak ıııcs;ıfdcrdc bazı 

halıkçı köyleri forhdiliyordu. 
Bunh•rdan ba)ka ötede beride 
kül rengi ta~tan yapılıııı'i 
birbç C\' vardı. 

~1aaınafilı bu evlerin man
zara'' cazip değildi. Bazı 
a'kcri tc,i,aı, kışlalar, tayyare 
hangarları, balon halları harp -
tan miras olarak kalmışlardı. 

Bu tesisat çirkinlik itibarile 
hi:ı:imkilcrlc müsabakaya gi -
rişebilirlerdi. Görülen hesap
sız tepelerin biri üstünde bir 
ahvali ccv rasatanesi görü -
lüvonlu. 

-o: Golfsııim »İn tesiri dola
yısı ile Skapa FlO\·da ha\·a 
sık sık tebeddül eder. Kışın 
burada pek )iddetli fırtınalar 
hüküm sürer kanaatindeyim. 
Maaıııafih , 'oel sır;ılarında 

bir sağanak yemekle kmtul
<luk. Bil.ikis birçok küçük 
kasırgalar gcçırdik. 

lldiın gaytt sıhhi olup ne 
pek soğuk ne de pek sı.:akıır. 
Körkzin Yüs'aıı ,.e rüzgar 
s.1ğaııaklarına kar~ı mahfuz 
olma>ı gemilerin ıııancnası 
için ıııükwımel bir ıııcrsa 
olnusını temin eder. 

Maaıııafilı SlmpafloY, onu 
ziyan:t eden kimse üzerinde 
bir yds Ye keder hissi hralnr. 

Alman scfincleri, körfezin 
cçnubu garbi kımıında küçük 
« Karn ,ı adası etrafında de
mirlemişlerdi. ~luhafızlık 
yazİk;ini hjr lngiliz filosu 
ile bir deştroyer flotill,i$ı ifa 
ediyorlardı. ı\luhafo: filo 
K.ıYa adasının cenubunda biz-

den takriben ü.; mil nıesa -
fedc, flotillaya gelince tor -
pitolannıızın yanında idiler. 
;\lüsclJjJı bir takını balıkçı 

gemileri de << drif ter >> her 
ge.:c gündüz gemilerimizin 
etrafında gezerek yakından 
tarassut ediyorlardı r 

Hunlar Alman gemilerini 
biran gözden 11yırmıyorlar YC 
gayrı tabii her hangi bir ha
diseyi haber Hrİyorbrdı • 

Ocağın biri biraz fazla 
duman çıkarsa hemen şüp -
lıckniyorlardı. 

Bu takayyüt ve emniyet 
tertibatı taifelerinıizin her 
birini, hürriyet kapısının, bi
taraf limanlara gitkrck Yata
ııınııza dönmek yolunun ka
pnıınıış olduğtınu lüzumu 
milmın anlattır 

cc Firz of Forz ıı ;ı «geçiş;> 

filosu, biiyük bir dağdağaya 
meydan kalmadan • Sk.ıpa 
flov • da • malıbus •filo şek
line girmişti • 

Alman hüln'.ımctinin bu 
\'aziycti dcğiştircbilme'>İnc \'C 

hatta ılcgiştirıııck istemesine 
intiz,ır olunmamalı idi. Çünkü 
siyaseti lıariciycsiııtlc km·Yct 
sarfından fer~gat etmiş, yal -
ııız •hakkı• taleblc iktifaya 
kar:ır nrmişti r Şu halde 
lı:ıpscdikn filo bu hali kayt 
ile elim :neticelerine gügüs 
gcrmcğc ve Slrnp.ı Hm-d<l 
uzun ıııfal,lct kalıııağa hazır
lanmalı itli. 

;\kkltlat, tütün, sabun, 
elbise ilıtiy;ıçlarıııı tam:inı YC 
idare kap ediyordu. İngiltere 
mecbur olmasıııa rağııım 
bize parası ıııukabilimlc bile 
erzak, tütün re sabun Yer -
nıcıııiştir. Buna sebep olarak 
Alınan ablukasının henüz 
dcyam ettiği gösteriliyordu. 
Tütiin ihtiyaçlarımızı \'illıclme 
Jı,ıfcndcn getirmek mccbu. 
riyttinde idik. lptid.ıda nak
liyat şeraiti şayanı nıcııııııı • 
ııivct olmadığınJaıı gctirtıi

diğimiz 5cykrin çoğu zayi 
oldu • 

Xilıayct, filonun talebi 
üzerine, lıusu,i bir Yapur bu 
vazifeye tahsis oltnıdu; bu 
\'apur Skapa FIO\ a ayd:ı bir 
ımınt:ızam bir s~fcr başladık
tan sonra ihtiyaçlarımız temin 
olundu. Alııı.myaılan gelen 
hafif knıvazörlcr \'C torpito
lar posta Yazifcsini görüyor. 

( Bamedl ) 

Ne zamana kadar 
devam edecek 

Yunanlılar Rodop köylerini 
imha ediyorlar 

Garbi Trakyadaki Türk kar
deşlerimizin lıali malumdur. 

Yunanlılar Gümülcine ve 
lskeçe O\'alarınd3 yaşıyan zengin 
türk köylfılerin, oral&ra rum 
muhacirlerinin iskanından sonra 
tarlaları, çiftltri, çubukları elle
rinden alınmış ve zavailıları 
sefil bir hale duıürmüılerdir. 

Garbi T rakyanın doğlık yer
leri, Rodop eteklerindeki lürk 
köyleri müııbit eraziye malik 
JeAildir. Bunun için yeni gelen 
rum muhacirleri bu köylere 
reg!ıet etmemişlerdir. Muhacir 
tstiliaındao masun kalan bu 
türle köylerinin biraz daha rahat 

bir vaziyette olmaları kap eder. 
Fakat Gôrbi T rakyada kalan 
türklerl mutlaka imha etmek 
kasımı bcsliyen yunanlılar bu 
ZR\'allılara tatbik edecek başka 
tazyik vasıtaları bulmuşlardır. 

Son gelen Yeniad • gazeı-.ı 
Rodop lürklerinio acıklı vaziyet
lerini anlaımakıadır: 

Rodop türklerinin yegane 
geçinme vesaiti odunculuk ve 
keçi beslemektir . Ormandan 
odun keocnler, kömür yaparlar 
ve keçilerinin sütile yaşarlar . 
Vaktile ba§tanbll§a zengin olan 
bu çalııkan köylüler , bu giln 
acınacak derecede fakir ve sefil 

• 
Iranda 

Ycnz' elbis~ )-ii.:::.ıi.ııden 
lS} ·a11 1/ll çıktı ? 

Tahran, 29 ( A.A ) -
Röyter Ajansı bildiriyor. 
Kararlaştırllmak istenilen 
elbise ve serpuş meselesi 
dolayısile Tibrizde kürtlerin 
bir karışıklık çılcyrdığı ri· 
vayet olunmaktadır. Teey
yüt etmiyen bir şayıaya 

göre askeri kumandan kat
ledilmiştir. Dört bin kişi
lik askeri bir kuvvet bcrayi 
ihtiyat lranın şimalinde 
Sayuçlakla tehaşşut et
mektedir. 

Muallimler 
Maaşlarını nereden 

alacaklar? 
Ankara, 29 ( Vakıt ) 

ilk mektepler tahsisatının 
muhasebei hususiyelerden 
muvazenei umumiyeye nakli 
hakkındaki layihanın kabul 
edildiği doğru değildir. 
Maarif vekili layihayı Ve
killer heyetinden geri al
mıştır • Muallimler eskisi 
gibi maaşlarını muhasebei 
hususiyeden alacaklardıı. 

Acaba .. 
Bekarbk vergisi 
Kabul edllmiyecek mi? 
Ankara, 29 (Vakıt) - Bekarlık 

vergisi !Uyihası etrafıııda ıııeb'us
larla tenıaslarıııı, Javihanııı ıııac
listeıı kanun şeklinde çıkabilme
sinin birçok muarızların tenki • 
datile müşkiil olacağım göster
mektedir. 

Trabzonda 
Belediye intihabı neticelendi 

Trabzon, 29 (Vakıt) - Belediye 
intihabında Ciımhuriyet 1 laik 
fırkası namzetleri Niıcumi,i\lal:
mut, l\luaııııner, Osman, Cudi, 
Süleyman, l\lahir ve 1\ lesııt bey
ler kazandılar. 

Erel ende 
Cebel Arapları yeniden 

hücumlara başladılar 
Anııııandaıı l la lep gazete

lerine bildirildiğine göre son 
günlerde Erdcıı şarkıııda cebel 
ı\raplarile Sahnur Araclları ar;
sında ınfı~adeıııel~r vukııa gel
miştir. Bu halta içinde cebel 
Araplarının hücıınıu şarhi Erden 
hudut kuvvetleri tarafından kar
şılanarak vuku bulan muharebe 
neticesinde Araplar 26 mecruh 
bırakarak ricat elıııişlerdir. 

liııdut kıtaatıııdan da bir 
kaç maktul ve mecruh vardır. 

l larbe altı tayyHe iştirak et
miştir. ................................................. 
bir hale girmiştir , Çünkü 
el:erinde bir kazanç menbaı 
kalmamıştır • i3u gün bütün bu 
köyluler akşamları çocuklarına 
yumruk gibi iki topaç m1>ır 
kaçamağı ' veremiyecek derecede 
zarurete düşmüşlerdir. Çünkü 
orrnadarı ellerinden alınmışhr r 

Senetleri, tapuları olduğu halde 
ht:kumet ormanları kamikn 
zaptelmijtir. Bu ormanlar Rum 
mütaahiılere \'eriliyor . Bunlar 
türk köylüsüne odun kestirme. 
medikleri gibi keçileri için 
yaprak toplamağa bile müsaade 
etmiyorlar. Köylü odun sala • 
mıyor , kömür yakamıyor , 
ıarla•ını işletemiyor , hayvanı 
açlıktan ölüyor, kendisi <cfaleı
len kınlıyor. 

Binaenaleyh T rakyamızda im
haklr muhacir iskani siyasetinin 
parmaklarının irişemediği yerler
deki türk köylülerinin rahat 
bir vaziyette oldukları aklımız
dan geçmemelidir r 

Köylünün bir ümidi kalınışhr. 
Mıibadele komisyonuoun Garbi 
Trakyaya gelmesi,.,• 

VAKiT , Mart 
----- ~ ... 

DAHİLDE ] ..__ ___ _ 
Amerikan kollejinde 

bir müsamere 
Diin Arııanıtköyiiııdeki A· 

mcrikan kız kollejinde bir 
ıniisamerc nrilmiştir. 

i\lli~:ımereye istikh\l mar
şıyla başlanmış, >01mı Vedat 
Nedim Deyin 3 perdelik 
''Kör~ piyesi tem'il edilmiş, 
şakirt hanımlardan birinin 
kemanla çaldı~ı parça diıı
lenmi$ ve nihayet, genç kız
lar tarafından ze\'bek raksı 
yapılmış, Senıirn~ıi' denine 
ait bir rakı~la mii-:ınıcre 
bitnıi~tir. 

Şakirt lıanıınl~r musiki 
re raks kısımlarında çok ınu
vafüık olınu~lar<lır. Fakat ge
ne, biitiiıı rolları l laııım kızlar 
tarafından tcm>il edilen piyes 
nıclodramc 'c Yoddl ne\ ileri 
:ıra;ıııda çırpınını~ ye seyir
cileri sık sık glildiirmü~tiir. 

;\liimcssillcr aramıda ze\ ce 
rolliııii ppan ! lamın kız 
mübaMğa5ına r:ı~meıı en az 
J,usurlusu "Kör,, Ye "Salih, 
rollerindekilcr sun 'i, "Amca,, 
rolii yapan da \'Och·ilc yakı
~aıı bir h\ubalilik içinde idiler. 
------ -

Dol(torlar 
Dünkü içtimalarında 

neler konuştular? 
Etıbba muhadenet cemiyeti 

dün aylık içlimaını aktelmitlir. 
Celocnin kütadını müteakip 
cemiyete girmek istiyen doktor 
Tahir, Ahmet Kamil, Numan, 
Memduh Pıza beylerin azalık
lan tasvip edilmiştir. 

Geçen sene olduğu gibi bu 
sene de yapılacak olan seyahat 
hakkında doktorların muıalaaları 
sorulmutlu. Ooktorladan bazılan 
Anadoluda , bazılan da Avru
pada ocyahatı terviç eııiklerinden 
verilen cevapların tasnifindan 
sonra nereye ocyahat edileeegine 
karar verilmesi kabul edilmiştir. 

Cemiyetin ıeşebbwile ıqekkül 

eden \r crem mücadele cemiye
tine yardım edilmesi için etibba 
muhadeneı cemiyeti tah•ildarının 
doktor muayenehanelerini dola
şarak Verem mücadele cemye
tine aza kaydetmesi kab~ 
edilmi§tır. 

Oolctorlann ilıtısas peyda 
etmeleri için yeniden imtihana 
tabi tutulması meselesinin yanlı§ 

olduğu sıhhat vekili Reflk beyin 
beyanatile anlaşıldığından gaze· 
lelere cemiyetçe verilecek ce • 
vaptan sarfınazar edilmiştir. 

lstanbulda bulunan sıhhat 
vekili Refik bey bir çay ziyafeti 
verilmesi takarrür etmiştir. 

Nisanın son cumasında umu
mi kongrenin akti ve heyeti 
idare intihabatının yapılması 

kabul olunmu§. içlimaa nihayet 
verilmişilr' 

*t'o&ıü:~ı===~=n=ı Io'si=ıı 
cc llinıayei Etfal » r-

cemiyeti ı;oı·ul, ıııef- H 
~ lıııınunıın nıcnıle- ıH 
~ kette kiiklcsınesi 'e = 

1
1
• onların muİıtt'lif sa

hada iııkisafı h•in bir n 
cocul-. lıttfıası · ilııas ~ 

il ctnıi~tir. Bu lıal'taııın !ı 
bası 2 i3 11isandıl'. 

Çoruk lıaf'fası yal
nız ı•ornkl::ırı n maddi 

. ! 
• \'C ıııane\ i iııkişaf ı-! 

ıi na çalışmakla kai-
li nııya(•ak, Türk mil- : 
ii letiniil ı;oculdara P. 
ii 'erıli~i kıymet 'e ı1ı lı ehemmi) eti de bii-

1 

!i tün diiııya ıı:ızaı·ııu.Ja 
jı ispat ctıııiş olacaktır. 
fi Cemiyet soıı ! se-
l: nede 257,561 çocu-
11 ~ .ı . . ::: ga y;eı·uıın etınıştır. 

U Buştlfkatli eli '-tll' -
ı· J 
K llmııoııla I..u\Yetlen-
H dirinh. 
:;:~;;::ı;t::c&: •MtWM llllllU: 

Yeşil Hilal cemiyetinde 
Yeşil Hilal cemiyeti dün 

saat 14 te Sıhhiye müzesin· 
de doktor i\lazhar Osman 
beyin riyaserinde içtima et
miştir. Bu içtimada cemiyet 
faaliyetinin teksi[ cdilme,iııi 
mecmuanın her ay muntazam 
bir halde ne~riııe devanı 
edilmesine, sene nilıayctiııde 
mükemmel bir salname neş
rine karar Yerilmiştir. 

Ye~il gün bayrnnu bu se
ne de tes'it edilecek, 31 ma
yıs cuma günü Bo(!;aziçinde 
ve Adalar cıvarıııda vapurla 
gezinti yapılacaktır. 

Belediyelerin teftişi 
Şehremaneti, her sene ol

dujtu gibi belediye daireleri
nin tcfti~ine başlamıstır. 

Tefti~t bu sene Kadıköy 

ve l'sküdardan iptidar etmiş
tir. Tclti~ heyetleri, ~ıhlıiyc, 

muhasebe ve fen miifetti~le

rindeıı mürekkep olmak üze
re iiçer ki~iliktir. 

Güvercinler 
Harbiye mektebi giiycrcin

li~imlc dün toplanmaları 

mukarrer olan giiYerdıı ama· 
törleri ekseriyet olmadığı 

için toplanamamı~lardır. 

Sadullah B. geldi 
Mahmut Muhtar Paşa za

manında mübayaa olunan vapur 
meselesi için Ankaraya giden 
ve B. M. M. muhtelit encüme
nine izahat veren Scyrisefain 
miıdiırü Sadullah Bey diın av
c!et etmiştir. 

Sadııllalı Bey oıı gün sonra 
idare bütçesinin mecliste müza
keresi cs:ıasında hazır bulun
mak üzere tekrar Ankaraya gi
decektir. 

Zekai Bey 
Müskirat umum müdürü 

Zekai Bey dün Ankaraya git
miştir. ------
Bir Fransız tayyaresi 

Bir Fransız askeri tayyaresi 
şehrimizden geçmiştir. l\lülfizım 

Ballcy ve Rejinensinin idaresin
de olan tayyare, evvelki gün 
Yeşi!köy tayyare karngahma 
inmiş ve dün l(oııya tarikile 
l lalcbe hareket etmiştir. 

Gelen seyyahlar 
Dün akşam • Rece! Karo!• 

vapurile paskalya yortularını 

şehrimizde geçirmek üzere 140 
Romanyalı seyyah gelmiştir. 

İsveç sefiri 
lsveç sefiri 1\1. Vallerıbcrg 

diııı vapurla l(östeııceden şehri
mize gelmiştir. 

Et ucuzlıyacak mı ? 
Son zanıalarda et fiatlarıııın 

miihinı mikutarda yiik>cldiıı-i 

malumdur. l laynın hors:ı;ı 

k<ltihi umunıi,iııin yerdi~i 

malumata göre, et palıalılı~ı

na sebep, iddia cdidikli~i 

gibi, hap an bor>a>ınııı açıl

ıııa,ı dcı~ildir. 

Jfor>a, etler üzerinden hin
de diirt ~ilıi ciiz'i bir rc>iın 
alıyor. 

l'ahalılı~ııı sclıLlıini lıay,·aıı 

nıurnrcdatının ıızlıı;ında ara
malıdır. 

l lıl\-alar iyilc~tikçc lıa)'\"an 
gelecek Ye fi:ıtlar Lhi~ecek 
tir. :\ctckim iiç dört p;ıındcn 
beri liatlanla tcnczziil Iıa;
lanıı~ar. 

Çocuk balosu 
Tiirk Ocağından: Çocuk 

Ha[ca,ınm 26 nbaıı cuma 
p;iinii, çocuk _ baJo,una ha,
redilıııijtir. O giin çocuklar 
Tlirk Ocağında bir balo ter
tip edeceklerdir. Saat 15 ten 
19 a kadar de\ aın edecek 
oı.tn bu baloya Ci - 12 ya
şındaki çocuklar \'e her ço
cuğun refakatinde aileleden 
p.lnu bir bü) ük i,tiroık ede-

j-"'1 ıı111111111ııı1111111ıuoıu111ııını111oııın11111wıuıııu111ııHUJuuıııınııuuıJl.IH1Nültl 

\ aktın· 
l Av at 
!11111111111ıııııııı1uııı11ıııı111""ıın11111 1111ııııı1111ıuıuı11111 1111111 11111"111111 111 ıınıırııı11ııınıın 

Kime müracaat edeyiJJl 
Bir borç ıneselesiııdcn Dliz

cede bulunan bir zat hakkın
da lstanbul Sultanahamet Sulh 
icrasından hapis kararı aldık. 
Tevkifi için Diizce Sulh h:l
kimlİP;ine üç defa yazıldığı 
halde karar yerine getlrilme
diği gibi bir ceYap ta gelme
miştir. Kime miirncaat ede
yim. 

Şehzadebaşıııda 145 mı
marııda piyanko bayii: Salih 

Vakıt - Dosya ve sadı
ra numaralarım yazarak o 
mahal müddei umumiliği 
vasıtm•ilc bir mliracaat daha 
yapaNııız.)Jaaınnfih en kestir
me yol bir istida ile AdHyc 
miilettişliğine ıııiiracaat et
mektir. 
-~--.----

Ölüm d c n aonra 
Ev bana mı kalacak, yoku. .. 

10 Sene kadar e\·el bir 

zat bakmakve Jıe;le 
tile babama bir er 1 

Babam geçen scn~,,.ı 
. il•~ 

eY şartla bana ın 
ve ayni tapu siciline 0 

ıcC yazılarak bir de ;cı 
"ı :\lalı yeren zat hcnu 

1 
Bir oJılu ve bir J;:~rı;t 
Şimdi o zat ülilncc cı: 
nen sahip olabilir nıı) 

• pi< 
i\Iahfuz lmsclcr 

~· ortaya ntılıııca ne ' 
lazımdır? ~JI 

Cedıkp•t"' JJI 

Vakıf - Bakoııık: 
ih•' lerağ tıpkı satı~ ~ 

b. k 1 J• .;iı 
ır mu ave euır. • . 

'h ,i" ria\'Ct ettikçe fe;ı . \ 

nıaz. :\fahfuz hisseler, 
0rı 

yeya verasetten nıJ r 
halinde ortaya aoJabı 1 

ADLİYEDE 

V oronof~ aşısındtıl1 

çıkan dava 
- --- ' 

Biri11ci ticaret 111al1keıncsıı11 

iı1tikal etti 
20,000 hra tazminat isteniyor 

Bir mliddet evvel Voroııof 
a~ısı hakkındaki bazı neşri· 
yattan dolayı mcyzuu merak
lı bir da,-a açılmıştı. İstanbul
da hir koç lizerinde tecrübe 
mak~adile tatbik olunan aşı
nın tucmııdı~, menli netice 
'erdi~ zemininde ~ .\k:j<11ll., 
rdikimizdc çıkan bir yazı 
selıebile, a~ıyı tatbik eden 
Doktor Behçet Sabit Bey, 
mahkemeye miiracaat etmi~ 
Sultaııahıııet Sulh 1 lukuk 
ınahkcme>ince müteha>~ı;lara 
tetkikat yaptırılmış koç uzun
uzadıya muayene edilıııi~, 
r;ıpor \'crilmi~ti. 

Delilleri tespit muamele 
~i bu >uretlc bittikten sonra 
me>clc son zamanda lstan
bul birinci Ticaret nıalıke-
mesiııc intikal etmiştir. 

,\Jfüldei, h.tidm;ıııda aşının 

menfi değil, nıiisbct netice 
'~nli~i nıporla siibut buldu
ğunu kaydederek, hakikate 
muhali [ nc~riyat yiiziiııdeıı 
mutazarrır olduğu ııoktıısııı
d:ın 20,000 lira tazıııiırnt 
btcnıcktcdir. 

0[!][ID o 00 00 [i] [!!~o 

Elhamrada: 
Şampanya 

Operada: 
Zalı be~er 

4 Melekte: 
Ölüm ledayileri 

Majikte: . b•h 
Sema at«ler içinde ,e 

neıideleri 

Asride: 
Maıahari 

[j][j]!i][j][j][j][i][j][j][j]·~~~~ij]li]1']iJlj]ı~ 
• İnsanların takip ettikleri ihtiras ve husumet yoU.:ırııt 

: Konf eitnll~ır 
Hayalın döktürdüğü göz yaşları gibidir. 17 

~[i]!i]~[j][j]·[j]~[i][i]~[j][j][jl~i]~~:. 
1 'I 1 ' L' 1 ı · 1 ......... ,, ... ,. ""'"'"ı:ıııı• •:. o [lcıl 
1 ~ ~cct\t1_r .• .,a 01111~1 arzu ec ı · fi ....... ··; · ········" SUnr n 
dı~ı 'ekılllc nıusaıt olnıama>ı :: HANIN:LAHA BiR 
hd,ebllc İntizamı muhafaza B . Bu gün d~ 

:~:ıc~ıa:ç~~~yt~~~ bi~~;;: :ı:~: il ft~ri sinenı~~!ı,~ 
mu~tur. Matinelerine gidece:,1ıo' 

Bu davctiyckr Tiirk O.::ıgı b"f' hanımlara rıı 'c'' 
miitliiriyt:tine ıniiracaatla ni- .. ~:i~es des c~erı;d~~ 
ha,-ct 1 O ni,an CJ29 tarihine 1 ulııtı :,. • • fabrikası mail r ı;,. r· 
kadar tedarik edilebilir. On· b' "CITRONElG ·di11ı 

ır tııl< dan >Onraki müracaatlar ma- nen munesi mecca 
attce,siif is'a[ cdilemiyccek- edilecektir. ..;11 ;::r.ııl 
tir. ..11111ıtoıı11tıııft:l111" 
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fa VAKiT ' 

Fr CENERAL SARAY ÖLDÜ! 

Dünkü kırkoşusunu 
Beşiktaş kazandi 

atuııllJtuı k. _____ ___;:-.___ __ 
bıı ad es ı Suriye fevkalaHe komiseri olan 

binI:r' Şamı 56 saat bombardımlln ettirmiş 
F ransı;ce dkadın, çoluf< çocuğu öldürimüşit'i 

İı;ind ' . ·. or usu bir haft<ı 
e ıkı "h· kayhc •. ınu ım uzvunu 

Ma tlı . Bunlardan biri 
reşal "Fo .. 

askerlik .. , .. ş,, dort milyon 
tdereıt 1~kı ~f cephesini idare 

1 ·ınci " u 
tııuhatebe . . maren " 
Alrnan rdsını kazanmış ve 
hazırla 0 

U!'l\lnun izmihlalini 
.. mısrı o·v . 
Saray,,, a · 1~.er.1 ceneral 

ltıuvaffaki yle ınuhım askeri 
de~ild' yetler kazanmış 
fe D ı. Onun şöhreti "Fran-
~edo~spc.re,, den evvel Ma-
t Ya ılıraç ku ti . . 
oaşında b vve ermın 
Ve " y ulunmuş olmak e 1 

Suri}'e • Ygant ,, lan sonra 
!!landa ışgal ordusuna ku

e~ . 
İbaretf .mış bulunmaktan 

ır. 

ı Ceneral "S ıttdon d aray,, m Ma- Ceneral Saray 
ı Ya aki oahset . ınacetalarından Fransız ordusu mühim za. 
tranşeını~eceğim. Halefi yiatla püskürtülmüştü. Teş-
adına rah espere selefinin rini evvelde Şam ihtilalı 
teneral ınet okuttuğundan zuhur etli. "Asi,, ler mem-
leri s" 

1~ oradaki hareket- leketi Fransız l-uvvetlerin-
onuk kaldı. ~ }!' akat s . den tahlise muvaffak oıdu-

b!ınad urıyede iş böyle lar. 
l924 ~· Saray teşrinisani O vakit, Suriye manda-

la~ıın a~tığ Suriye top.rağma l teri, cemiyeti akvama karşı 
ıgı il~ 1 zaman, lıberal- Suriyelilerin hürriyetini rnu-
lldaının la~ınmış olan bu hafazayı ve müdafaayı taa-
Ve "Vey sc efleri " Guro ,, hhüt edinmiş olan "Fransa.,-
!ttlik t P~nt,, gibi yağma- nın fevkalade kumandanı 

ı e ınıyc w. h 0 ınuştu K" ~~ zıınm asıl ceneral Saray, Şamı Şam-
Beru~ · uçuk bir hadise. lılann elinden tahlis (1) ve 
Pahal 1 ahalisinin mesken Fransız rıpkai hürriyetine(!) 

[Üst taralı tinci sayılamızd:ıdır] 

Beşiktaş takı trı ı tarafınôan 
kazanılmıştır. Siyahbeyazlılar 

bu dereceyi C2 l) sayile elde 
etmişlerdir. 

Ileşiktaştan sonra den.•ce 
alan takımlar şunlardır: 

Bakırköy 33 sayile ikinci, 
Robertkolej (38) sayile üçün
cü, Pera (76) sayilc dördün
e~ Tak.-sim Yeni yıldız - Ta
tavlıı muhteliti (8 l) puvanla 
beşinci dereceyi kazanmışlar 

ve Göztepe A mcrikan koleji 
ko~uyu ikmal edemediğinden 
tasnif harici addedilmiştir. 

Koşuya iştirak eden (64) 
atletin (37) si miisabakayı 
ikmal edebilmiştir. 

Beşiktaşın galebeyi ihraz 
eden takımında derece altın 

koşucular şun tardır: 

l\Iehmet, Sunusl; lbrahim, 
1\Jccdi. 

Müsabakaların hitamını 

sinin llk ve en mühim mü
sabakasını yapa~ak olan 
Galatasaray Ye Beşiktaş ta
kımları hazırlık olsun diye 
iki ayrı rakiple karşılaşmış
lardır. 

Gatasaray - Fener küçük- . 
lcrinin dünkü o~Iıırı 3 - ı 

Fenerlilerin galibireti ile ne
ticeıenmiştir. Dürr .. her fild ta
kım da iyi bir orun oyna-
mıştır. ·rr 

nu müsabak~ift tnürcakıp 
sahaya Galasarayhlar ile şeh~ · 
rimiıdeki Rum lfolüplerinin 
teşkil et.tiği muhtelit çık-
mıştır. . 

Oyunun ilk devre;i Gala
tasaraylıların hakımiyeti He 
baslamış Ye ilk ~olil LAtif 
yapmış ve mUteakiben Rum
lar iki gol yapmıjlar devre bu 
suretle bitmiştir~ . ıı : 

İkinci haftayttnda t'"31at~
saraylılar daha iyi ve ; car' 

8akita~ığı~~ kntşı yaptıkları iade için şehri elli altı saat 
fttuz 1e92 

ır nümayış tem- bombardıman ettirdi • Bir J k 4 Robertkolejin kırkotuıunu !kazanan Beııktalı 1toıucular 
Uınand tc yeni işgal çok mahalleler yandı, tarihi atletizm kaptanı Ahmet Beyle beraberi! 

llıunsjf aiının ne derece abideler yıkıldı. Binlerce Tüimln dün.kil koıuda kuadıtı kupa ~et BerıQ ellııcleı~kıecllr 
Ccneral 0:uğenu gösterdi. erkek kadın ve çocuk alev- müteakıp Robert ko!Jcjin se- oynamışlar ve ikinci golti 
larına . emen köşe baş- ler arasında kavruldu. nelik kroskontri kupası Be- ıatarak beraberliği t~in et-
tirtti. B~ı~:alyözler yerleş- İşte Fransız gazetelerinin şiktaş takımına merasimle hıişlcrdir. i\luslihin' attığı l>u 
Oldu Ve ~uk bir kargaşalık zıyaına acıdukları cene- verilmiş, birinciden b~inciye golü · Rebii ve .,.inadın attığı 
\clcf oldu ır~~ _masum halk ral " Saray " böyle ibir kadar verilen beş mada~·e- goller takip etml ve Galata-
Cenerat s' urnyelperver (1) adamdı. 500 köy yakmış nin üçli de gene Beşikt.ışiı sara}·lıYarın S:l)~la~l Atlrde ba-
ft~et bir ~r~y için bu ha- binlerce kişi öldürtmuş, gençler urarından kazapıl- liğ olmuştur. Oyun bu suretle 
teşkil ~bn~yı (1) mukaddeme binlercesini zındanlarda çü- mıştır. ~itmek iizere i~h~ nımlnrın 
tilat ol •Ştir. Suriyede ih- rümeye mahkum etmiş bir Beşikta,lılan bu glizel ga· ışe azamt ehemmiyet ntfede-
in&nij an:8 kuvvetile hük- hunhar ... Bilmem böyle şah· lebelcrinden tlolayı tebrik r~k bir biri arkasına iki gol 
~Ütuı s~rüyordu. Cebeli siyetlerle tefahür bir mille- ederken, koşuda n:ızıın dik- atmaları vaziyeti tleği,.tittıniş 

' ~fer ~ıleri tafer üzerine tin kıymetini ne kadar yük- btimizi celbeden ve hizl1eki ve oyun da bu suretle ( 4 - 4) 
~•lin n;Yorlardı. Ceneral seltir? çok genç atletizmin pek i:iz- bcrnbcrliklc nctic~enmiştlr. 
~1~~~n~-~id~a~re~s~in~d~e~k~i~b~i~r ~~~~~~.d~l~. ~G~a~y~u~r3}"" !ediğitniz inki~af ınCla bilhn sa Süleymaniye -, Beşiktaş 

htıiZi ehemmiyet olan bir nokta maçı daha heyecanlı olmuştur. 
. ~ ,_ ~ _ ... IJ ."1 • iL '- - .A etrafında bir Raç satır yaimayı Sülcymaniycliter ·noksan 

~~~·~ ~ lüzumlu görilyonız. bir şekilde çıkmışlar ve Be-

l: 
Koşuda Türk müsabıklar şiktaştan Ridrnn Sülcymnni-

sk- h dl d aleyhimlc çok bariz favuller yeye yardım etmiştir. 

B. ----
ı~e .. ~ 11.r e vaı>ılmış ve Türk kontrolör- Ük -•lcvrede Sıilcymaniyc-

- ~ _ leri tarafından tasnifi Arı\dan lilcr çok iyi bir oyun oyna-

t: h! ır şeker fabrikası açılacak evvel yapılan bu nizamt yarak birbirini takil>ı.:dcn 
r .. sr.ı ______ ..._.......,.._... __ ...::....._ ve muhık protostolnr (ehem- iki gol atmıs,·lardır. Bund;ın 

bd Şehir '!'· . <ıı;ı bi ıcarct ~ e Sanayi hallcsindcn Ilacıharız oıı-lu mi yeti yok) diye, nazarı iti- sonra Besiktas aiı-r basmıya 
~1 • r tek b 1 ~ • ıs• 

1 if'ln " er fabrikası te- Mehmet Efendi karısı Zch- bara a ınmamıştır. b ı h k tir b)' te~~bb" ,..
1 1

.\ aş amış ve a ·imiyeti bir 
· ou ı ~ usata gifümiı:- ra~·ı öldliren nvni mahalleden ~' ese a yarışın en kuvvetli daha bırakmıımak iizr.e ele 

tetı.· lUsus~" ' ' ı k ·ı· k l\tkatta · '<l yapılan ilk Hakkı Efendi ile karısı ye ·oşucusu ve ür ·iye muk~- alarak iki gol yapmış, birın-
Cc.'fct i.tj~ Pek müsait neti· oğlu Adliyeye verilmişlcruir. vemet şampiyonu Mebmedin ci harmym bu suretle bitir-
~hir L ~I ediJmi~tl Ji' ~k·- .A.. birinci rı'elmeme:;i için terti-

• 11:ıvaı· . ·• r. ..s 1 y Gümüşanenin Reksene e miştir. 
:.ctı 'e in ısı, arazinin vazl- köyünden Ali oğlu İ'\tcvlôdu bat alınmış ve dönüm nok- lkinei Tıafayım gene De~k-
1~1<! !\"fıca bat ku,·vcti iub~- talarında bu ko ucunun önli-
1\! ''" r ôldiircn ayni köyden Recep taşın hakimiyeti ile başlamış 
l~ ıl4u\! ın ~iraatl için fev- Adliyeye verilmiştir. ne yatmak, çelme takmak ve bir çok şütler knle füre-
.. :ıncar ... U\ cıfık görtilmü-.tür. gibi h:ırekctlerde bulunulmuş-tıç . '·Crcct·ı ., + Ordunun Kabakdaği ğine çarpmış veya kıtlesi ta-
ı. 1Stik

11
..... 1 ccck arazının k tur. Yarım diiziine hakem rafından iade cdilmı's, bu 

to:ııt ·••ette d ·ij}•iinden Y ttşarı a~ır surette . 
l'diJıni crniryoJlarile biitün bu kasdi hareketleri sebeple Beşiktaş ancak bir 

i
te hil ed ş olması, naklivatı ynralıyun ayni köyden Şaban görmemiş, hatta rnlintcha ı;· ecck . • oğlu İsmail AdliyeJe ,·eril- sayı k:ıydedcbilmi~tir. Oyun ... :t fh·atı 'e şekerin ma- pistinde ocynelmilcl ni7.am- (2)e. karsı (3) fı!"l vapan 
Clt}fı. J nı <1 " .. mi$tir. · ( g) • ı J ~ ıli.ıtnın u\'urccektir. namenın 4. uııcu maddesi Beşıktaşlıların g:rl~bcsilc bit-

~h.-ııa tesisatı ve ziraat Dll'hiliye albilm6 çıktı hilafına bazı koşucular yar-
hitl; rı hakkınd ki Ah1ren Dahilfye VckAletf ta- d il k kl rı;ı t bitıncı 1·1 a . tetkikat ımcı e ·oşcu . an ve bir 

Caktır. 
1 

. ı en ~c b.lşla- rafmr!an ld!trci husu$fyenitı teş- boşucu da bayrak hattının 
~c bir ı:irkAzım gelen scrma- kilinUcn bugüne kadar vil5yet- içinden geçti~ halde ye 
cnıin Cd~J et tesisi surctile lerae y:ıpıl:Ht her nevi bina ve keyfiyet jüri heye:tincc de 
lJild_v Cccktir. mueSs'cse!eri gösteren ~Üte! bir tespit edildiği halde lferecc-
ı\Jnsc;tlcrde vukuat album neşrcdilmi§tir. Bıı albü· ler verilirken nazım Jcibara 

de ~ ' ır"fe f'--ı· mü:ı faydalı diğer bir ciheti de alının n k l\:tlbafı 
0 

~ ılcr köyün- . amış r. 
. ıı:-~cn k !uH:ırından Hru.·ı memleketimizi tanıt:nıya y~r- l\.tlctizm heyetini bu gibi 
oltı 111 .. 1ıkarde · 1 dımı olmasıdır. Bu albümün ko~ularla daha yakından ald-
ı· . . Unc: Sc'·eb· Şl Ayşenin 
l\"ti) Adliyeu c ı~et. ,.ermiştir. vilayetlere te,zii için kafi mik- kadar görmek isreri7

h 

'0- l•t Y \ crılrnis:tir tar nüshanın vürudu beklen- PIİibol: 
' 4 .. ran'-"' ., . k : llnden B .uulunu Sulak k"- me tedir. Dün Taksim stadyomunda 
Jandarınaı·al racn Efendiye ;e Dalıiliyc Vekaleti, ihsat rna- ayrı ayrı ehemmiyeti haiz 
<!den ayn~ra sUAb istimal lfımatı lıavi bir idarei lıususiye üç fötbol müsabakası ~·apıl-
tuıı:ır .... d kô~d~n z . mecell~si de basmak Gteredfr. mı;:tır. Bu musabakalar-

•. , •n ..... aım o- A A -v 
Ye '"nlıtni:uhittin Adliyt!- yrıcı vttlpadatd etttsall dan iki Galatasaray - Fener 
t- Boı.;;· . kibl bir $etıırler ve &~<ffyelef küçükleri arasında icra 

rnn. '-ııret llJl.. rehbeffmtt de fttz!tı ~8J edilmiş sonra gelecek 
hfilmdtedir. ilk maçlıtinın iki.net 

mi~tir. 

D.ün Cözccpe meydanında 
Ililıll kulübü ile Darüşşafaka 
arasında husust mahiyyette 
bir maç yapılmış ve Darli~- . 
şcfcka S-İ galip gelmiştir. 

t 

,....,.s .. e_y_r_is_e_a_in__.,r··- FENNiN soN sö~ir~===a-l 
Antalya Postası ı· Pilsiz ve akümülatörsüz, 'I 

(:ANAF ARTA) vapuna 31 mart telsiz telefon cihazını faa- E 
paıat 10 da Galata nhtınundan 1' t h B E •• ıye sa asına atlı. u ci- • 
harel:etle lzrnir, Küllük, Bodrum, U hazlar 110 veya 220 volt-
Rados, Fethiye, Finilce, Antalyaya li luk mütenavip cereyanda 
gidecek ve dönüşte ıneı.kQr iake· •• 
lelerle birlikte Dalyan, Marmaris, 5i işlerler. Bütün Avrupanın 
Sakız, Çanakkale, Geliboluya İ~ dinlenmesi müemmendir. 
~pyarak gelecektir. i! Tecrübeler .haneniıde veya 

Mersin sür'at postası il HEL Y OS 
(MAHMUT ŞEVKET PAŞA) 11 •

1 
Müesseselerinde meccanen icra edilir. Galatada Posta- ı 

Vapuru 2 nisan salı 12 de G81ata 
rıhtımından har~tlc İmıir, An- .:::2::: ..... hane karşısında Hazaran Hanında No. 14 • ·- • 

talya, Al!iye, Mersine gidecek 

ve T aıucu, Anamor, Alfilye, An-

talya, İzmire uğrayarak: gelecektir. 

1 Nisan pazartesi Trabzon bi· 

rinci postası yapılmıyacalı:ttr. 

Filim ticaret'h~nelerile 
muhterem halkımızın 

nazarı dikkatine 

Memleketimizde birinci 
bir teşebb:is olmak üzere 
geçen sene bir filim silsile 
rnusabakası tertip etmiş olan 
l\IAJIK SL~E~1ASI 2 mayısta 
başlamak üzere bu sene için 
tertip ettiği ikinci filim musa· 
b:tkasına filim vermek surc
t11e i,tirakc bilumum sinema 
Iilimi mucirlerini d:wet et
mekle beraber kendilerine 
kazanacak lilimler için kıy
nı~ttar müktlfatlar verilece
ğini ve musaba.kaya iştirak 

suretilc intihap haklarını 
istimal buyuracak muhterem 
mliştcrilerinc de hediyder 
takdim edeceğini arzcylcr. 
Bu kabil yeniliklerin fevka
lade rfılircvvici olan l\lajik 
!!.neması müdüriyeti emsali
ni teksir ctmcği düşündüğü 
bu sinema turnuvasının ter
tiöinden dolayı muhterem 
mü~terilerinin memnuniyetle
rini celbe muv!ıftak olaca~nı 
ve geçen sene olduğu gibi 
bu musabakaya da iştirak 
suretile wüessescri taltif bu
yuracakları ümidile kcspi şe

ref eyler. 

ŞAYET 

1 kere 

PERTEV DIŞ MACUNU 
istimal etmiş iseniz takdir eder

siniz ki ne 'diş ellerinizde iltihap 

1'e ~anamak ve ne de dişlerinizde 

gerek sigara ve gere/ese suverl 

saire ile tahassul eden sanlıklar

iian eser kalmamıştır • Bundan 

maada (PERTEV DIŞ MA. 
CUNU) ~iler macunlar tfbl 

KURŞUN tehlil(esi ~ez. 

Zira Perteo diş macunu Jealag 

wpl~ tlerununt1a izhar eJı1mefe
te9ir. 

Fe:emenk Bahrısaflt Bankası 
İstanbul acentel ğinden: 
1 nisan önümüzdeki p:ızar

tesi briinün<len itibaren yeni 
pastane kurbtindc i\lalenıci 

hanıha nakledecegini muhte
rem müşterilerinin enzarı ıt

larn:ı arzcyler. 

Beyoğlu icrasından : Kapalı 
çarfıda Sand:ıl bcdcstanında 

2 4 929 salı günii saat I 3,5 ta 
mahcuz bir makine satılaca

ğından talip olanların tarihi 
mezkurda müzayede yerinde 
bulunmaları ilı\n olunur. 

Kadiköy ikinci sulh hukuk 
mahkemesinclen : Bostancıda 
Üsküdar caddesinde 4 numa
rnlı fümede müteveffa Cemil 
ereni.il kerlıncsi küçük Emine 
tıanım3. aym hanede ffiuta)·ar
rıfAn sakJfte Hatice hanıihıfı 
va~t t!ylı\ taılmı~ blduıtt 
İl.in olunut. 

Distof ujin nıüessisesi~en: 
Eczayı tıbbiye ve afat 

müntıkasası 
Distofajin müessisesine lüzumu olan ecza ve edevatı tıbbiye 

kapalı zarf usulile 24-4-29 çarşamba günü saat on beşt~ ihalesi 
icra kılınacağından talip olanların şerait ve evsafını anlamak üzere 
B.ıytar me'ktebine ve yevmi !ihalede müessesah tüccariyc mübayaa 
komisyonuna müracaatları. 

• ..................... ..._ KAku 1 Z1 
:::··············· B R YARET ~ ·············H····. .... :::::::::::::::~ ::::::::::::: .. ·.:: :i"'• .................. . 

ım Bunu Beyoğlunda caôdei kebirden geçerken lutfen mı 
·:;i 148 numaralı füi 

llil ~3AZA_R ÇEKOSLA.V AKY A n 
:m tıcarcthanesme uğrayarak tecrübe edebilirsiniz en Hii 
im mükemmel ve en şık kumaşlardan en mutena İHİ 
•..• b' . 1 d •..• :::: ıçım er e E::i .... . ... 
fü~ Pardesüler, Kostümler, Pantalonlaı ~m .... . ... 
~m 0 

020 lcnzilatla satıldığını göreceksiniz. _ ~fü 

m~ K<1rlı bir zi,1aret dc/irı'l 11Jı·? !m 
•••• I ~ • •••• 
••• , ., \...,1 :::· 

• 
~:::::::::::::: :::::::::::::::::::::·:······ •••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ......... •• ! ........ ···········= ........•....... : .:::::::::·:······························· ...........• 

L·~;<l···Ek~~;;~····h;·;~~~d~===~=~h=;~===~~i::~~~~l~t 
1 tAnbul ite Avrupa arnsında en doğru ve en seri bahrl 

muvasaln~·ı temin eden ( Loyd Ekspres ) hattının ( Loyd 
Tristino tarafından 1 ı ni:san ı 929 per .. embe gününden iti
baren iki peıT:mcJi TE V!~RE lüks yolcu ~ npunınu ve m:ıyıs 
ayı v.iırfın<la dahi büyük TELLA D'l'fALYA vapurunu iş
letnılye ba~hyndğını istihbar ediyoruz. 

Gayet biiyiik hacımda olan bu iki vapurun lstnnbula 
uğriyan ':ap~rJann en lüks ve en serileri oldu~na ştiphe 
yoktur. Genış salonlarından maada ban, sineması, jimnastik 
snlonu ve miikcmmel hir orkestrası ol:ın bu vapurların 
yolcuları en bliylik otellerde bile aranılan bütün konforu 
bulacaklardır. Şurası daha unutulmıımnlı ki Loyd Triestinonun 
aşçılarının dünyanın en meşhurlıırı olması bir an'ane haline 
gclmi~tir. Müşterilere bah,cttiği bu kadar istHadelcre rağmen 
şirkd seyahat ücretini hissolunur derecede tenzile karar ver
miştir. Şehrimizin en kibar mchafiline mensup olan Loyd Tris
tinonun miişterilcrinin bu tekcmmülatı takdirle karşılıyacak
larından eminiz. 

Devlet Matbaası müdürlüğünden: 

Ilir ı11eıı1ttr araı1ıyor 
1\latlıaamız<la gayrı nnunul CŞ)'U anılıar 

ıuemtll'luğu açılmıştır. ~laaşı aslisi yirmi liradır. 

A~rıca sene nihnyetitıtle kazançtan ikı·amiye 

verilir. ~Iemur olm.ak sıtatmı haiz olau kimse-

ler arasında eyvelce uıaılıaa levazım işlerinde 

çah~mış olanlar tercih edilecektir. Talip olan

ların lacrgün öğledeıı nura aat 4 ile 5 ara
~ındn miidiriyete mii ·acaat etmeleri vo v~saiki 
h\zinıeyi beraber gelirmelcıii. 

Gümrükler U. M. lstanbul 
mübayaat komisyonundan: 

f- 71 katem h-ra~ ve de~etfeıin tab
1
1 ve tectidi yeruden kapalı 

zarf usulile mUilakasaya konulmuştur. 
2- ihale 6 oban 929 cumartesi günü gıdt 14,30 içtima salonunda 

yapılacaktır. 

3:-: Şartname}i görmek ve izaha\ almak için katipliğe, münakasaya 
i~Urak ıçın 750 liralık teminat mektubu ile ticaret odası vesikasını ,.e 
teklif melctubunu ha\i hpalı Uıifı linmild\ reisi~ müracaat etlilmelf. 

~~~~~m=~-~~~~ 
Türkiye İŞ bankası 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 
liradır Umumi müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKARA ADANA 
t TANH 'L TRABZON 
IZMIR GlttESON 

AYV.AL1K 
KAYSEHI 
MER iN 

AMStJN EllRE~UT nut\ A 
BALIKESli't ZONGULDAK 
Misaft Mullhllll, kdmiıraıar kasalar 

ı 
1 



1 r • 

1 t I rn:~ ŞARilARI: 
, ı _ _!iirklycde . Tfariçtc 

1 Kuruş Kuruş 

1 

ı /- >· lı~ı ı:m ooo 
3 400 800 

il 
, 16 • =-~o t4so 

GazetemJzde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan mahfuzdur 
Cızctere gfüıdcrilecet mektupların üıtrlnc ' 

idare içinse ( ldare ). ymya aitse (Yazı ) 
f~arcti konulmalıdır 

Baulmıyan mektuplann ladealnden, kırmatl· 

mulcadderealz mektuplara konulmut paralarm 
kaybolmaaındatı 'H Ulnlantı münderlu.lmdan 

30 Mart 
1929 

~ 

Tilrk mekteplerile faydalı eeerlin 
ilinlannda o/ o 20 tenzillt yapılır 

Büyük \·e ra bir çok dera için \'erilen fünlarla 
hususi mıhlycttei.i ilAnların ücreti 

idare ile Jı;:ararlaştırılır. 

iLAN TARI FESf: 
Satırı ıcur11' 

6·8 inci sayfadı li,SO 
ıs 

5 • • 40 
4 • • 00 
2 • • ı 
ı: .. ~ 

1 2 • 1400 2:00 . ~ y 
idare meaul dellld!r. 1 

Gazetemhre buaual illn kabul edeıı tor: 
H. S. H. illnat acente~!. 1 

1·8 inci sayıfı ·.b \1() 
resmi ilanlır J 

; ~ 
Bu geceki ay-1-st_a_n_b_u_l,-B-a_b_ı_al __ i_, -A-n-ka_r_a_c_a_d_d_e_s_in_d_e_':Y_a_k_ıf_:,-y-ur-d ....... u Sayısı 

z::: _ cel1970 f~dare i~lerl ı 1971 ( v:m islerl ~ • tcluar, \.' A K posca kulusu: 48· 

(' ""' ,,.. n" "'" " "' "'°' rıı." rı;., 
( Acaba hiç sordunuz mu? _.._.. ···-" 

$ Ki: nı(iıı bütün dünyada yüz-
}( !erce doktorlar mıni mini Y'ilV· 

},. rulannı ~CLASKOJ> ile bes-

~~ 
( ,, 
' ( 

Tüccaranın nazarı 
dikkatine 

İst.anbul 'J'ica r<'t <·e Sanari odası ~I'o
pa ne a nbarın dan: 

f\'elce ilf.n olunduğu veçlıile Topane aııharının tahliyesi 
lüzumu üzerine l(uıuçeşnıe rıhtım antrepcsuna nakli karargir 
olan anbar eşyası için istaııbul Ticaret ve Sanayi odası Topane 
an barı idaresi Asigoraçiyoni ceııerali sigorta m l:cssesesile bir 
nakliyat sigortası akdetmiştir. 

Poliça eşyanın kfunilen ziyana ( A v:uies partculiers ) tarzındaki 
hasarına ela şamil olup naklolunan bir parç:t azami ( beş yüz 
Jira ) esas üzerine sigorta ettirmiştir. 

Anbarda mevcut malların mahiyeti malum olmadığı gibi 
faturaları da mevcüt bulunmadığına göre işbu kıymet sureti 
umuıniycde vasati olarak tespit edilmiştir. Aııbardaki mallar içinde 
bulunan fazla kıymeti haiz eşya ınevcüt bulunduğu takdirde 
alikad;ı.raııın daha fazlasına sigorta ettirmeleri ınenfaatlan iktiza
sından bulunduğu ilan olunur. 

Emlak ve Eytam bankasından 
Eszs 

numarası Mevkii 
Bedeli icarı sncvisi 

lira 
16 Şişlide Büyükdere caddesinde 386 numaralı garnj 

55 İsfanbulda Ketencilerde tahtakale caddesinde 2 

75 
94 

numaralı iratlı arsa 
Kandillide Vaniköy caddesinde l numaralı Iıane 

Heyceliadada Yalı sokağında 2 numaralı r;azino 

2100 

150 

250 
745 

95 Heybeliadada Yalı sokağmda 4 uumarnlı dükkan 120 

Eıniak ve Eytam bank:ısma ait balada muharrei' erılakin birer 
senelik bedeli icarı şeraiti atiye ile müzayedeye çıkarılmıştır: 

1 - Müzayede müddeti 8 nisan 929 Pazartesi gününe kadar 
olup ihale muamelesi yevmi mezkurda saat on altıda icra 
olunacaktır. 

2 - Bedeli icar ilk taksiti ihaleyi mi'ıteakıp verilmek üzre 
üçer aylık mi1sa vi t.:ü.sitte tediye olunacaktır. 

3 - Müzayedeye iştirak arzusunda bulunnnler Balıçekepıca 
Emlak ve Eytam bank~sı İ5tanbul ~ubesine müracaat etmelidirler. 

Devlet de11ıiy·olla.1~ı \Je lirncın
lrıı~ı ıı111 ıl11ıi idaı~esiııclen: 
iki adet demir köprü münakasası 5 mayı~ 929 pazar günü 

saat (15) de Ankarada umumi idare binasında icra edilecektir. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve (2650) lira-

lık temin::tı nıuvakkatelerini yevmi ınezkCırda saat (14,JO)a kadar 

umumi idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. Talip

ler münakasa şartnamelerini (500) kuruş mukabilinde Ankara.da 

malzeme dairesinden Haydarpaşada mubayaat komisyonundan 

tedarik edebilirler. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide 11 Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

AYIUCA: 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Lirahk ikramiyeler ve 
1 o,ooo 

Lirahk bir mükafat 
nu KEŞiDEDE CE~I' AN 3,900 

numara kazanacaktır 

Devlet demir yolları ve /iman
farı umumi idaresinden: 

236 adet vagon austası münakasası 4 mayıs 929 cumartesi günü 

aaal 16 da Ankarada Bolupalasta malzeme dairesinde icra edibcektir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplanr..ı ve 550 liralık teminatı 

muvakkatelerlni yevmi mezkurda saat 15,30 a kadar umuml idare yazı 

ı~leri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. T aliplcr münakasa §artnamebrini 

1 

200 \:un:§ mukabiUnde Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

mubayaat komisyonundan tedarik edebilirler. 

• • 

E RMIS ~ EMNiYET ~ARTAL 
~lüuelıit konscrYe fabrikaları Türk anonim ~irketi 

• 
,1 lclaresi: GaJata Pcrşemhepazar numara 25 - sermayesi:150,000 J Türk Iİl\tSl - 'fcl?fon Beyoğlu 3723,. - rimah~tlıancsi: 1~y~rtlllSt~~ay 

·~.... ~~~ ( llalic) Telefon lslanbül 3254 DIKl\.A f: Konservelerımız d1gcr 
(c"<.JJj/;;/c::.~ bilum.um istihza~wuan kolavca tefrik cdilnıck iein ctikctleriıniz üze-
t~ rinde u~cvcut olan alameti "r arikaya <likkat hu~:urulma~1 mcrcudur. 

- -.,-Vakt ., ın 29 .ıf1art 1929 tefrikası: 9 

Şimdilik crılarda.n uzak
laşmıştı. Bir defa Savoy o
teline v::ınnca tekrar "Co. 
nes., kılığına girecekti. 

O vakıt tearruza geçecek· 
ti. Eğer hiç bir avukat "Lo
rt Roçester .,c karşı onu 

müdafaayı deruhte etmezse 
o, polise müracaat ede· 
cekli. Bunda as!a tereddüt 
etmiyecekti. 

"Lort Roçester,, onu ser
hcş etmiş mektuplarını, sa
atini üzerinden almıştı.Onu 
mahkemeye verecekti. 

"Concs,, hiç kimse hak
kında yal{inclan isnatta bu
lunacak bir adam değildi; 

" Roçester ,, in " Cones ,, e 
ait seyleri aşırırken mak-

sadı hırsızlık olmayıR >-:a1nız 
bır dolap etmek, uşaklara, 

t>f endilerinin haydutlar ta
rafından soyulup eski elbi· 
seierle e\·e gönderildiği 

sol eli cebinde parkı geçer· 
kcn, cebindeki bir metelik 
parmakları arasına geldi. 

zannını vermek arzusunda 1 
olduğu muhakkaktı. Maa- ı 
mafih " Roçester ,, gçne 1 

hırsızlık etmiş sayılırdı . 
Oda uşağı elbiseyi temiz

• lerken dikkatsizlikle bu me· 
1 teliği bırakmış olacaktı. 

Böyle bir dava budala he· 
rifin aklını başına getirecek 
ve onu adam edecekti. 

Biraz sükun bulmak ve 
" Savoy,, a girmeden evvel 
yapacaklarını kararlaştırmak 
için " Sen €eyms ,, parkına 
girdi. 

Kadının yüzüne hiddetle 
fırlatmış olduğu : "Kafi 1.. 
Kafi!,, kelimeleri, ona "Ro
çester,, in ne haysiyette bir 

adam olduğunu ispat et
mişti . Herifin tıyneti hak· 
kında fazla araştırmaya lü-

zum bile yoktu. Anlaşılan 

lnglliz asili kar,ısında!<iler
den duyduğu hakaretl~re 
karşı kendini müdafoa ede
miyeeek kadar düşkündü. 

Bastonu kolu altınôa, 

Elinde ki bu kıymetsiz para 
,, Cones ,, e mali vaziyetini 

hatırlatt. 

" Roçester ,, , ~ve herifin 
kala şakasını unuttu. Kendi 
vaziyetini düşünmeğe baş· 
ladı. Vaziyeti hakikaten feci 
denilecek bir haldeidi. ,,Ro
çester,, i itham etmek mü
kemmel bir şeydi. Fakat 

şöyle bir düşünülecek olur
sa olan biten bütün kendi 
kabahatinden neş' et ediyor-

du. "Roşet,,in onu teşvik 
ettiğini söylemek pek basit
tir. Fakat "Conesn eşek 
değildi yal Buna mukavemet 
ebnesi icap eyle~z mi idi? 

Halbuki alışmadığı çocuk 

ler içmiş sarhoş olmuştu. 

Böyle hareket ederek hem 
parasını kaybetmesi kendi 
kabahatinden olmamiş mı 

idi? "Cone5,,; "Bukingam,, 
sarayı önöne varınca yürü
düğü yoldan geri dündü; ve 

parkı diğer kapısından terk
ederek Trafalga Skuara 
çıktı. 

Takriben öğle vakti idi. 
ilk akşam gazeteleri satıl
mağa başlamıştı. Kolu al
tında bir çok gazete tutan 

bir müvezzi "Cones,,in na
zarı dikkatini celbetti. Mü· 
vezziin önünde sarı bir ilin 
vardı. Avustralyalının ala
kasını uyandıran şey bu i· 
landı.. Orada iri harfla şu 
kelimeler yazılı idi: 
Londrada bir, Ameri

kalının inilhiJrı 

..Cones,, cebindeki pen
niyi hAtrrlayarak bir gazete 

. En büyük ragbcte nail olmuştuı·. 

Otomobilde şöhret kazanan Nev - Y ork şehri 

(NAS H )ı tercih ediyor. 
Batka türlü olabilir miya ? .... 

Yolların müşkilatma galip, seri ve kuvvetli bir motorla mücehhez 
ve en son islahata malik, teşbih kabul etmez bir süspansiyonu olan e.rı 
latif hatta haiz, ve ayni kuvvette olan her bir arabadan az benııfl 
sarfeden... bir araba şüphesiz müraccahtır .... 

NASH 400 l1al{imiyeti l(azanıış 
Geçen sene günde 800 araba çıkaran 

NASH MOTORS CO. 
Bugün yevmi 1300 çıkarıyor. 

Yakında yeni mevrudat. 
Vekillerimiz olmayan vllayatta dddi vekillere ihtiyacımız vardır· 

Vekili umumileri: 

l Costantin Dassira ve Georf!cs Dassira 
lstanb~ Galata Voyvoda caddesinde No 66 - 68 • 10__,,,_ A 

L.!:!anbu, Vilayeti Defterdarhğı ilanatı 

Kiralık oda - Y enik:ıpıda Katipkusı m mahallesinde 
sabık hamam dairesi altında, kirası 30 lira, mlizayede 7 
nisan 1929 da dcf tcrdarlıkta açılacaktır. 

-0- Kiralık bakkaliye - Zeytinburnu fabrikasın<ln; 
senelik kirası 17 5 lira, müzayede pazarlık surcrile 7 nisan 
1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

+ Kiralık ev - Balta limanında çayır cıvarınJa bir 
oda :.ıhır 8 dönüm sebze bahçesi, kirası 120 lira, miizaye
de 7 uisan 929 da ddtcrdarlıkta ppılacaktır. 

:"!1~"'-::r~,,, 
~, 
R~ 
1 Şevval 18 Bürç: Ha~·~' 
1 yın do~uşu ~fil Ayın tı2:ı · 22,3s l.!:.J~ s. t 

Cumartesi 
Namaz vakıtları ~ 

hah ô~ı., İkladl ...... , ... v .. ı.e ı .... "" 
S,47 ı2,19 15,52 18.32 20,04 .f. 

~ Kiralık tarla - Ilalmumucu çifligi mii~tcmilatından 
kısırlar Cİ\'arında I 5 döniirn, içinde mcyva ağaçları vardır, ı 

kirası 80 lira, m[izayede 7 nisan I 929 da defterdarlıkta 
yapılacaktı r. 1 Bu gün doğanlara isirıı: 

i ' Erkek: Kı:ı: -0- Kiralık kahvehane - Baltalimanında bir buçuk 
dönliın arazı içinde, kirası 74 lira, müzayede 7 nisan 1929 
defterdarlıkta yapılacaktır. '°' Dcfwrdarlık dairesinde mc\•cut iskambil k<l:ıtları şeraiti 
mukarrcrcsi dairesinde satılığa çıkarılmıştır, fazla tafsilat İçin 
ddterdarlığa miiracaat olunması müzayede 7 nisarı 929 
tarihinde icra olunacaktır, taliplerin altmış lira depozito 
yatırmaları lılzımd:r: 

j Galip Ür~ 

1
1 Günün nasihat : 
'Doğrn söyllyen dokuz körden ko''11 

1 

__ .:_____-"' 

Bu günkü hava 
RilzgAr hant haı•a :ıçıktır 

~ -

Muharriri: V ~ 
•••t"*~--· 

satın aldı. Amerikalıların 
intiharı mes' elesi onu lüzu· 
mundan fazla meşğul etmi
yordu; fakat Lort "Roçes
ter,, in bir akşam evel yap

tığı rezaletler bir gazete 
muhabirinin kulağına vur-

muş olabilirdi. Belkifde 
"Roçester,, hoppacasına 

hareketlerini fazlalaştırarak 
tevkif olunmuştu. 

" Cones ,, in gazeteyi al
ması boşa gitmedi. f Ik sa

yıfada kendi ismini gördü. 

Şimdiye kadar adını ga· 
zete sayıfaları üzerinde O· 

kumamıştı. Fakat isminin 
altındaki yazıları okuyunca 

o kadar şaşaladı ki az 
kalsın hayretten dilini yu

tuyordu. Gazetede aynen 
şu sabrlar yazılı idi : 

" Dün akşam saat on bir 
buçukta banliyö treni "Tan-

jil ,, istasyonuna girerken 
adamın biri kendini yol 
üzerine atmıştır. İstasyon 
memurları koşmuşlarsa da 
müntehiri lokomotif altına 

yuvarlanmaktan menede -
memişledir. Bedbaht o an -
da ölmüştür. Ceseclin üze -
rindeki evrak sayesinde 
müntehirin "Savoy,, otelin· 

de misafir Amerika tabii
yetinde V.A. Cones olduğu 
anlaşılmışbr. 

"Cones,, kaldırımın ke

narında dondu kaldı. Ne 
düşüneceğini l:>ilemiyordu. 

"Roçester" ölmüştü! "Ro

çester,, intihar etmişti! f şte 
şimdi mes' elenin gizli ta· 

rafı , " Cones ,, e oynanan 
oyunun elim ciheti meyda
na çıkıyordu • Demek ki 

"Roçester,, o gece her şey
le istihza ederken , türlü 
delilikler yaparken içinden 

• jşl 
bunu tasarlamakta ıfll ,, 

Kim bilir; belki de ilk ~ıı ~ 
btıll şılaştıklan zaman . .. 

yapmak hatırına gelın1ş:1 eC' Cehennemlik ~alaver 09, 
"Cones,, le kendı arasııı ·~e 
ki son derece bcnzerl~. 11, 
tahammül edememiş, d~it 
yaya veda ederken s.0~ bİ' 
dolap etmek, elbise~ını ·r 

ev1 
başkasının arkasına g . 
mek hoppalığını yapınıŞ Ô 

Yalnız elbisesi olsa!.· 11, 

d b.. be 
adeta vücu unu ııe 

zeri ile trampa etmişti· ·f, 
111• 

işte esrarlı vak' anın 
tahı bu idi. 

!kinci kısan 
1 

Tuzak e 

d 
.... dôkÇ 

.. Cones uşun ,..,~ 
.. b'rv-

vaziyeti hakkında 1 

neticelere daha vardı. 1) 
(Sltll'' 


