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Pazartesi 
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Mart f 

Yunan sefiri emır aldı 
~~~~~~--~~~~~~ 

Mali itilif derhal imza-
lanacak, · diğer işler 

konuşulacak 
Fakat, itilatnaineye ilave edile- · 

cek bir maddeye göre... . 
. Atina, l(A. A) - M. Venıze-

los M. Polyhroniadese Türkiye 
ile akt o'unan itilafnamenin imza 
.ailmesini telgrafla bildirmiıtir • 
- Ticaret , dostluk ve tahkim 
muahedelerinin akti için ayrıca 
müzakerat certyan edecektir. 
Bahri· mes'eleler hakkında mü· 
ıakeratta bulunmak üıere An
karay:ı iki bahriye zabiti gide

cektir. 

• 

r 
Bu numaraya lOmaıt 
ta kur'a çekilecek~ 

ertesi 11 mart nüsha., 
mızda ilan edileı ek hediveleri 
verilecekt r. 

m .~lanı yor 

Atina, 2 (Apo) - Ankara 
Yunan sefiri, M. Venizelosa çek
tif i telgrafta Türkiyenin mali 
itilafın derhal imzalanmasmı ve l. b / ' ı.·· tg"l•n'"• ı"rın Je geçirdı ReJ.miniiz bayram yerlerinduı birini gösteriyor ılan u ba.ı;ramın ilk gıiniintJ ne§ e .. .. ... • a• 

mübadil emlak meselesinin de Ah t h 
altı ay zarfmda tasfiyesi hususu- me şa 
nun bitaraf mübadeıe azasına Sab~k lran hiikiin1darz 
tevdiini kabul ettiğini ve ko.ı- -
sotos.uk. ticaı et. ikaıpet muka-'--... ~---,-·- Par1 s~e eldii 
vclele.li ve \es1ihah 'Laf.ırıyenin 4>aris, 1 , wsuai) - Burac..a 
mütekabilen tahdi.:li muıakera- Amerikaı . D .. stanesınde hasta 
tına J,aılanmak hususunda müta- yatar. öabık 
bık bulanduğunu bildirmiştir. fran Kıralı Ah-

( Alı tıırah 2 Üncü 18}1fnmıı:dadır ) me Mirza dün 

------~ ... , ••~•..._• .... •~·~------ vefat etmiştir. 

liariciye ve Maarif Ve- iki"~~.~e1.:U:. 
killeri şehrimizde ~=~::;•n:e~:~ 

Kaç u sülilesi-

T ... ~ nin son ferdi 
e•ıik Rüşfü 8. ile Cemal Hüsnü B. olmuştur. Ken-

bayraını geçirmek için dün tleldiler disi henüz yedi 
ydşında iken 

• 
Haricı"t O! Maarif ı;t~ılk.•i H<;ydar"'a~a · / ,J 

"' • ,.. ~ ı~ .nyonunaa 

H~ciye vekili Te_vfik Rüştü vekili.Ce_mal Hüsnü beyler tı .
f.fü . e Maarıf vekılı Cem.al den ındıkten sonra kendılerıoi 
ich~~ii .Beyler dünkü posta trenıle karıdıyanların ayrı ayrı ell.!rini 

fi nuze. 'elmı~l~rdir. sıkmışla_r, istasyondan çı~arak 
iat er ılu vekılı Haydarpaşa Emanetın muşu ile fstanr ula 
p0?.8Y0 nunda vaıi vekili Fazlı, geçmişlerdir. Maarif vekili Ce· 
crn'.18

• müdürü. Şerı f, Darülfünun mal Hüsnü bey bir muharririmiıe 
tıi ~ Neşet Ömer, Maarif emi- şunları söylemiştir. 
dosu uzaffer beylerle bir çok - Bayram münasebetile !el-
~iy arı . ~arşılamışlardır. Hari- dim. Bırkaç gün kalacagım. 

c Vekılı Tevfık Rüştü, Maarıf Hiç bir işle meşgul olmıyaca· 

ha.' edilip Rus· 41ımet Şa~ 
yaya giden bal ~ t Mehmet J 
Şah yerine lran "tahtına geçmı\ • . 
ldarei hükumeti vezirlerine ter.• 
keden Ahmet Şah henüz pek 
genç iken Avrupada seyahat 
etmış, zevku sefa al~mlerin~ 
kapılarak bunlardan bır türlli 
ayrılamamıştır· · 
Şahm İran hazinesini Pa~;ste 

Niste ve sefahat yerlerınde 
sarfettiğini ~ö~en lranlıl.ar Kaçar 
ailu nin sa'ta n1tına ısyan et
miş er ve bu aıleyi ıskat eder"e~ 
yerine . harbiye nazırı P~hl~vı 
ailesinden Rııa Hanı getırmış-

lerdir. 
Ah et Şah frandan kaçarken 

berab~rinde götürdüğü para ve 
mücevheratla hay.atının .. sonuna 

· kadar en sefıh bır adam olarak 
j yaşamıştır. ,, 
1 

6 1ncı sayıfanuz 
/Genc;:Hk sayıf a~ı 

_ B mdan sonra tekrar 
S?"ım. ayra _ . 
A 1karaya dönecegım. 

T fik Rüştii bey de bayr~m 
ev td·-· . dort 

münasebetile ge ıgını, . 

b 
.. kadar kalacağını, bıraz 

eş gun . . . . h 
rahatsız olduğu ıçm ıstıra at 

edeceğını söylemiştir. 

Abdülhalik B. 
A1illi Mudaf aa vekiıt 

fzn1irde 
Anl<ara, 2 (Telefon) - Milli 

Müdafaa vekili Abdülhalik Bey 
öğle tren "le İzmire hareket etti. 
---~------

Bayram tebrikatı 
Ankara, 2 (Telefon) - Meclis 

reisimiz ve Başvekilimiz öğleye 
kadar bayram tebriklerini kabul 

etmişlerdir. ---
Hazine huhuk mü~avirJiği 

Ankara, '}. - Hazine hukuk 
müşavır vekili SaJahattin Bey 

asaleten hukuk müşavirliğine 
tayin edilmiştir. 

Bayram 
İlk gün eğtence11 
bir şekilde tes it 

edildi 
Şeker bayr.1mı dün şehrimi· 

ıin muhtelif semtlerinde 
tes'it o~unmuştur. 

MahalJe aralannda kurulan 
salıncoklara bayramlık elbiselerini 
giymiş çocuklar binip iniyor, bu 
eğlence yerlerinde dört bir. ta
raftan ~üdük sesleri, koşan sıç · 

rıyan çocukların sevinçle bağmş
la rı ititiliyor, satıcılar, bayram 
yerlerine adeta akın etmişlerdi. 
Adım başında şekerciler, mahal
lebiciler, fındık, fıstıkçılar yer 
tutmuştu. Düdük, balon satanla. 

----------~ ............ ----~~~ 
Balık pazarında bir müskirat 

fabrikası yandı 

Fabrıka 1Jandıklan sonra 

[\' amı 5 inci &ay1famıı:dadır 
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rın r.ü~tcrıleri göz~ ç.aıp .... c~k 
d - • • •c ç kt-:.ı. Çcculclm .n 
e ··· c! · h • ··z ş · '- ·rleri h; e'~-,.: 
.,. · .,Lribt"cd ·~ cı/c,j p3!"-

' . mal< ar a q~ n 3 p4• :,· ..;:- · ı~ . 

Taraf taraf t; .•. ,ı r, r.ıo•, ye

ti , 1-<ı rınızı semerli, rc:)k renk 
p~iskııllii, mavı boncuk lu r.şekler, 
n .. ~·dı çocukl :ın uah:tile ara a
rıncia doln,lıtıyordu. 

Havanın t~rniı:, gline li olması 
ıoğukça bulunmuana rağmen, ba
harı hatırlatıyor, açık havada 

gezintiler yapılıyordu. Bebek sa· 
hiJJeri, Moda , Kalamıı, Fener-

babçc civan epeyi kalabahktı. 

Fakat. sıl kalabalık yer, Beyoğlu 
caddesi idi. Üstü kapalı eğlence 

· yerlerinin gilzergahlarında kısa 

adımlarla yllrünmeyi icap ettirecek 

tarzda izdiham vardı. Kaldır:ımJar 
üzerinde yerinde sayan ahali, kar

navalın aon günlerini coşkunlukla 

geçiren m skaralan seyrede

rek eğleniyordu • Maskaralar 

içinde kadın kıyafetine gir

aıit olan bir erkek, kucağın
da kundaklanmış bir bebek 

tqıyor, kamından çıkardığı vi
yaklamalarla ağhyan çocuk se
sini taklit ediyor, sonra anne 

aıfatile çocujunu payliyordu. Bu 

maskara, caddede bir aıağı bir 

· yukarı geziniyor, sık sık «Voy

. yo!» nidalarile takdir ediliyor
du! 

Diğer taraftan sinemalar da 
dolup bo~alıyordu. Kahvelerde, 
pastacı dükkanlarında da giiç 
yer bulunuyordu. 

Dnn bayram vcsilesile her sene 

ılduğu gibi zarif Hıllli Ahmer 
rozetleri dağıblmışbr. 

Ankaradtı bayrcım 

Ankara, 2 - Burada hava 
~ok gfizeldir, halk erkenden so
kaklara dökülmüştfir. Saat on

dan on bire kadar burada bulu

nan vekiller vekaletlerde memur

lann tebriklerini kabul etmişler
dir. 

Bayramda her eve giderek 
bayramlaımak usulü yavaş ya

•aş kalkıyor. Bir çok yerlerde 
mab1tlle halkı bir yerde toplana
rak bayramlaşıyor. Keçiören halkı 

'da hrka binasında toplanarak 
bayramlaşmıştır. 

E 

K Tı te~ r f ve tele 

aye teşe u et · 
Tardiyönitn. ikincı kabi
nes · reisic·ümhu a tak-

dim edildi 
. Paris, 2 ( A.A ) - Radikal rnsyalistlerin müstacel mesaınm 
ıntacı için tetkili arzu olunan fırkalar arasında mütareke esasına 
müstenit kabineye iştirakten istinkaf etmelerine rağmen M. Tardieu 
ikinci kabine.sini cOmhuriyet birliğine mü tenit vasi bir kombine
zonla vücuda getirmiştir. 

Kabine listc'i bcrveçhi atidir: 
Ba,vekil ve dahiliye nazın M. Tardiea, Adliye nazın ve başve

kil muavini M. Raoul Peret, Hariciye nazırı M. Briand, Harbiye 
nazırı M. Maginot, Bahriye nazın M. Dumesnil, Maliye nazırı M. 
Paul Reynaud, Bütçe nazın M. Germain Martin, Maarif nazırı 
M. Marraud, Nafia naun M. Pemot, Mesai nrzm M. Pierre Laval, 
Ticaret nazın M. Flandin, Ziraat nazırı M. Femand David, Müs
temlikat nazın M. Pietri, Tekaüt nazın M. Cbampetier dö Ribes, 
Hava işleri nazırı M. Laurent Eynac, Ticareti bahriye nazırı M. 
Rollin, P.T.T. nazın M. Mallarme, Sıhhati nmumiye nazın M. 
Desi re F erry. 

ikinci Tardicu kabinesi bugün reisicumhura takdim edilmiftir. 
Paris, 2 (A.A.)- Kabine teşekkül etmiştir. M. Tardieu hilkd-

metinin çarşamba günü meclis huzuruna çıkacağını ve Fransız he
yetinin perşembe günü Londraya müteveccihen hareket edeceğini 
beyan etmiştir. 

Pariı, 2 (A.A.)- Kabinede ayandan 5 ve meb'usandan 26 zat 
vardır. Ayandan üçü sol cenah demokratlanndan, biri demokrat 
birliğinden biri de hiç bir fırkada mukayyet olmayan aza.dandır. 
Meb 'uslardan 8 i sol cenah cümhuriyetçilerinden, 6 sı 1101 cenah 
radikallerinden, 2 si sol cenah sosyal radikallerinden, 2 si cümhu
riyetçi sosyalistlerdeu, 2 si sol cenah müstakillerinden, 2 si radikal 
sosyalistlerden, 1 i harpçi demokratlardan, üçü de Marin grupun
dandır. 

Londraya gidecek heyet M. Tardieu, M. Briand, M. Dumesnil, 
M. Pietri, M. de Florio ile ayan meclisi bahriye encümeni reisi M. 
Kergueı:ecten mürekkep olacaktır. 

'ııııınıııııı~ (Vakıt )ın yeni tefrikaları ~ıııırııııııııf 

( Montekarlo reza e e · ; 
f Yakında okuyucular)mıza fevkalade ) 
~ meraklı yeni bir tetrika takdim edeceğiz. ~ 
~ Bu yeni tefrika "Monlekarlo,, ya kumarbaz kıyafetinde giden ~ 
~ bir muharririn uzun tetkikler ile elde edebildiği feci hakikat· ğ 
§ leri tasvir etmektedir. Bu muharrir "Montekarlo,, da intihar ~ 
~ ettikten sonra kurtarı'mış olan bir adamın yardı~ı ile bu ~ 
~ yüksek Avrupa sefalethanesinin en gizli re7aletlerıoi ortaya fff 
E çıkarmıya muvaffak olmuş ve bunları olduğu ıibi de ~ 
~ yazmıştır. s 
} (Montekaırlo). nun ne de- ( 
1 ımek olduğun anlam.ak is- J 
I yetinleır ınutlaka bu tefri~ \ 
i ka11D11zı okuınal1ldtır• I 
fıiııı ı ıı ı ı ı ııııı uııı ııııı ı 11111111111111 mııı ıuı 111 ıııı ıııı 1111111111 ı ııı ıııı ı ııı ıı 1111111111 ıııı ııı 1 ıııı ı ııııı 111111111111 ıııınıı1 ı ı111ııı ı ı ıııı ı ıı 1 ııı11111 ıııı ıı ıııı ıİfrfr. 

Şampanya... Onun lezzetini ne 
kadar merak ederdim. Ben 

hayran hayran şişeye bakarken 
Bey Efendi soraU: : 

- İçer misin ? 

V AKIT ın tefrikası: 107 Hayır ... 
Niçin içmiyorsun 
Korkuyum ... Yazan : Hüseyin Rahmi 

içinde yiyecekle yemişler 
vardı. iki fite bir bardak ve 
kadeh çıkardı • 

Bardağa u kadehe rakı dol
durdu • Bana d6ndü : 

- Tahir içermiıin bir tane? 
Dedi ben rakı kokusundan 

tiksinerek yfidimü buruıturdum 

bana uzatılan kadehi ittim . 

O - Öyleyse mez.eye, dedi. 
Bana biri birine yapışmış 

küçük küçUk fırnocıla parça
\ ları ikram etti. Ben gene şüp-

helenerek yemek i.temcJim • 
C - Ne korkuyur6un? Buna 

S•orlviç drırier. İki lokma 
fırancılam:ı arae1oda biraz hav
yar il· tC'eya.juıdan b~ka bir 
şet yol.lo.11 •• 

Söü . beri tcoıine çalııtı. 

~crn•ı.1 ·~b. laandun yedim. 

Fılhakıka bir şey olmadım. 
Sandviç hoşuma getti. O, rakı 

içiyor ben de mezelerden yiyor
dum. Nasıh Bey içtıkce otomo· 

bilde hep benim tarafıma y s
lanıyor. Ben sıkışıyor rahatsız 

oluyordum. Fakat öteye çekil 

derneğe utanıyordum ... 
Sonra .sepetten tepesi yaldizli 

bir fİşc çakardı . Bana göste· 
rerek; 

- Bu nedir yavrum •. 
Dedi. 

Ben şişeye baktım : r 
- Bilmiyoturn .. 
!:>edim.. Keadi sualınc 

kendi cevap vererek : 
- Buna f;n Şampanya 

gene 

derler. 
Dedi. Oh! ~işe!iinin on liraya, 

yirmi lir•ya dolduuu duyduğum 

- Ne den? 
- Sa.rhoş olmaktan ... 
- Bu sarhoş etmez .•. 

- Ne yapar? 
- Jnsanın yüreğine ferahlık, 

serinlik verir... En leziz meşru-

batın lezzetini, hassasını camidir. 
Gül menekşe, fulya, çilek, por-

takal, kayısı clhasıh bütün mey
ve şerbetlerine fa iktir. 

Bu medihlerln karfısında içim 
Şampanyayı pek c;ckti. Onu bir 
kertc.ik olıun tatmak merakın-

d n kendimi alamadım.. Fakat 
isterim de diyemiyordum. Yalnız 
süzğüu st\ığün şişeye bakıyor
dum. O, beuim bu sükulumdan 
şampa11yaya karşı peyda olan 
zaafonı anlıyarak tirbuşonla şişc- ı 
yi açtı . Önümüzde tüfek gibi 
bir şey patladı. Köpükler lft· 

hab rleri 

Nızrulla Esat Bey 
An karada 

Ankara, 2 (Telefon) - Nurul
lah Eaat 8. buraya gelerek 
Başvekil Hazretlerile Ma ıiye ve
kili Beyi ziyaret ettı ve kam
biyo işleri hakkında izahat 
verdi. 

Muhafazakarlar kor-
kuyor 

Londra, 1 (A.A) - Bir müd
dettenberi yeni bir fırka teşkili 

atf 

cer~ n 
bir kur'a 

On hediye 
Her qfi.n bır karilmize. 

be~ liıa, dokuz hariimize 
muhtelif hediveJer veri
voruz ! 

Gazetemizi almak için her 

lehinde çalıtrn-akta olan Lort 
Beaverbrook rnesaisine efkarı 
umumiyeye milracaat suretile 
kuvvet l~mini fikrinde bulun· 
maktadır. Bu hususta tesadüf o 'u
Pan ba,lıca müşküller dominyon· 
lann muvafakat edip ctmiyecek- 1 

leridiı. MuhafazakArlar biraı endişe 11 
içindedirler, çünkü yeni fırkanm 

gün verdiğiniz 5 kuruş ile 
size 5 lira kazandırabılecek 
bir kur'a numarası aldığı

nızı unutmayınız. Bu numa· 
ralar V AKIT ın ilk sayıfa
sının yukariki sağ köşesin

dedir. 
Her gün ayni yerde ve 

her nüsha için ayrı ayrı ol
mak ilzere neşrolunacak 
olan bu numarayı iyi sak
layınız ve gene her gün ga
zetemlzd e lrnzandıkları ilan 

tsşckkülil takdirinde mecliste 
1 

1
1 

20 kadar azalık kaybetmeleri 1 

olunan ııumaralari tetkik e
derek kendi numaranıza bir 
ikramiye isabet ederse VA
KIT idaresine milracaat 
ediniz. mtımkilnd6r. 

Bozuk ekmekler ! · * Dün 26 Şubat gtlnü 
Haber aldığımıza ıöre Şeh· 

remaneti ekmekler hakkında 
tevzi edilen numaralar 

Uzerinde kur'a çekiJdi; 
1 

yeniden bazı tedbirler almıya 1 

karar vermiştir. ı 

b 
Buk cükmledken kolmak f üzere 1

1 

• 

1403 
numaraya beş lira isabet 
elti; diğer muhtelif hediye
ler kazanan numaralar şun
lardır: 

ozu e me çı aran mnlar ı 
tiddetle takib ve tecziye edile
ceklerdir. 

Diğer taraftan ba%ı ekmek-
lerin içinde çok ince taş 1 

kınklan bulunduğu nazan dik
kati celp etmif ve bunun bozuk 
taşlı değirmenlerde öğütülen 
unlardan ileri geldiği anlaıılarak 1 

bunlaran da takibi kararlaşlmlmış- 1 
tır. 1 

2718 1931 6273 
5867 5436 5106 
5641 4312 403 

Y ann da 27 Şubat gilnil 
tevzi edilen numaralar 
üzerinde kur'a çekilecek, 
neticesi öbür günkii nUıba
mn:da ilan olunacaktır. 

!~~~~~~~!!!!!!!!!~ 

Yunan sefiri 

emir aldı 
(Üst tıırafı birinci sayıfamııdadır) 

Bunun üzerine M. Venize os An
kara Yunan sefirine bir telgraf 
çekerek mübade e meselelerine 
ait maıi itilatnameyi imza için 
emir vermiştir. İtilaf bugünlerde 
Ankarada imzalanacaktır. 

Mali itilafnameye dercedilecek 
bir maddede gerek bu itilA ın 
ve gerek diğer mukavelitm mu· 
teber olması mübadil emlakin 

Ç\ldı . 
Şoför 

sakatlandı 

kırdi: 

tek~rlek erin lastiği 

korkuaile bir hay-

- Vay vay aman .. 

Nasıh Bey - Telaş etme 
arkadaş pat ıyan araba lastiği 

değil ıampanya tıpasıdır . 

Şoför - Afiyet olsun Beyim 
amma benim ödüm de beraber 

patladı .• 
Nasıh Bey şişeyi bardağa ı 

eğdi . içinde altın renginden kö· 
püklü bir su aktı. Dolu şnm 

pan}ayı elime verdı. Ben barda
ğın ağzında kaynıyan köpük

lere daldım . Övle balnyordum . 

O - Ne duruyorsun ıçsene 

ki ... 
Ben - Nasıl içeyim":' 

- Birden bire diki ver .. 
Birden bire diktim. Fakat 

bardağın yarısında durdum. Bu

nun lezzeti ne güle benziyordu, 
rıe menekşeye, ne şuruba, ne 

lıoşafa ... Tuhaf kokulu burukça 
bir şey boğatımdi1n aşağı aktı. 
Köpüklerm gazoz gıbi hata ıçim-

bıtaraf aza taratından tasfıyesİ'" 
nE: bağlı bulunduğu kaydolun&' 
caktar. Ankara Yunan sefirine 
i i fı ımz wanın ka 'ı 
bir tico.ret ve konso.os u 
kavelesi akti için müzakerata 
giri mek için salahiyet verilmif 
tir. Ankarada bu müzakerat 
cereyan ederken Atinadaki Tür ' 
sefıri de muhadenet, hcı' nlilı 
ve bitaraflık misakını müzaker' 
edecektir. Diğer mukave.V 
milzakeratı da yakanda bitecti 
tahmin edildiğinden Tc~fık Ri ~ 
til B. Aııkara yunan sefiri vasılas.~ 
M. Venizelosu Ankarayı ziyare '' 
davet etmiştir. 

de kaynaşarak söndüklerıni 

yuyordum .. 
Ne iyi ne fena.. Met edildiği 

derecede bir lezzet anlamadım• 

Lakin yüreğime bir şenlik geldi

Eğlenmek gülmek istiyor gibİ' 

dim. Nasıh Bey hemen ağzıdll 1 

soyulmuş bir dilim elma tıkııtd"' 

dı. 

Nasıh Bey - Bardağın içinde 
az: bir şey kaıdı. Onu da i~' 

neki .. 
Ben - Hayır dedim .. 

O - Öyle ise o artığı eliol' 
bana içir .. 

Dt:di. Bardağı onun dudak' 

larına götürdüm. Uykusu gel11>İf 
gibi aralanan gözlerile biti"' 

J ıt 
bıtı k bana baka baka çok ag 
yudum arla ıçti .. Derin defİ11 

.. ,.,, 
içini çekti. Sıcak nefesi yüzU 

d. jıı' 
vurdu . Ben de ona bir 1 

iit' elma soyup dudakıarına gl>.t 

düm. Yemedi. Elimi iterek: et 
- Bana kendi clmanda11 1/ 

dedi. 



ayraın maçları 
F enerbahçe Gençler Birliğini (1) e 

karşı (2) ile yendi 

6alatasarayla Beşiktaş beraber 

F~lıo- ~ Birlill *"""1ttlan !lr *1Jiha 

Dtbı bayram mtınuebetile Gençler Birliği takımında ka-
Stad1oında ıayanı dikkat iki leci Vasfi •e mftdafi Cevat 
~bol maçı yapıldı. Bunların Beyler Muhafız Gticüne men-
i>Uhataa ikincisi ıehrim~de mi- ıupturlar. 
llfir bulunan Ankara Gençler Oyun ilk dakikalarda müte-
8lrlifi takımı ile elycvm fstan- vazin bir cereyan takip ederken 
~ en muvaffak takımı otan devrenin ortalarına doğru Fene-

tnerbahçe arasında cereyan rin hikim hncumlanna tabi 
: iataubulun ve ~ııkaranın olmıya bıtladı. Muzaffer gilzel 

•l-LIDllmtu takımı bııc mev- hir atlatlfla ilk gulü yaptı. Bunu 
-..ua en sevkli Ye heyecanlı ikinci sayı takip etti. 
~dvuıdan hirini 161terdiler Gençler Birliği ml\dafiinin 
r.~bakay~ ~~ ~evkli cerey~ vurdutu top Muzafferin ayağına 
~der Bırliiının oyunu verdi. çarparak Fenere hiç yoktan sa

" kazandırdı. Bond- •otana 

oyun bu netice ile ve gene mil
savat arıeden bir revişle devre 
sonunu buldu. 

t tıdıid devrede Gençler Birliği 
daha canlı ve yerden paslarla 

daha •eyyal hir oyun gösteriyor
du. Biribirini takip eden hücum-

..ıLı~lr Jatbolcular Feneplller 
llQ Qç ay evvel le bir aral:ı 

hptığı maçta blJinciAnkarada 
~lr bire iken ikinci de devrede 
r .... , ... tde ne
l--ıtllk yilıünden (l·S) 
~ olan Gençler Birliği oıağ-
~eriıı en iyi ıekli ve a:: 
&tlı 11 kartısında yabancı b. 

ada olduğu halde cidd ır 
lllu•ıff k b · lık .. en 
~ . a ır var goaterdi. 
ti cı devrede 2-0 mağl6p •a .. 
"Yttte iken ve ikinci devrede 
•tile Ank daki ·b· 1'tti ara gı ı bir 
•i ceyc intizar edilirken it ak-

ile dlSndn. 
~~ci devrede Ankaralılar 
'1tıJı CQJı ve Fenerin oyununun 
t6at da kalınıyan bir mevcudiyet 

a:~~ek bir de gol yapb. 
ttçtt •tibarla oyun çok hararetli 
~dİ Hakem Beşiktqlı Şeref 
~'r: · Takımlar fU tertiple çık .. 

Vasfi (G.B) 
Ratıp Cevat 

Halit Ruım Bil!l 
Adil llyu Fikret 

,Rıza (F.B.) 
Kadri Füruzan 

Reş.t Şekip Ziya 
Ala Zeki Muıaffer 

~emal 

Fikret 

lar nihayet on bqinci dakikada 
Ankaralılara da ıayı kaydettirdi. 

MGaabaka karıılıklı •e çok 
gayretli akınlarla bu sayı farkı 
bozulmadan bitti. 

Fenerin kar11ıında bu temiz, 

muvaffak oyunu gasteren Genç

ler Birliğinin yann Galatasaraya 
karşı daha iyi bir netice alması 
muhtemeldir. 

Bundan evvel Galatuarayla 
Bqiktaı arasında yapılan hmusi 
maç tam bir beraberlik içinde 
geçti ve ayni netice ile de bitti. 
Her iki taraf da pek çok 

gayret ettikleri halde sayı yapa
mıyarak sıhr ııfıra berabere 
kaldılar. Bcşiktqblar kale önle-

rine daha fazla dilfmelerine rağ
men fırsattan istifade edemediler. 

Galatasaray cuma gtınkn Bey
koz maçına nazaran daha iyi ve 
derli toplu oynadı. 

Aslan 
Bandırmada karaya 

oturdu 
Sadık zade vapur kumpanya· 

ımm Aslan vapuru Bandırma 
fenerinin önünde Boğaz ağzında 
karaya oturmuştur. Vapur ıeker 
yilklü olup ehemmiyetli bir 

' hasara uğramamııtır. Sadık za· 
deler, vapurun tahlis ve yükünün 
boıaltılmuı için baıka bir va
purlarını Bandırmaya göndermit· 
lerclir. 

1\1 eler uydıınzyorlar ? 
-

Amanullah Han meğer 
niçin gelmişmı~ ? 

Deyıi Telgraf gazetesinin Ro
ma muhabirinden haber a dığına 
göre Amanu Jah Haoın Efganis
tana a' deti mevzuubahis değildir. 
Kendisi Romadaki villAsında ika
met etmekte devam edecektir. 
Amanullah Hanın Türkiyeye vu
ku bulan seyahati 81rf dostan~ 

saiklerledir. 
Ayni gazetenin verdiği malu

mata göre, Bonıbay gazetelerin
den biri Amanullah Hanın An
karaya vuku bulan seyahati Gazi 
Hazretlerinin, sabık Efgan kıra
lının hemşiresile ev.enınesi ihti
maline mebnidir. Bombay gaze
tesi bu münasebetle Gazi Hz. 
nin esasen evli "Ve Türk kanunu
nun zevceler teaddüdüne mani 
olduğunu da ilave ediyormuş! 

Amanullah Han 
Sabık Efgan kıralı Amanullah 

f:ian Hz. dün de Perapalas ote
lmde akşama kadar istirahat 
etmittir. Sabahleyin şehrimiz Ef
ganlıları kendisini ziyaret ederek 
bayramı tebrik etmişlerdir. 

Amanullah Han dün akşam 
tiıeri Beyoğlunda bir gezinti yap
mışlar ve kaim pederlerini ziya
ret etmişlerdir. 

lngilterenin Cidde 
sefiri kim? 

Uzun bir zaman istanbulda 
lnriltere sefarethanesinin baş 

ter cnman lığı Dl 

ifa eden M. 

Andri Rayan, 

1924 senesinde 

tng!lterenin Ra
bat konsolos

luğuna tayin 

olunmuttu. Son 

M. Rayan zamanlarda İn-
giltere hükumeti , Hicazdaki 
mllmessilliğinin rütbesini yilk
seltmi~, ve oraya bir elçi gön· 
dermeyi kararlaştırmışbr. Bunun 
ilzerine M. Rayanın rUtbeai terfi 
edilerek kendisinin şark işlerin-
deki ihtisasından istifade edilmek 
istenilmiş ve Hicaz sefirliğine 
tayin olunmuştur. Sefir unYanını 
da ibraz eden M. Rayan hali· 
hazırda 54 yaşındadır. 

Semperparatos 
Limanımızdan nasıl 

çıkmış? 
Dlin bir arkadaşımız, imdat 

of Londan ismindeki İngiliz tah
lisiye ıirketioin Sempcr paratos 
gemisinin, hareketine. müsaade 
edilmemesi bakkındakı mahkeme 
tebliğine rağmen bir gece liman
dan fenerlerini söndOrerek kaç .. 
bğını yazmıfb. 

Bizim diln limaD idaresinde 
yapbğımız tahkikata göre, Sem· 
perparatos tahliıiye gemisi kaç
mamı§, lazımgelen müsaadeyi 
alarak limanımızdan hareket 

etmiştir. 
Semperparatosun kaçtığını 

haber veren arkadaşımız, tehli
siye kumpanyasının .son zaman-

ı d borçlannı tedıye edeme
ar a · ..: t ahkedi". için birincı ucare m . -
gı. l80 000 lira açıkla ıfla-

mesınce ' . _ . . . 
k ar verildıgını, gemıye 

sına ar . 'd'l 
b 

. konmak için hmana gı ı -
acız . . . d 

di-. zaman gemının yenn e 
yefıer estiğini yazınaktadı~. Mah
keme tarafından böyl~ bır kar~! 
verildiği Jiınan idaresme tebhg 
edilmediği için Semperparato
sun alelusul müsaade alarak 
limanımızdan uzaklaımuına mü· 
!Danaat edilmemiştir. 
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era 
Dünyanın en bü
yük yolcu vapurt 

" merika ileAvrupa ara n -
ı "'\ ki mesafeyi kHaltmak ıç ın 

başlayan müsabaka devam et

mektedir. 
Almanların inşa ettikleri Bre-

men bütün ıe1<orlan ırmış \'eoradak
ki ·mesafeyi dört gün ve bir kaç 
saat zarfında katetmişti. Bunu 
müteakip İngilizler de yeni bir 
h ansatlantik inşasına başlıyarak 
bunun şimdiye kadar yapılan 
vapurlara faik olmasını istihdaf 

etmişlerdir. 
Majestiic unvanını taşıyacak 

olan bu vapur, dünyanın en bü
yük yolcu gemisi olacakb. 

Makdonaldin kızı 
babasına yardım 

ediyor 

lngiltere başvekili ~· ~ak
donaldin kızı Mıs ~bel 

Makdonalt babasının en kıymetli 
muavinidir. Bqvekile gelen bil
tün mektuplar onun tarafından 
okunur ve ona göre cevap ya
zılır. Her gün ahnan bo mek-
tuplar, iki yüzden f~lad?'. 

Makdonaldin kansı oldil~n-
den in illere başvekilet . ~aıre· 
sinin tntnn ziyafetlennı ve 

'kabullerini idare etmek de 
resmı d M' t _ •t bulunmakta ır. ıs f ona aı · .d · d 
bel gerek babasının ı .ar~sın e 

Uçan ir ta rya e 
, asıl tam ·r ed i ir? 

Hareket ha linde o'an h y 

tayyarenin her hanS?İ k· 

rafında vukubulacak bı r bozuk
luğu tamir etmek kolay değ.1 ir. 
Mese1ii kuyruk tarafına gider ek 
icap eden tamirler i yapmak hay
li müşküldür. Amerikalı t ayyare 
mütehassıslarından M. James 
Terri bu müşk ü atı izale: çin. bir 
makinistin uçan b ir tayyareyi 
tamir edebilmesini temın edecek 
bir çare bulmuştur. Ma'kinist bir 
takım t~ller üzerinden giderek 
tayyarenin herhangi tarafında 
vukubulacak bozukluğu tamir et
mektedir. 

Hindistan da 
açılan istiklal 

bayrağı 

H
indistan milliyetperverleri 

bundan böyle hep milli 

bayrakları altında çahşmıya 

karar vermiı ve milli bayraklara 

şerefine bir çok tezahUrlcr 

yapmıtlardır. 

Resmimlzde Hint bayrağı 

için yapılan te:ıahUrlerden birini 

görüyorsunuz. Bayrağın yanın

daki levhada "yaşasın milliyet 
k babasına muavınlık et· 

~~ı:ıe büyilk bir liyakat gös- Kabrolıun gayri milli olan her 
ternıiştir· ıey » kelimesi yaıılıdır. 

Köpeklerin huyları Yarış eden şimen .. 
mekteplerde ders! dif erlere motör 

}ngiltere kolejlerinden biri t a
l !ebesine köpeklerin bütün 

cinslerini müşahade altına al
mak ve hepsinin nasıl terbiye 
edilmesi, nasıl yaşatılması ve 
nasıl beslenmesi icap ettiğini 
göstermek işine ehemmiyet ver
mektedir. 

Resimde görülen kızların her 
biri başka bir cniıten olan bir 
köpeği taşımaktadır. 

. .... 
~ 

eçenlerde İngilterede küçük 
bir motörle bir tren ara 

sında garip bir müsabaka vuku
bulmuş, tren kendi hattı üstün
de, motör demir yaluna müva:ıi 
nehir üzerinde hareket etmişler
dir. Yarış Uz nehrinde yapıl-
91fbr • Neticede motör mu
vaffak olmuş ve sürat itibarile 
trene rekabet edileceğini göı
termiştir. 
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11/JA\ll\ TI~ 
Birkaç söz daha 

Diin bu siitunlarda (Tan ga
zetesin n Düyunu umumiye mec
lisi hakkında yazdığı yazıları 
mevıuu bahsederek kendi 
mütaleahmızı izah etmiştik. Bu
gün gene ayni mevzu üzerinde 
birkaç söz daha söylemek isti
yoruz . 

(Vakıt) ın muhterem okuyucu
lan elbette dikkat etmişlerdir: 
(Tan) ın mali muharriri son iti~ 
lif ile Düyunu umumiye ıçm 

karşılık gösterılmiş olan güm
rük varidatımıza sıkı sıkı yapış
mıştır. Demek istiyor ki: "Tür
kiye için kendi işlerinde bazı 
mali müşkülat vardır deniliyor; 
olabilir. Bundan Düyunu umu
miye hamillerinin haklan neden 
müteessir olsun? Kupon hamil
leri nazannda ehemmiyeti olan 
şey Türkiye tarafından muay
yen bir itilaf ile gösterilmiş 
bulunan teminattır. 

Mademki bu teminab teşkil 
eden gümrük varidatı eksilme
miştir ; hatta eskisine nisbetle 
helki de artmıştır. O halde ha
miller için mesele yoktur. Bir 
kere Türkiye gümrük varidatını 
muntazaman Osmanlı Bankasına 
vermekte devam etsin. Şayet 
Türk parası olarak verilecek 
taksitlerin İngiliz lirasına tahvil 
edilerek kupon hamillerine tev
zii Türk parasının kıymetini dü
şürmek tehlikesi tevlit ederse 
bu cihet gene ( Paris) itilafı 
ahkamı dairesinde ayrıca görü
ıülür . ., 

1 ( Tan ) muharririnin yazdığı 
~ ır 'yazılardan bizim çıkardığımız 

mana budur. 
Meselenin bu ıekilde müta

leası belki bugün için kupon 
hamillerinin menfaati icabıdır. 
Fakat işi böyle çok dar bir çer
çeve içinden görmek bizzat ha
millerin yarınki menfaatlerine 
de muhalif old .. ğunu kabul et
mek lizımdır. 

Düyunu umumiye meclisi ida
resi pek iyi bilır ki devletler 
için bütün dünyaca tanınmış 

olan haklar arasında "yaşamak 
hakkı11 diye bir şey vardır ve 
bu hak beynelmilel hukuku düvel 

Y anmasır eı,'Ve/ki : 

VAKiT 
. 3 MART 18/İ) ......................................................... 

italJ!a kıaliçe~i bir ti-
• ı · ya.tro te.lıf ve Lorença 

tesmive evlemi~ ve es'" ti 
mezhôrde pek ziycde his
sfrat ve hayal.ita maile 
olduğunu göstermi~tir. 

Parisin Jiıqaro namın
daki me~hur gazetesinde 
tefrika olarak ne~redıl
miı olan Madam Felisiva 
namında bir roman kitap 
halinde gazetehane ta
rafındiJn ne~ı oluruıbilmek 
için müellıte gazete ida-

. reli yüz bin /rank ihda 
ettihten ba~ka bit sene 
muddetle m6elUfi muma
ıleyh;n aMrı meccanen 

1 ~ il&n olunmak kar11r altına 
alınmı~tır. Mezkur roma 
nın sebebi işiiharı fev
k11l&desi Avrupaca me
saili muhimmei içtima
iyeden olan tal&k mad
desinin muhakemesine 
dair olması imi~. 

Ruhr Beyin defte.~ inden: 12 .... 
Müthiş bir sarsıntı !.. 

Pencere kendi kendine açılınca 
herkes dışarıya fırladı ... 

Masanın tak taklarından çıkan 
netice bu oldu. 

- Işıkları söndürünüz. 
Oldu mu timdi l:u? Şeytanür

racim ile karanlıkta mülakat 
etmiye kim razı olacak? Hepi
mizde şafak attı. Münakaşalar 
başladı; muhalifler de söze ka
rıştılar; hiç kimse karanlıkta 
kalmayı kabul edemiyordu. 

K... Bey dedi ki: 
- Canım, bu kadar telaş ede

cek ne var? Lambayı söndürü
rüz, bir mum yakarız. Maamafih, 
birinizin elinde kibrit bulunsun, 
lüzum görülürse derhal yakmak 
güç değildir. · 

Hıç olmazsa bu suret biraz 
kabul edilebılirdi. Bir mum ya
nacak, icabında yakılmak üzere, 
lamba da hazır bulundurula
caktı. 

Bu tedbirler alındıktan sonra 

. nazarında her türlü haklardan 
ve vazifelerden üstündür. 

K ... Bey, masava bitap etti: 
- Haydi bakalım görün! 
- Büyük bir heyecan ile 

titriyor, masanın etrafına ba
kıyorduk; hiç bir şey yoktu ; 
bir iki dakika bek edik, gene 
yok. 

K... Bey sordu. 
- Niçin görmüyorsun? 
Ruh elifbe tertibile cevap 

verdi: 
- Mumu söndürün! 
Dehşeti.. Bu •melim muhak

kak bize fena bir oyun oyna-
mak istiyor; tam bir karanlıkta 
onunla yüz yüze gelmiye cesa
ret mi ederdik? İçımizden biri 
bağırdı. 

- Lüzumu yok, efendim, 
gelmez olsun; durup dururken 
başımıza beli mı açacağız? 
Bırakın şu işi Allah aşkına. 

Bizim ispirtizmeci olur cesa
retililerden değildi; dedi ki: 

- Allah Allah, bu kadar 
endişe edecek ne var ? Mumu 
söndürürüz ; yıne bir•niz kibrit 
kutusunu bir eline, kibriti öteki 
eline alsın, icabında hemen mu
mu yakıverir; rıca ederim, bu 
tecrübeyi nihayete kadar götü
relim. 

Bir arkadaş, bu sözlere ehem-

ingilterede fırka 
mücadelesi 

_.._......., ___ .. 

Yeni iınperatorlıık hr
kasz nıııhaf azakarlar için 

tehlike oldu 
Birkaç gün evvel İngıltere

de Lort Bıverbuk ve Lort 
Rozermir gibi lngiıterenin iki bü-

yük ve milyonlara baliğ okuyucuya 
sıhip gazetecısi tarafından tesis 
olunan yeni Müttehit İmperatorluk 
fır'kasmdan bahsetmiştik. Yeni 
fırka henüz bırkaç gün ük ol
duğu ha1de halk tarafından iyi 
bir kabul gördüğü söylenebilir. 
Fırkanın halka ilk müracaatı, 
hemen isaf edilmiştir. Yeni fır-

ka mücadelesine iştirak ıçın 
100,000 isterıin istemiş, bu mü
him meblağ dört beş gün zar
fında hemen toplanmıştır. Fırka-
nın bu şekilde iyi ve çok teşvi· 
kamiz bir kabul görmesi İngil
terenin diğer fırkalanm endişe· 
ye düşürmüştür. Hatta bu yüz-
den muhafazakarlar ile yeni im
peratorlukçular arasında şimdi

den mücadele batlamışhr. 
Yeni fırkanın başlıca umde· 

leri şunlardır: 

1 - İngiltere ile milıtemle
keleri arasında kayitten azade 
bür ticaret. 

2 - lngiltere dominyonlan 
ile müstemlekeleri arasında ka· 
yitten azada hür ticaret. 

3 - İngiltere iJe dominyon
ları arasında ne suretle teşriki 
mesai ~dıleceğınin tesbiti. 

Hürmeti Öğı eneliJfi 

Mt:mleket meselelerinde
0 titiz bir dostum var. J 

heyecanındaki asil hassa1 
bayıhrım. Dün ondan isyan ,J 
bir mektup aldım. Bir m~ 
tramvayda uğradığı hakatc'; 
bahsediyor ve bunJara IA~ 
dukları hürmetin ne zamaıı 
redileceğini soruyordu. 

Anlattığı vak'anın etl'-
hepimiz kimbilir kaçar • 
görmüş, dinlemişizdir. Çoj'I 
zun basit bulduğu tramvay 
diselerinden biridir. , ,ı 

Azalanndan bir veya b'rlP 
hudut boylarında güJlelerİll 
tığı kanlı çukurlara gömmOf 
um ıebitlerimizi hep ta~I 
tan içinde bunlara «mahll• 
!er. Uğrunda bu bale geld~ 
memleket onlara bazı imtiyi 
bağıılamışbr. Pek kıymetaiS 
varlık tqkil eden bu imtiyi 

4 
rın en göze görünilr tarafı 1 ~ 
vasıtalaruıa lil'tir. Üç bq kd f 
Juk maddı menfaat Oatilnde 
racak cieğilim. Su imtiyaılt 
kıymeti daha çok vatan mid 
tarlığını · göıtermeSindedir. 

· Fakat ne yazık ki kanun Vf' 
. miyetin duyduğu bu hürmet 
ıı küstah fer t ve kumpaııy1, 
tarafından çiğneniyor. Hli 
dostumun o kadar ateıle tiki 
ettiği nokta da budur. 

Meseli içinde bulundu~ 
tramvaya bir malul bind 
Biletçiye: 

- Bir malü) ver! 
Der. Biletçi vesika ~J 

çünkü aza noksanı kifi 
alamet değildir, Çnnkü tr& ll"J 
kumpanyasının da hayli m8'; 
sakat kafilesi vardir. 

İşte bugün Türkiyenin maru7 
bulunduğu müşkü at Türk mille
tinin yaşamak hakkı ile düyunu 
umumiye itılifının ahkamını te
lif için y~nı bazı şekiller ara
mayı icap etmektedir. Binaen
aleyh martın sekizinde Ankara
da hükumetle temasa geçecek 
olan meclisi idare azası : 
~ Biz mevcut bir itilifın tat
bikini isteriz.' Türlciye için ya-

' 1amak hakkı- ıve zanıreti gibi 
ıeyler bilmeyiz.,. diyecek olur
larsa bu temaslardan kendi 
menfaat erine herhangi bir 
netice alınamıyacağmı ıimdinen 
temin edebiliriz. 

miyet vermiyormuş gıbi, lambayı 4 - Varidat getiren tarife. 
yakıverdi; sonra deC:fi ICi; ~ ı~ 1erin ipi< ası ile ecnebi ithalall 

Adamcağız Kendisine . b 
· metin verdiği gaza· büc 
.. gösterir. Bu sefer biletçi: 

- B~n onu tanımam, 
panyanın vesikasını gösteri 

Kopun hamilleri namına An
karaya kadar zahmet ihtiyar 
edecek zevat bir noktaya iyice 
dikkat etmelidir. Türkiyenin 
mali müşkülatını arttı~mak ve bu 
müşkülat içinde onu bunaltarak 
Osmanlı imperatorluğu zamanın
da alanmış hapitlilasyon imtiyaz
ları şeklind.e yeni menfaatler 
koparmak istiyenler vardır. 

Tabii bu tarzda bazı muh
teris emeller peşinde koşanlar 
Döyuııu Umumiye hamiıferine 
yeni vaziyette bir tesviye çaresi 
bulmak mümkün iken ona mani 
olmıya çalışacaklardır. Düyunu 
unıunuye hamilleri bu nevi ih
tiras erbabının tahrikatına ka
pılacak olurlarsa kendi menfa
atleri namına çok yazık olacak
tır. Tekrar edelim ki bu gün 
Düyunu umumiye heyeti idaresi 
ile hükumet arasında mevcut 
olan ve ıu günlerde müzakere edi
lecek bulunan mesele dayin
ler için "hak meselesi,, değil, 

Türkiye için maddi bir imkan 
meselesidir. 

Binaenaleyh bir buçuk sene 
evvel Türkiye ile Düyunu umu
miye hamilleri arasında { Paris ) 

- Ben bir şart a muvafakat 
ederim; lambayı kapının dışan
aına koyar, kapıyı kaparız; lüzum 
olursa hemen kapıyı açar, odayı 
aydınlatırız. 

Bu teklifi muvafık bulduk; 
fakat yine dehşet içinde idik. 
Ne olacak? Bu şeytanı aleyhil
liane, kim bilir nasıl bir şekilde 

görünecekti 7 Aramızda ihlas 
okuyanlar bite vardı. 

Oda tam bir karanlık içi~de 
kalınca, masanın kuvvetli bir 
hareketi, !izerindeki mumu yere 
atb ; pencerenin pancurlan şid
detle açıldı, arkasından pencere, 
bunu müteakip odaya şiddetli 
bir hava dalgası giriverdi. 
Bir an içinde oluveren bu 
hareketler üzerine, bizi müt-
hiı bir panik aldı; gayri şuuri 
olarak, kapıya hücurn ettik; öyle 
kaçıyor. öyle kaçıyorduk ki, bir
birimizi iterek kakarak, kendi-
.mizi dışarıya dar atbk. · Az da
ha yerdeki lambayı düşürüp, 

üstelik, bir de yangın çıkarı
yorduk. 

Arkadaşlardan biri kaçarken: 
- Hay Allah belasını vers:nr 

Gelemez olsun melfuı. Şeyta

nürreaimden ne hayır beklediniz, 
be herifler tövbe estağfirullab. 

(Biımeaı) 

te imza edilmiş bir itilafın ''==~===========ı hukuki mevcudiyet ve meriyetmi il~ 
münakaşa etmekle vakit geçir
miyerek bu itılafın Türkiyede~ i 
ve bütün dünyadaki yeni ahval 
ve şeraite göre nasıl ve ne 
şekilde tatbiki mfimkün bir hale 
konulabileceğini düşünmek ve 
bu esas üzerinde konuşmak 
lazımdır. 

1Jleh11ıet .A~un 

Artist 
Herkesin mecmuası 

7 inci sayısı bayram münase
betile nefis bir şekilde çıktı. 
Güzel yazılar ve güzel resimler ..• 

aleyhinde bir tarifenin tatbiki. 
5 - İmperatorluğun biç bir 

kısmı, diherini istisna etmiyecek
tir, hepsi de ticaretin tevsiinde 
amil olacaktır. 

Yeni fırkanın bu esaslar üze• 
rinde teşekkülünden sonra İngil
tere mu haf azakhları bnnlann 
aleyhinde beyanatta bulunmağa 

başlamışlardır. Hatta bizzat M· 
Baldvin gazetelere vuku bulan 
beyanatmda, yeni fırkanın hu•
yalar peşinde koştuğunu söyle-
miştir. Sabık başvekil M. Bal
dvine göre, yeni fırkanın planına 

göre imperatorluğun bütün do
minyonları ve müstemlekeleri 
mevaddı iptidaiye deposu haline 
gelecek, ~ominyonlar ve müs
temlekeler vuku bulan ithalat-
tan resim almıyarak en hayati 
varidattan mahrum kalacaktır. 

Bu itibar ile yeni fırka impe
ratorluk için müfit olmıyacak, 
bilakis ona zarar verecektir. 
Tabii bu mesele karşılıklı müna
kaşa olunmakta ve İngiliz mu
hafazakarları en çok kendılerini 
tehdit eden yeni fırkanın sa vle
tinden korunmak istemektedir-
ler. ÇünkU bir çok muhafaza
karların açıktan açığa söyledık· 
lerine göre yeni f\lkamn teıek
külü muhafazakarlar aleminde 
bir buhran tevlit etmiştir. Yen• 
fırka imperatorlukçular için yeni 
bir ufuk açmış bulunuyor. Belki 
bu teşekkiil ile İngiliz muhafa
zakarlığının ikiye bölünmesi ih
timal dahiline girecektir. 

lngilterede başhyan bu fırka 
mücadelesinin neticesi merakla 
beklenecek hadiselerdendir. Cün
kü bir çok milletlerin mukadde
ratı bu mücadelenin neticesine 
bağlıdır. 

Diye çık1Jır. itin bu z: 
noktası insanda akıl barak 
yeri değil midir? Devlc\
mD ortada dururken, artık 
ketlerin sözüne yer ve 1 
kalır mı? Yarım ıehit eğer: 

- Ben kumpanyanın 
vatanımın maliilüyüm, hilkQm 
vesika alırım. Eğer bir de _.. 
panya vesikasına lüzum v 
9irk~tiniz onu evime gönd1 
Kanunun verdiği bir hakkı ~..a 
defa almak için çelebilel'IJI' 
kapılannda beldiyemem. 

Derse, tehlike zilleri çal! 
birden bire duran arabav 
halk çarp1fır. Malulil indid 
kalkışırlar. 

Anadolu ovalanndan. 
gazalarının daha dumanı sayrı 
dan gazilerimizin uğrıyaca~ 
akibet bu mu olacaktı? B_u J 
ticeye nasıl yanmıyabm? 8;9 
onlarm haysiyetlerini kum~ 
kavaslanna çiğnetirsek, "~) 
yeni kavga bayrak ıarı açl') 
bu zilleti gören nesle .1ı 
« Haydi git öl, sakat ki' 
diyeceği2? 
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)\ Şehrjn yeni haritası Gaip proje 

t ....,, dliyede İstanbul haritasını tanzim eden Gazi köprüsü projesini yapan ID 
Bı.f kadın ıirket evvelce İstanbul, Beyoğlu M. Piju Emanete gönderdiği son -eeeeeeeeeeeeeeeeSSS8~ 

cibetlerinin haritalarını ikmal et· mektupta bundan bir buçuk ay ELHA a.\nA @ 
mitti. Şirket şehrin Boğaziçin· kadar evvel iki nüsha ol~.rak > Bu a~~aıu n n: S . ucı ı.asıııda ~ 

PoJiıe hakaretten bir 
ay hapse, otuz lira 
Para cezasına mah

kum oldu 
İat.nbul nçnncti ceıa. mahk~

llleaindeaMelek H. dmınde hır 
kadın muhakem.e olunmuştur. 

Melek H., aarhot olarak gü
rGltn, ıamata edip herkesin 
rahatını kaçırmak ve kendisini 

menetmek iıtiyen poliılerc ha
karet etmekle maznun bulunu· 
yordu. 

. Kendisi böyle ıeyler yaptığını 
in.kir etıniı. polisler, phit sıfa· 
tile hakaret ettiğini söylemişler
dir. Bunun Uzerine müddei 
umumi Kimil B. , tecziyesini 
istemiıtir. 

Mahkeme, icabını düıünmüş 
reiı Kudretullah B. , Melek 

H. ın ıarhoıluk ve herkesin 
rahabnı kaçırmaktan beraeti, 

polislere hakaretten bir ay hapsi. 
otuz lira para cezası vermesi 

kararlaştırıldığını, cezanan teci
line de mahal görülmediğini 
bildirmiıtir. 

Tebligat işleri 
latanbul adliyesi tebligat mü

~'lrliiğUnün ilgası ile hazirandan 
·lİharen tebligat müdürlüğü em

rinde bulunan mübaşirlerin mah-
11!e11ıelere dağıhlmaaı ve tebligat~ 
ifl~Hrıin her mahkemenin ltendi 

!l~J dil -.Gbafiri tarafından icra e -
-.esi ihtimalinden bahsolun-
-.ktadır. Bu takdirde tebligat 
~dilrl6ğil kadrosundan epey 
ttaamıf edilecektir. Ayni za
~da tebligat işlerinin daha 
lllıautazam bir şekilde idare 
~eainin mümkün olacağı 
~olunuyor. 

E ·.~ip bir 'dava 
lnn yıph hir inekçi Vilayet aley
D e garip b1r dava açmıttır. 

avaya le\>e d B d _ · .. . b P fU ur : u a a-
-ın ınegı ·~ 

_1 t"'b dar tarahndan 
Japuan u erldıuıı . . 
rine veremli oldu vameliyesı nze-
•e mezbahay au anl8fJlmıf 

a i6nderiJ · tir 
inek mezbahada le ~f • • 

1 eaılDllf ve 
npı an muayenede lı 
etiııin ekle aalih ola:~ı a~ 

. ..rül n .. B ı ecegı iv m ıtur. unun azeno ha 
.._nın etinin imb&anldan ; Y· 
..... •1 • bl ennen 
-.geçı mıı ve sa bllfbr. 
Şimdi inekçi dava İatidaaı d 

• Mademki inejin eti Yelli~ a : 
O halde sütli de içilehilir~~r. 
denı-ı ...... d' " ~te ır. 

Fenerler idaresinden 
vergi isteniyor · 

. Defterdarhk , Fen erler idare
~ııd~n kazanç vergisi. i~t~miıtir. 

tenden kazanç vergısının ttıik
t.rı 160 bin lirayı tecavüz et
~lctedir. Defterdarlık ıimdiye 

dar F ener:er idaresinin hilldi
lllete •ergi vermediğini ileri sü
:erek bu parayı cezaen istemek· 
ıı;tdir. 

~dare defterdarlığın bu kara· 
Ilı • itiraz ve İktısat vekiletine 
t~~at etmiştir. Fenerler ida
bir 1 ıtirazıoda idarenin imtiyazlı 
ıı_ mnessese olduğunu. esasen 
hnk!•tı safiyesinin yü7.de ellisini 
ltcti,~ete verdiğini bildirmek-

den Rumeli sahilini tamamlamış- post:ıya verdigv i proJ· enin kay.bo. 1- STaEmamNen siöztüsikinF:vüyükDfi mioMlan 1 
tır. Anadolu cihetine.len de Çen-
gelköyüne kadar tamamlanmıt· duğu tahakkuk ederse kendısın· 
b de mevcut alan üçüncü nüs~ayı 

rYeni şehir haritalan Türk harf- da göndereceğini bildirmi~tı. . Almanca şaheserin iraesi şerefine büyük ga 'a ~ 
lerile basalacakbr. Emanet bir taraftan projenın Berlinin ASTORYA kabaresinde oynanmış ıarkılı valslerile m 

Gaz depoları üçüncü nüshasını istemekle bera- ve en cazip ve güzel varyete numaralarile fevkalade ve şaya- ~ 
ber, dig· er taraftan kaybolan nı hayret bir film © 

Şehremaneti bütçede mevzu • @ 
50 bin liralık tahsisat ile ihtiya- nüshalar hakkında da tahkikat ~liinıe~s lesi: M AD 1 K ~İS Ti AN © 
ca kifayet edecek gaz depolan yaptırmaktadır. Proje geldikten 

1 
İlaveten: Sözlü FOX JURNAL: Foş, Strezeman ve KJeman-~ 

inşa ettirmiye karar vermiştir. sonra Emanet tetkikatını yapa- sonun ölümlerinden evvel son nutuklarım söylerken 
Heyeti fenniye müdürü z,ya B. ca.~ ve köprünün inşası için bir Se~li Yaryt'le iL\ Y.\El\ lll ll ~llllllİ gilarisıleri 
Çubuk uda tetkikatta bulun- munakasa açacaktır. Q) @ 
muştur. Burada bir yer ayrıldık- Diğer taraftan Gaz\ köprüsü- 6-.> LES RO Y ALS RANDQLFS ~ 
tan sonra gaz tanklannın inşa· nün inşasından sonra Unkapanıvve O) · -:--:=-S Matineler: 12,45 - 2,15 • 4,30 ve .6,45 SSSS(ttQ 
sına başlanacaktır. Yapılacak Azapkapı meydanlarının a acagı ~ . 
tanklar iki tanedir. yeni şekil tesbit edılmektedir. EIDBB&BBBD~B~mtmiE&BBEıtJ!l~BBEBBBDll 

B k b • Azapkapı m~ d n bir parça ~ Emsalsiz bır mucevher, gayet nefıs bır şaheser lf aytar me te zne .. . y anmı · ~ H t C R A N il 
k ı daha te-vsu için. S.ey~ısef~; = GLEN TRİYON ve BARBARA KENT il 

raÇJbet yo havuzları yanındakı kilçud~l . c:ı tarafından önümüzdeki pertembe akşamı il 
İktısat vekileti vili fetlere ~a.hanm E~anete terke ı mesı W) M A J 1 K _ S l N E M A S 1 N D A B 

gönderdiği bir tamimde, son se· ıçm teşebbüste bulunacaktı~. g ~&l~BmDBRt!BEJBBBmt&mJ!!tml!trl~limlBBBIUtl 
neler zarfında baytar mektebine Gazi köprüsü inşa ed.i~~ı~ten D l t demiryolları -~- ~~ 
karfl olan rağbetsizliği anlatmıı- sonra, Halicin güzelhgını de ev e Bu, akşam 
tır. temin etmek icap etrnek~edir: miidürii şehrimizde Sinemalar, 

Liselerde baytar müdürlerinin Bunun için Rıhtım şırkehne Devlet demiryollan umum 
tensip edeceği zevat tarafından Halicin iki tarahnda rıhtım inşa müdürü Hatim Bey dünkü pos· 
baytarlığın büyük vezaifinden etmek mecburiyeti tekiden ha· ta trenile Ankaradan şehrimize 
bahis nutuklar irat ve liselerin tırlatılmışt K" ü .. incasm-ır. opr nun y gelmiştir. 
son sınaflanndan tahsil edenler· dan sonra Liman şirketi mavna h 
den baytar mektebine girmek ve romorkörterinin köprüter B:r seyya vapuru 
istiyenler varsa lisedeki tahsil arasında durmasına müsaade ge•di 
masraflan vekalet tarahndan edilmiyecek, bunlar için Kasım- Dün linammıza 15 bin tonluk 
tesviye edilecektir. paşa tarafında bir yer ayrıla- İn1?iliZ bandıralı Karintiya sey-

. Hatta gelecek ıeneden itiba- caktır. yah vapuru gelmiş, seyyahlar 
ren baytar olmayı taahhüt eden- iki köprü arasındaki sahada şehrımizi gezmişlerdir .Karintiya 
lerin son 3 senelik leyli meccani sahildeki çirkin manzaralı ve vapuru bugün limanımızdan ha

Majik - Şark 

Etuval - Perestiş 

Lüksenburg - Şehracal 

Ekler - Coşo 

Melek - Günah sokağı,Ahl kalhim 
Opera - Uçan donanma 

Şık - Yaşıyan ölü 
Elhamra - Seni sevdim 
Milli - Kadın ve kumar 

Asri - Deniz kurtları 
Fransız - Pdlyaçonun ölümü 

tahsil masarifini vekilet tesviye maili inhidam binalar yıktmla· reket edecektir. 
edecektir. • Caktır. 

Alemdar- Vatansız lar cehennc:mi 

Şırlct!tler h11J1<Jcrhd~ tahJ:'i'!-41 , Beşiktaş Hilal - Garsonlar 
Ticaret müdüriyetı şebrımız- ı 

Rakı fabrikası yandı 

de bulunan dört lngiliz şirketi 
hakkında tahkikata başlamış~ır. 
Bu şirketler şimdiye . kad~r ~n
giliz şirketi diye tescıl edılmış
lerdi. Ha buki ticaret kanununda 
esas muamelatı Türki~ede ol~n 
şirketlerin türk şirketi namıle 
tescil edileceği yauhdır. 

2 l 'k ' k nun ön sahanhğın· 
yangın kazanın patlamaszndan çzkmzş, O sene l vday trom_or uatlıyan Abbasın sağ 

an ersıne v• 

emektar H ristonun bir çok yerle cini yakmıştır ayağı romorkun ön tekerıegı 
altında kalmış, ayatından ky~~·-

prensesi 
Tiyatrolar: -

Darülbedayi - Kokotlarmcktcbi 

Bar ve Mi"ızlkholler ! 

Gard en - Titzc ve T arasov ve 

Lidina, Y amato 
Maksim - Talmaç ve Siril,Jülyet 

Jirardcn 
Mulen Ruj - Arizona 

Dobo reva 
revü afi 

Türkuvaz - Florel, 
Baleti 

Mezeyı 

Diln saat beşi kırk geçe Ba
hkpazannda Lonca sokağında 
Karanfil müskirat fabrikasında 
bir, yangın olmuş, fabrika ta
mamen yanmıf, fabrika kalfası 
Hristo da vücudünün bir çok 
yerlerinden yanmıştır. 

dan bırakılan m.angaldan sıçn
yan kıvılcım döşeme tahtasını 
tutuşturmuş, fakat büyümesine 
meydan verihneden söndürül-

1 Abbas hastaneye a ı· 
anan ıı :;;:::;;;;;;;;;;;;;;~:;;;~~~~~\ 
rılmıştır. ı; 

Otomobil çarpb 1 ·ı ~pcba~, 11J1a1r'"u"da bugün maline 

Yangın ıöyle olmuıtur: 
Karanfil müskirat fabrikasında 

20 aenedenberi çalııan Hristo 
dlin sabah erkenden fabrikaya 
ıelmiı, kazanı yakmış, rakı 
çekmiye bqlamııtır. 

Fakat rakı kazanı birden pat· 
lamış, ocağın aletleri etrafa 
aaçılmıf ve yangın baflamışbr. 
Kaıaıun patlamaaile yaralanan 
Hristo, yerinden kalkamamıı 
alevler arasında kalkmıştır. 

Etfaiyeye haber verilmif, di
ğer taraftan da Hiristo bir çok 
yerleri yanmış olduğu halde 
kurtanlmııbr. Yetiıen etfaiye 
rakı fabrikasını bütnn eşyaıile 
yanmıt olarak bulmuf, yangın 

etrafta sirayetine meydan ver
meden aöndürUlmilftür. 

Cerrabpafa hastanesine kal
dınlan Hristonun hayab tehli
kededir. 

Döıeme tahtası tutuıtu 
Ayazmakapıda keresteci Meh

met Tufan efendinin yazıhanesi
ne kabzımal Hasan Ef. tarafın· 

müştür. 

Yağmacılar yakalandı 
Unkapanında oturan sabıkalı 

Niyazi ile İbrahim Azaplar cad-

desinde Yusufun 4 numarah til· 
tüncü dükkanından birkaç paket 
cigara, ayni caddede Şabanın 
eskici dükk~nından iki çift is· 
karpin ve bir çift mest kapıp 
kaçarlarken yakalanmışlardır. 

Eıya çaldılar 
B -1 nda Aynalı çeımede eyog u . 

Kılıç sokağında şe~ercı y ord_a· 
. meçhul hır adam gır· 

mn evıne . d b' h 1 . 70 ı· kıyınetın e ır a ı, 
mış ıra 
60 ·,ira miktarında da çamaşır 
çalmıştır. 

Gene çarpıştılar 
Ç d tramvay caddesinde 

apa a 'd 
)arı vatmanın ı are 

669 numara 
ettiği tramvayla ş~för Sabaha~: 
. . 1598 numaralı otomobıh 
tının otomobilin arka aol 
çarpışmıf, v ö 

k 1 - . 1·ıe çamurlugu ve n te er egı 
kısmı hasara uğramıtbr. 

Tramvaydan atlayınca 
S. kecide 611 numaralı vat-
ır ·-. tr 

man Seyfinin idare ettıgı am-

l'aşkasapta 1492 numa~alı .aat 15,30da ııe alt.,am wat 27.JOJa. 

otomobi Kamil ustanın oglu Kokotlar ŞEHREMANETi 
7 yaşında Kemale çarpm~~· k b ~ ~ 
b dan yaralaınıştır. Şofor m:om, teedi i 
k:::ış, çocuk hastaneye kaldı· u 

nlmıştır. d 
Zehir içti 3 per e 

Beyoğlunda Firu~ağada uçun· Nakili: Ke-
.. kolordu mahakım gurupun- mal EminB. 

1111 

cu Selanikli 23 yaşında 
da yazıcı 
O Celil ettin Ef. Fındıkkı-

sman . . ı 
okağındakı evıne gelere.t 

ran s h ' . . 
intihar kastile ze ır ıçmış ve 
az bir miiddet sonra kıvranmı-
a batlamııtır. Yetişen doktor, 

:untehiri hastaneye kaldırtmış, 
fakat hastane doktoru, haya
tında bir tehlike görmediği için 
Osman· Celilettin Ef. yi evine 
iade etmiştir. 

U tüden yangın çıktı 
Taksimde Piremehmet soka

ğında emvali metrukeye ait 5 
numarala evin bir odasında otu
ran Antuvan, elektrik ütüsünü 
pilin üstünde unutup gitmiş, 
ütü kızarak odadaki eıyanın 
bir kısmım ve pencere p_ervaz
larını yakmıf, yangın büyümeden 
aöndürülmüıtür. 

11111111 

Ameleden kim5e~ız ço
cuklara 

Hıma11et Etlal foonbul ml'rkatn

dtn : Karaağaçta Zümre zade 
Şakir Bey fabrikası amelesi ta
rafından Cemiyetimizin himaye 
ettiği kimsesiz ve fakir çocuk
ların ihtiyacatma sarfedilmek 
üzere yüz lira teberru edilmiş-
tir. 

Bu müşfik ve hamiyetli vt t-

tandaşlarımıza o biçareler na
mına merkezimiz n minnet ve 
şükran arını takdım ederiz. 

23 NiSAN 
ÇOCUK HAFT ASlnın 

ilk günüdür 
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- usa a amız - 1 ~ 
'fam 500 kelime ile ı ı~ VAKiT f5,~Rl~ J 
b. 1 'k.. N fcu <di&nm.n olltın = 
ır n 'Bye yazınzz ' ~ o ~ 

------~---- : YMCM . lr! bnır ~ = E 
Mevzu serbesttir. Bu hatta ~ y rdtmt ~ 

karilerimize f Genç ve mektepli okuyucu- ~ genç ve mtktepli 

yeniden bir hikaye 
~ larımua faıdeli yardmılarda ~ 

müsabakası ~ bulu:ımak istiyoruz, Bu yardı~ ~ 
: = 

rr elı~ I'JJ Li ~ em t.ô. 

Şu gördü.~ünüz çizgiler he• zaman 
yazı yazıyorken kulJa :ıdığımız 

açıyoruz. Müsabakanın ~a· tları Ş mm hedef ı genç ve mekteplı ~ 
ıunlardır: ~ karilerimize alacakları şeyler- ~ işaretlerdir. Bu nokta lar, bu hat-

~ de ucuzluk temin etmektir. ! lar, bu virgü.lerle kerreleri yan 1- Mcvzuunuıu 500 kelimeye 
~ Daimi okuyucu şartını ka- ~ yana getiriniz ve bir insan yüzü 

sığacak bir şekilde intihap edi- ~ zanmak için gençlik sayıfasın- f:. resmed niz. . 
- ~::;..;ı:..>--

niz. ~ da neşretmekte olduğumuı 1 
2 - Mevzuunuzun hududunu ı "Daimi okuy~~u kupon.u., ' Cevapsız kalan mektup 

· d' =9 nd. an 10 t.an.esını gazetemıze ) 1 
izini tayın e ın· z. 

3 - Hikiyenizin baıı ve ni- g Bize 10 tane gençlik daimi 
~ göndermehdır. i 

bayeti mantıki surette birbirile ~ ohuyucu kuponu iÖnderen ı 
alikadar olsun. ~ okuyucumuza, kariimizin resmi 

F ~ yapıştırılmış "Vakıt kartı,, nı 4 - az a teferruata kapılıp i vereceğiz. Bu kartla is mlerinı 
mevzuu dağıtmayınız. 

S - Mevzuunuzu 
§ gazete ile ilin edeceğ miz rna· 

mümkün ~ ğazalardan tenzilatlı alı~ veriş 
~ yapacaklardır. 

oldğu halde hayattan alınız. ~ • Daimi okuyucu kuponln· 
6 - Ya:ıılarınızı kağıtların ğ nndan 10 tanesini gönderen 

~ kariimiziıı resmini gazetemizde 
~ neşredeceğiz. bir tarafına yazınız. 

7 - Yazılarınızı Vakıt Genç .. 

lik adresine gönderiniz. 

8 - Y azılannız okunaklı o} .. 

• Slm. Ve yazılarınıza bir de fotoğ-

raf leffediniz. Birinci gelirseniz 

reıminizi de neıretmek istiyoruz. 

~ Jf Kuponların " Gençlik 
~ V AKIT,, adresile gönderilme-
~ ai rica olunur. ~ 
: ::ı 

~1ını111111ııımııı1111111ııntıııııııııuııııı111111ııııııı1111ırııııı111111ınıı1jif. 

Daimi okuyucu
lara: ~upon : 4 _{ -- - - - ........ "-" .. 

Geçen haftaki bilme ... 
cemizl 

Geçen hafta· 
ki bilmeceınizin 
en iyi halledil
mit teklini re
simde g6rüyor
ıunuz: 

Bu, iyi halle
denler araaın .. 
da birinciliği 
Gedikpaoada Pi
li\~lu soka .. 
ğm&.7 numara
da Feriha H. 
kuanaı.Lfbr. 

Sıruile: Ed
remitte Gazi 
pap mektebi ~.-l~~t 
aon aınıf tale· 
MIİaden 61 nu
mrah Nenat 
Nami. 

Dariinafaka Liıeıinden 694 numaralı Abbas Ekrema, Kabataş 
tilin hahisar deposunda Lntfü E. oğlu Ahmet Beyler ve Ankara 
laı llaeai birinci ıınıfta 786 numaralı Cemiye Osman H. mu
mUftffak olmuşlardır. 

~~--.............. --~~ 
Gençlik anketi 

Oenper,tasarrut me~ele~i hakkında ne daşünil11orsunuz ? 
Gençler bugünkü hayat ya- ğunuzu bilmek çok faydalı ola

• için, aizi hakkile allkadar cak. 
eder. Çlnldi vatanı• mukaddera- Gazetemiz ıize bu sabada 
tnn si• elinize alacakaıruz. Bu- ıöz vermekle vatana yeni bir 
hkll •eıli dllflndnren, didin- tarzda daha hizmet emelini gü

.ea, yoran, hırpabyan bnttın düyor. Bir çok meıeleler var; 
flaeler, ıizin için ibretle takip bunlan sıra ile vazedeceğiz. Bu
lleaf lhım gelen ıeylerdir. rün size soruyoruz: Hepimizi 

bu itlere dair, tamam ile tiddetle işgal eden "tasarruf ,, 
.t ahada, ayle dOşünceleriniz hakkında ne dilşilnüyorsunuz ? 
\tlrlerialı Yardırki, bilyUklerl Bu hususta düıüncelerinizi, 
"etmemek kabil değildir. görüşleriniıi azami 30 ıabr ka-
D adamları yurdu yanu dar yazılarla bize bildiriniz. Biz 
a seki •e iradeaine bıra- cevaplarınızdan hakikaten ruh 
,. dOıüıımek mevkiin• ve alaka itibarile ehemmiyetli 
·• Onun i9a •emleket f ıirdükleriınizi gençlik la)'lfasın-
•ılred•• allkadar oldu da neşredeceğiz. 

M. Samı 1 ev 
Küçük Neriıne, Erenköyündeki 

iri çam ağaçlarile örtülü köok
lerinde mesu't zamanlannı idra
ke başlamıştı . 

Son harp, onu bu saadetinden 
hazin bir ekildc ayardı. Yüıba ı 

Rıza bey yavrusunu, genç, güzel 
zevcesi Neclayı bırakarak umu
mi harbin barut kokusu ıinmit 
elbisesini değiıtirmeden milli 
mücadeleye koşmuştu. 

"" Necla Hanım aylardanberi ko
casından haber alanıadığından, 
köşkü satarak Beşiktaşa taşındılar. 

Nerimede mektebe batlada. Bu 
güzel yavru mektepten dönerken 
sokakta gördüğü zab tlerin ar
kasınban nemli gözlerle bakar, 
sonra içini çeke çeke eve 
gelirdi. Genç anne yavrusunun bu 
ıstırap alemini sezer, ouu teskin 
edememek acısının dehşeti için-

de erir harap olurdu. Ağlamak, 
ıçımn elemlerini dağıtacaktı ; 
ilkin, kızın masum kalbini dağ
lamaktan korkarak, ağlamak 
ihtiyacını, yüreğinde bir kan 
pıhtısı gibi biriktiriyor, ailamı-
yordu. 

Aradan on sekiz ay geçmit 
ellerindeki para da biterek pe
rişan bir halde kalmışlardı. 

Ev sahibi de pek zalimdi. 
Bir gün Necli Hanıma iki aydan 
beri kira vermediği için evi 
terketmesini bildirdi. Halbuki, 
o gün genç annenin, bir lokma 
ekmek almak için, bir santimi 
bile yoktu. Zalim adam, ayakta 
cevap bekliyordu. 

Necla Hanımın gözleri karardı, 
elemli bir sesle: 

- Senden acımak dilenmem 
git, çıkacağım... Dedi. 

* 
Ertesi gfin, kocasının samımı 

arkadaşı olan Sami Beyi Ga
lata gümrilğünde bularak anla
tıyordu: 

- . . . . . Hiç olmazsa Rıza 

Beyin hayatından haber almak 
ıoümküo değil mi? 

- Bilıyoraunuz ki narp var. 

. ' ' 
ıKaye m ·amız ! 

"Cevapsız kalan ıneklııp,, hikayesi bıı hafta~rl 
hika31e miisabakannzzn birinciliğini kazandı 

)7azılar hakkında miitalealac 
Hikaye müsabakamıza iştirak 

eden okuyucularımızdan aldığı

mız cevap ar içinde dikkate la
yık o 'aoJarı "Kamıran Tevfık, 

KaCıköv orta mektebi talebe· 

sinden Peyami Sabahattin, M. 
Sami Hekımci, Üsküdar orta 

mektebi talebesınden 168 
Abdullah İhsan ve Darüş-
şafak .. talebesinden 950 numa-

ralı Fethi Barbaros ve Kumkapı 

Sen Jandark talebesinden Mef· 

kure Şükrü » imzasile aldığımız 
yazılardır. 

Bu yazılar hakkında hulasa.
tan fikirlerimizi yazıyoruz: 

Pepamı B. Hatıra defterin· 
den ath bır hıkaye ya:ımıştır. 

Hıkiye, mevzuunu yazının ya
nsından sonra bu!uyor. Başta
rafa ilave edilen kısım pek şa-

irane olmak a beraber hikaye 
i e alakadar değildir. Yeni hi
kayede garnitür ı ürumsuıdur. 

Vaka'ya olduğu gibi baş'amak 
daha iyi o urdu Mevzu: kızını 
gayri tabii bir aşkla seven ba
banın hem kızını hem de ken-

dini öldürmesi ıle nihayet bulur. 
Teferruata ehemmiyet verildiği 
ha de asıl vak'a pek kısa geçi
yor. 

-

.llbdullah İh3an 8. Bayram 
şekeri atlı bir hikaye gönder-

miştir. Bu hikayede liaan çok 
ıüıeldir. Cümleler yerinde. İhsan 
Beyin hikayesi aktüalitesini mu
hafaza etmekle beraber hikaye 

iyi trüklerle bağlanamıyor. Ya
pılmak iıtenen tezat yeni trük
lerle daha güzel yazılabilir. 

İhsan Bey bu hikayeyi yeni
den yazabilir ve çok da i'Üzel
dir. 

Fethi Barbaros B. ltikatsıı-

Anado'u kapalı. işgal ordusu 
lstanbula göz açtırmıyor. Fakat 
Rıza Beyden mutlaka haber 
alacağım. Siz derhal bize gidi
niz. Refikam ıiıi çok zaman· 
danberi göremediğini söylüyordu. 
Neticeye kadar bizde kalırsınız. 

Gümrük memuru Sani Bey 
İstanbul, M. M. grupunun, ç'ahf· 
kşan, cesur bir uzvuydu. Gizli 

bir vasıtayla Rıza Beyin Çiv
ril cephesindeki muharebede 
yaralanarak Isparta hastanesin-

de tedavi altında olduğunu an
ladı ve Necla Hanımla kızını, 
Antalyaya oradan da lspartaya 
gönderdi. .. 

Vatan istikla ine, millet büyük 
zaferine kavı•şrnuı, malul Rıza 
Beyde mütekaiden ailesi ile 
lstanbula dönmüştü. Tekaüt 
maaşile idaresi kabil olmadıiın
dan bir iş arıyor, bulamıyordu. 
Çok elemlidi. Bir giln fazlaca 
rakı içmiş, evine dönerken dü
ıerek başı yaralanmıı, nihayet 
hastanede ölmüftü. Bu ıon ve 

I WiyDk feliket NHIA Hanımla 
kızını çok anb. Batlanacak 

lık diye bir hikaye yazmıştır. 
hikaye çok dikkate layıktır. al 
hassa mevzuun felsefi oluşu b' 
çok a 'akadar etti. 

Ancak bu mevzuun 400 kd 
meye sokulmasına ve altı kif'İ 
nin fi kirleı ini if adc etmiye t1 
hammülü yoktur. 

Fethi Barbaros beyi buluşlı 
rından dolayı tebrik ederi• 
1!.Am·ran Tcvfık " Hikay 

atlı bir yazı göndermiştir. U 
san çok güzeldir. Mevzu şud~I 
Fakir bir aile vardır. Aile~ 
çocuğu hastadır. Doktor gid 
çocuğa reçete verir ve beda-' 
ilaç temin eder. Çocuk iyi ola# 
Ve herkes doktoru takdir ed~ 
Bu, küçük hikaye olmaktan 'İl t 
yade bir roman pasajı olur. 

Görülüyor ki lisanı güzel, 
miz ve prüzsUz olan Kamır 

H. romanda daha çok mu~ 
fak olacaktır. 
Meı kur e Şükı iJ H, " Hay 

tın acı sahneleri ,, atlı bir hik 
ye göndermiştir. Mefkure 
hikayesinde çok necip ve ins 
hislerle mütehassis, vak'a ~ 
acıklı. T eessUf olunur ki bu 
birçok hakikatlerin timaalid' 
Yalnız bu acı hakikatleri g6r 
duymak ve olduğu gibi yazml 
daha hakiki olur. Ve ıefk 
duygusu o ntsbette tesi~ 
olur. Hiklyenizi aynen dercedl 
mediğimize müteeasifiz. ÇO 
ıörülmüş değil ; hayalle d 
nülmüştür. Biz isteriz ki sahn 
görülmüş ve yaşanılmıı ols 

M. Sami B. "CeYapsız ki 
lan mektup ,, ath bir bika 
yazmııtır. Sami Beyin hikaye#. 
lisan itibarile pek berıalc olrn 
makla beraber vak'aların bır 
rine bailanışı itibarile güıeJd' 
Aynen dercediyoruı : 

maaşla geçinemez'.erdi. 
ağladı, göz yaşları içinde Ne 
meyi yetim mektebine yerle 

tirdi. Yardımsız kalan genç ki 
dın nasıl ve ne ile yaşıyacaktı 

* 
Necil Hanım bir glln kmndl' 

ıöyle bir mektup aldı. 
( .... Artık seni görmiyeceğiıf 

şayet annemi istersem mekt,( 
ten çıkarılacağımı siSyledile'' 

Nasıl oluyor da bu vahıeti yııl't 
yorlar. Çabuk gel de, bunl.r11 

yalan olduğunu ;tnlatarak "'' 
öp anneciğim ... ) 

NeclA, tiiccardan Şadi be~ 
döşediği apartımanında, bu ..,e it 
tubu okuyunca, adeta kes.if btr' 
duman içinde boğulmuı gıbı ke b' 
disinden geçti. Her şeyin nı~if 
volduğunu anhyarak şuursoı ~ 

hareketle kımıldadı, tuva ıet ı;;~ 
sasmın gözünde duran ~etr tJ1 
nin tabancasını alarak bır aJ1 J 

• (IJI(; 
beynine sıktı ve artık Nerı .-6' 
nin mektubu ebediyeıı c~yr 
kalmıştı. 



Kırat Zampara 
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evlet kasası durmasın versin ... 
kGç&k yqında battan çıkanlan Tiyenölen 
fevkalade maf ediyor, yapbtı hatıiz borçlar 

devlet kaaaımdan teıviye olunuyordu 

o Bulmaca o 

Türk Spor 
Memleketin en gOzel, en te

miz ıpor mec111ua11dır. 22 taci 
nilshaaı mükemmel bir tekilde 
çıkb. 

1 

7 - V AKIT. ' Mart 1930 !!9!!!!a 

Küçük haberler 1 
* Ubeydullah Ef. Beyoi .. 

lu daireai evlenme memanı O.
tat Ubeydullah Ef. bayramJ 
geçirmek üzere Ankaraya git
miştir. * Rnsumat hukuk mtlf&vir
liğiııin Ankaraya nakline ve bu
nun yerine burada bir davalar 
kalemi mtidürliiğti ihdasına ka
rar verilmittir. 

lf. Kibrit fabrtkuı - Yeni 
inp edilecek olan kibrit fabrika 
11 için umum mOdiir Tahir K.v 
kep Bey ıu mal6mab vermiftir. 

Sinopta İDfa edilecek oJan 
fabrikanın yeni makienleri aiparif 
edilmiftir. 

Fabrika 80 bin liraya iDp 
edilecektir, eaki fabrika binuı 
depo olarak kullanılacaktır. Fab
rika aynca ihracat da yapacakbr. 

• Şarbon butalığa - Seh
rimize gelen hayvanlarda şarbon 
hastalığı olduğu yazılmlfla. Ema
netin alikadar müdtlrlerinden 
biri bu hususta ıu izahatı ver-

:..:. m.., .... : 
0 

- Şehirde prbon hut•hjı 
yoktur. Fakat hariçten gelen 
hayvanlarda bulunabilir. Ancak 
bOtOn hayvanlar mezbahada 
ke1ildiii için burada sıkı bir 
muayene yapılar. Haatalddı olan
lar imha edilir. itte bu 'meyanda 
şarbonlu hayvanlar da ztlbur 
ederse derhal eti imha o'unur • ., 

Kadın T erzlsl 

Mubtereın mÜ.Şterilerimizio Bayramına kutlular saadetler 

dileriz. 
Mıulub111 oğlu Şı-vket ve Şeriki 

••ıro;-.:d8:iiı:i'?aaal 
Milli lktl at rnucadele:.ine ~ ardım bir hamh et borcudur. 

Fakat: 
UnutmıyabBI ki zeYki bedii takyit cdılemeı. Marifet, hal

kı ,eksek zevkiai tatmin edecek nefaia vilcude getirmek
,;. Buna Ştlk6fe .ıtriyat fab~kaaı mu~affa~ .o~muftur. ":fti.ıtah

tdlll p,.lerinın, anbala1laranın ınceliğinı, letafetını en 
~ ecaebi mlimuillerile mukayese ederseniz bir biasi if-

tihar cluJaok•m'" 
Kolonya, Losyon, Ekistre, Esans 

· · 12Bmtllmtd · ~ 



f ııırrn 1 ı~lan orol.f ı " ur 

Ca7.cten ~cr.c!c rl'cccJ; nıd t plarm L1trfr.c ic!nrc lçln~c ldarc ~ azıya 
alt •e Ya.ı:ı ışareıi lon imalıdır. 

8 İNCİ B ÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır 

RCYCK iKRAMİYE :) 5, O O O LiRADIR 
AYRICA: 15,000, 10,000 LİRALIK-İKRAMİYELER VE 

t 0,000 LtRALIK BiR MÜKAFAT 

5AVISI HER. VER.DE & KUR\.I ~ = 
MATBAA VE İDAREHANE : 

,,p - - -

1 = 
IST.A;'\Rl:l,, Babıali, Anlara uddcsinde - VAKiT Yl"RDtf • 

Tel. 1!170 ( ltıAllE f~LERI) 1!'71 (YAZI l~LERi ) T .. lanfı VAKiT, potta lnıt••• ' ' 

::::::::::::aıma:::::ı11::ıın::•:::::ı:::::: 

i! SELANiK BANK :: ,.~ . .... .. . .. 
~! 18H~ dt- _ ı~s .~ P. d ıl 11 1 i ~t .. ..... ........ ,,,,.,.,....... 
iiSERMA Y.ESl 30 Q00,000 f"R 
ii Merk~z· uınum•. l.ıaobu1 

HTürl<iy e şubele 
ii Galata:' lstanbut. lzmır;Sam• 
U Adana, .mersin. - .... g Yunanst•n fUbelert< 
~ SelAnık, AtinH, Kavala 

1 ıtihar rnekıupları. her nev~ İ 
üzerinden hcsab.m cari ·c. 

~ ~~ ~ 
liu:m:::ı::n=u:r.:n:ımanannı:ım 

• - _.. '..I 

·········--·~············~ • i Felemen1t Bihriseı• 
• Han kası ~ " 
: Merkez Amistetda' 
i Mezun aerınayeai: Fi. ~ s,ooo d 
: Tediye edılm·ı aennayeai: 5~ 
: ihtiyat a~çeai: .. . '3J)001 

!· lstanbtıl ~besi 
: Galata Karaköy PaJa1 
i Te : Beyoğlu 37tt'1s· 

! lsmnqul filli şiıbel 
• : lstanbul Alalemci Han 
: T eJ: litant:iul 569no 
5 Her nevi Banka muamelİ 
: ve kiralık kasalar · J 

·························" 
Profesör Doktor 

·M. Lutfi 


