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Salı 

4 s ineli ay l 
;;, '1930 

Yarabbi ne büyük gaflet rçinde imış.z l 

Türk zürraına yardım 
:edebilecek milyonları ec
nebi bankalarına faizsiz 

Şeker bayramının ilk gtınn 
gibi ikinci gOnll de bava gtızel 
geçti. Semt semt açık havada 
etlenildi ...•. 

• Cinci meydanında bayram ..... 
Y okutlardan inen, yan sokak· 

~ardan çıkan halk, her yaıta, 
. adın erkek, çocuk çeşit çeşit 
ınsan, erkenden bu meydana 
yayılDllftı. SalınÜklara bakar
k:k' ~ulağımın dibinde bir bil· 
Y anınwı kalınca sesi: 

- Bizim zamanımızda salın
caklar kayık biçiminde olurdu. 

Salapuryalara benziyenleri de 
vardı. Bunlar ne tuhaf, ayol. 

Kiiçilcuk odalar, zelzeleden 
unıhr gibi 1 Elinden sımsıkı 
tuttuğu torunu sızlanıyor: 

Gazi Hz. 

- Haminne, beni de bindir f 
- Yavrum nasıl bindireyim 

Baksana, çatır çutur ediyor. 
Çocuk, iaran artırıyor: 
_ Ben de bineceğim! 
_ Sus, itte seyret, elverir. 
Seni kime emanet edip te bin· 

direyim? 
_ Sen de bin, haminne. 
_ A, bu yqtan sonra elaleme 

maskara mı olacağım! 
- Binecefim ··· 

Ve eninde, .-.nd• çocufun 
dediği oluyor. Büyflk Hanım 
emniyet bahsini de. teminden 
sonra pazarlığa g.r.flyor. 

• 
Taraf' taraf, sabcılar yer 

b,ıtmUf. 
(Alt tarafa 6 ına aayıf•mııda) 

1 
1 
1 

- Güzel gözler müsaba
kasının kur' ası bugün 
çekiliyor! 

~----------mmmm--= __ _.. __ _. 
Dünk:ü futJ:>ol maçtan 

. Vefa, Perayı mağlOp etti. 
Istanbulspor Zonguldak takımı ile 

(3-3) berabere kaldı 

At
. 2 _ Türk- Yunan iti-m•. d"l 

)afnameaini imzaya memur e ı e~ 
Ankara Yunan .efiriDe mukteza 

llbiyetname hariciye neı.are· 
:de tanzim edilmektedir. . 

Bu salibiyetnameler posta ıle 
Ankaraya gönderilecektir. Bütün 
Atin• gazeteleri iki hükumet 

asında basıl olan itilin ehem
ariyetle kaytdetmekte ve iki bü
~Gmet arasında istikbalde akd
olunacak daha ııkı ve samimi 
bir itilifıo mukaddimesi •dd-

etmektedir. 
Atina gazeteleri diyor ki: 
"iki hükümet arasındaki diğer 

muallak meselelerin de halle
dileceii muhakkakhr. 

Çünkü bunlar halledilen mü
badele meselesi kadar şayanı 
ehemmiyet olmadığı gibi iki 
bOkiimeti de o kadar itgal ede
cek değildir.,, 

Bahri itilafın müzakeresi için 
Ankaraya mütahassıs bir heyet 
gidecektir. Bu heyete Yunan 
sefiri M. Polibroniyadis riyaset 
edecektir. Her iki hilk6met te 
ayni aulhperverlilde Ye bahri 

mesarifi tenkia anmile mlta• 
bauıs olduklan cihetle ba hu
susta da itilif haııl olacağı mu
hakkak g6rillmektedir. Bu hu· 
susta derhal Ankarada milza· 
kerata baılanacaktır. 

Atina, 2 - Tllrk- Yunan iti• 
llfının imzalanmak üzere bulun
ması hasebile Yunan baıvekili
nin Ankarayı ziyareti muhakkak 
görünmektedir. Bu ziyaret Ni
sanda vuku bulacaktır. 

Atina, 3 (Anek) - Ankarada 
imzalanacak olan Türk - Yunan 
itilafı 28 maddeden mürekkeptır 
İki devlet iti lafı aka i mzasında 
ve ayni zamanda matbuata teb· 
ı ığ etmeğe karar vermişlerdir. 
İti .ifan mühim bir maddesıne 
göre İstanbul rumlarile Garbi 
Trakya türkleri müctem an etabı; 
addedi mekte ve bulunduktan 
memleketlerın kaffei hukukundan 
müstefıt birer vatand.ışı telikki 
edilmektedır. 

İstanbulda vaı'ıyet edilmif yu· 
nan emllkı sahiplerine iade edi
lecektır. Saltanat pasaporttarile 
gitmit olan firari rumlar Türki
yeye avdet etmiyeceklerdir. 
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e tele on ha V AKIT ın te lgraf e • 
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Bayramın ikinc~· g u nü nası. 

• 

U tirnatom! 
~Hn~i Hint uatisin ~ ~ ~ün mü~

l~tli ~ir uftinıatonı uer~i 

irinci Vaktile sar.ıayide 
lngilt re 

an cımey a ı e c 

Londra, 3 ( A.A. ) - Gandi 
it atsizhk mücadelesine başla
madan evvel son bir tedbir ol
mak üzere Hint umumi valisine 
bir ültimatom göndermiştir.Gandi 
bunun kabu ü için sekiz günlük 
bir mühlet vermiştir. 

üizli ~ir nıuo~e~e ıni1 
llıı şayia reddolıınuyor 

Moskova, 2 (A.A) - Salcihi
yettar mahafilin beyanatına 

nazaran, bir Alman gazetesinde 
güya Sovyetlerle Almanya ara
sında 1929 da bir gizli muahe
de aktedildiği hakkında intişar 
eden iddia tamamen asılsızdır. 

~---

}
7 eni bir transatlantik 
Londra, 2 (A. A) - Avrupa 

namındaki Alman transatlanti-
lc inin tecrübelerinde saatte 27 
milden faza sürat elde edilmiştir. 

pılmıştır. 

Galatasaray ve Vefa küçükleri 
arasındaki ilk maçta Galatasa
ray 3. 1 galip gelmiştir. 

GUnün son oyunu Vefa ve 
Pera birinci takımları arasında 

icra edilmiştir. Ekseriyetle hakim 
bir oyun oynıyan Vefa, maçı 1-0 
galibiyetle bitirmiştir. 

Bugün üçüncü geliyor muş, dördüncü derece ve 
düşmesi de muhtemelmiş 

Londra, 2 ( A.A ) - Yeni Britanya ittihadı fırkası müessisi 
Rotermer, bir makalesinde vaktile ticaret ve sanayide birınci 
mevkii tutan İngilterenin bugün üçüncü geldiğini bu gidişle çok 
geçmeden dördüncülüğe düşeceğini, bu hale nihayet vermek zama
nının çoktan gelmiş bulunduğunu yazarak diyor ki : "Y enı fırka 
iktidara geçeceği zaman ilk düşüncesi ticaret .ve sanayiin ihyası 
olacaktı. Bugün pek ihtiyatkarane iş yapan Ingiliz sermayesi, 
resikarda durbin ve azimkar şahsıyetler gördüğü zaman tekrar 
meydana çıkacaktır.,, 

ispanyada intihabat yok 1 

Hükumet sansörü de kaldırmıyacak .. 
Londra, 2 (A.A) - Madrıtten Deyli Meyle bildiriliyor: Hükü

met, yeni intihabat yaptırmamağa ve sansörü kaldırmamağa karar 
vermiştir. 

Bahri konferansta 
Amerika murahhasları büyük bir 
sabırla sonuna kadar bekliyccekler 

Londra, 3 ( A.A) - Bahri konferansta Amerikayı temsil eden 
bahriye nazıra M. Adams, Nevyorka gönderdiği bir telgrafta bahri 
inşaatın diğer devletlerle bir aıada kararlaştınlacak programa 
müstenit olması lizımgeldiğini beyan etmiştir. Nazır, Londra kon
feransında bir itilaf hasıl oluncıya kadar Amerika murahhaslannın 
büyük bir sabır göstererek konferansa iştirake karar verdiklerini 
de bildirmiştir. 

At yarşlarını seyrederken ... 
Marsilya, 2 (A.A) - Marsilya'da yapılan at yarışlarında hakem 

heyetinin verdiği karardan memnun kalmıyan seyirciler vahim ha
diseler çıkarmışlardır. Sükun ve intizamı muhafazaya memur kuv
ve•ler galeyanı teskine muvaffak olamamışlardır. Polis aaflannı 
yarıp geçen halk maniaları yıkmış ve müşterek bahse girişilen 
barakalara at~ verrniftİr. İtfaiye etradı yangının önüne geçmeğe 
çalışmaktadır. 

/3ir tayyare daha .. ispanyada tahkikat 

(Üst tarafı birinci say ıfamızdadır) 
Fıstıkçının terazisi inip kal

karken kısmet satan adaman 
etrafımm beş altı çocuk almış, 
5açlan arkaya örgütü bir kız, 
Üzerleri çiçek ve kuş yapıştır
malı muka vvaden kutulara el 
atıyor: 

- Acaba hanğisini alsam? 
Satıcı, yol gösteriyor: 

Hangisinin rengi hoşuna 
gidiyorsa onu al ! 

- Ben alı severim ama al 
kiğıtlısı kalmamış! 

- Öyle ise pembe kağıtlısını 
al.. 
pembe kağıtlı kutulardan birini 
alıyor. Helecanla açıyor: 

- A, gene yüzük çıktı. Ben 
küpe istiyordum! 

- F eİıa mı? Yüzügün ikileşti. 
Bir tane daha al, bu sefer de 
küp_e çıkar. Hepsi tamam olur. 

Küçük hanım pembe kağıtlı 
kutulardan birini alıyor . 

Fakat bu sefer ne yüzük çı
kıyor ne küpe: Bir iğne! Küpe 
isteyen kız, ümidini kesmiyor, 
birkaç kutu daha alıyor. Niha
yet, sevinçle haykırıyor: 

- Küpe!. •. 

• - Baksana, baloncu, ver bir 
balon daha. Ama sağlam olsun. 
Deminki patladı! 

Baloncu, mor bir balon seçip 
uzatırken şöyle diyor: 

- Balonlanmın hepsi sağlam
dır. Bir yere çarpbrmış olacak
sın. Hepsinin havası da sağlam
dır, derisi de! 

- Aman ipi de sağlam ol
sun. 

Haşarı bir çocuk, ateden alay 
ederek sesleniyr: 

- Demin Fuadin kırmızı ba-
lonu ö u uverdi. -~.~~~-~ 

BaJoncu, kızar gini oluyor: 
- Hadi, oyununa git, gilnaha 

sokma beni mübarek günde. 

nrabalar, bir kaç otomobil sıra· 
lanmış. 

Atçı atını methediyor: 
- Halisüddem arap atı. Çö~ 

den yenı geldi!.. . 
Eşekci, atçıdan aşağı kalmıyor: 
- Eşeğim adadan geldi, ad,. 

ya gidecek. Tur yolunda b& 
tün eşekleri geçer. 

Arabalar arasında~ eşya arl' 
basından bozma, dört köşes ol 
dokuma yatak çarşafı gerilenler 
bulunduğu gibi talikalar ve far 
tonlar da var. 

Soförlere gelince, otomobille' 
rinin markasını söylüyorlar ft 
ilave ediyorlar : 

Böylesine Amerikada mi~ 
yonerler biniyor ! 

Çocuklar, atlara, ~ekler• 
arabalara biniyorlar, mahall• 
aralannda dolaşıp dönüyorlar. 

Hercümerç arasında bakını• 
rak dolaımaktan yorulmuş, met' 
diven i yüksek ç~menin damın' 
çıkmıştım . Cinci meydanının br 
de alaca, bulaca umui manza• 
rasını seyrediyordum. Bir fı ıltl 
işittim: 

- Mutlaka Ecnebi bir sef' 
yahtır. Yeni yeni ıeyler görö' 
yormuş gibi dalgın bakıyor • 

Meydandan uzaklaıırken, bit 
çocuk, demindenberi bir tür18 
ateş almıyan kapsül tabanca· 
sını kısık bir akisle patlatmıyt 
muvaffak oldu ; arkadaşlannl 
öğündü: 

- " Patlatamazsın,, dedinilr t 
ama işte patlatbm. Şimdi dl 
hasetinizden siz patların ! 

Ne cevap yeriJdiğini tahmil 
edebilirsiniz : 

- Voyvo! 

ur'am11z 
Bugünkü maçlar: Şehrimizde 

bulunan Ankara Gençler Birliği 
takımı bugü~ ikinci maçını Ga
latasaray takımile yapacaktır. 

Bizerte , 2 l A . A ) - İçinde 
iki zabitle hır küçük zabit 
bulunan bir deniz tayyaresi 
yapmağa çıktığı bir devir seya
hatı esnasında denize inmeğe 
mecbur olmuş ve şubatın 28inde 
ortadan kaybolmuştur. Tayyareyi 
bulmak için yapılan araştırmalar 

Paris, 2 (A.A) - Beynelmilel 
darülfünunlar konfederasyonu 
reisi M. Saulim ispanyada son 
zamanlarda olup biten vak'alar 
ve darülfünunların vaziyeti hak
kında tahkikat yapmak üzere 
Madrite gitmiştir . 

Sicim yerine kuyu ipi bağlı- l ı 
yacak değilim ya! I 

1 

Dün 27 Sub 
tevzi edilen numaralar 

üzerinde kur'a çekildi; 

Bu maçtan evvel Beşiktaş Fe
nerbahçe ile hususi mahiyette 
bir müsabaka yapacaktır. · 

Si v asta bir maç 
Sivas, 3 ( Vakıt) - Bayram 

münasebetilc Kayseri lisesi spor 
takımı buraya geldi. Lisemizin 
futbol takımı ile güzel bir maç 
yapıldı. Neticede takımımız sıfıra 
karşı iki ıayı ile ~alip ge'di. 
Misafirlerimiz yarın gidıyorlar. 
F 

imdiye kadar neticesiz kal
mıştır. 

1\1. Rollen 
Paris, 2 (A.A) - Son daki-

kada öğrenildiğine 

ticaret nazırlığına 

tayin ed imiştir . 

göre, bahri 
M. Rollen 

VAK ] ın tefrikası: ıus 

Yazan : Hüseyin Rahmi 

Brezilva reisi ciimhuru 
Riyo Jö Janeyro, 2 (A. A) -

Reisi cümhur intihabatının şim
diye kadar mailim olan netice
lerine göre, M. Jülyo Trestes 
250 bin 974, muhaliflerin nam-
zedi olan M. Vargas 58 bin 901 
rey almışlardı. M. Jülyo, muha
fazakarlar tarafından namzet 
gösterilmiştir. 

- Halat bile bağlasan olur. 
1 Sen hiç sinemada balon gör

medin mi. Onlann ipi nekadar 
kalın. 

- Şu çocuk beni günaha so
kacak. 

Çocuk, baloncuya dilini çıka
rarak yanından bisikletle geçen 
bir arkadaşının peşinden koştu: 

- Senden sonra sıra bende 
ha. Çabuk dön l 

• 
Meydanın deniz tarafında at-

lar, eşekler, bir az daha beride 

Yanımda bir de sustalı çakı yakın bir yerde durdu. Nasih 
var. Bunu bana arkadaşım Ha- bey şampanya kadehini bir daha 
san tavsiye etti. Dişimden tırna- doldurdu. 
ğımdan arttırar~k elden düşme Gene ağzıma ıundu. Ben şim
iki buçuk liraya almıştım. Hasan di hu ikinci kadehe birincisi ka
bana öyle dedi. Biz henüz on dar tiksinti göstermedim... Bar
sekiz yaşına bile gelmedik. Allah dağı gene yarıdan aşağı içtim. 
göstermesin fena bir vaziyette Kalanı Nasib Bey çekti. G!!ne 
kalırsan musallata bunu daldır beni kollarının arasında sıkarak 

Anlayamadım . O tekrar etti : ler homurdandı· Anlıyamadım · kurtulursun. Kanun bizi affeder. göğsüne yapıştırdı. Gene onu 
Yanak · t · yanak Arada sırada acayıp acayıp ba-

- ıs erım · · . k Demişti •. ittim. Kurtuldum. Otomobıl yü-
Benim cevabımı bekleme- na göz atışlarını da beğenmıyere Öteden Suduri : rüdü. Bilmem nereye artık bo-

d b ld D d ki sıkılıyordum. Şampanya sanki be-
en oynuma sarı ı. u a a- _ Çocug~u o bu saf ifadesine yuna gidiyorduk. 

Tinin arasında vücudüm ez"ıliyor- nim kuvvetimi ıki kat arttırdı. N h B k h 
b ld bir mud f · ası ey hem ra ı em İhtiyarın vücudi~me dolanmış naıaran u yo a a aaı 

du. f" t k b ı hı"ç bı"r h k" şampanya içiyordu. Araba bil-kollarını çözerek onu öteye ittim. ne ı s e vu u u sa a ı-
O esnada Şoför bize dönerek: min vicdanı onu mahkum edemez.. mediğim yollardan koşarken be-

B •·f d" H O Nasih bey - Vay tosunum bu 
- eI en ı acı smana gel· Ali Safder _ Firar ile tasal- nim başım da hafif hafif dönü-'d r ? ne kuvvet... k k 

dik nereye gı e ım Dedi. Cevap vermedim. Oto- luttan kurtulmak kabil iken sus- yor içimden şar ı söyleme he· 
Nassih ueni kolları arasın- mobil do 'anbach yokuştan aşağı talı çakı ile adam vurmak iyi vesi geliyordu. 

dan bırakmak istemiyerek cc- kıvrıla kıvrıla iniyordu. Araba birşey değildir .. Böyle telkinatJa Nasib Bey birdenbire beni 
vap verdi: durunca inip kaçmağı düşündüm çocuğun zihnini b~zmayınız... kucağma doğru çekerek yüzünü 

- Sorduğun şeye bak Al- Cebimde para yoktu. Vakıt Avnüsselah - ikiniz de uka- yüzüme yapaştırırc:ısına benimle 
)ahın kırları bittimi? Lastik lerin akşamlamıştı. O zaman ters yü- lalığı kesiniz de Tahiri dinliyelim. burun buruna geldi.. lnliyerek 
patlayıncıya kadar .. Araban züne okadar yolu nasıl yürüye- Tahir kendini büsbütün ma- derinden derine gözlerinin içine 
parçalanınc1ya kadar Istanbul bilirdım? sum çıkarmak için hikayenin bakıyordum. Sandım ki bir kadeh 
Depolarındaki bütün benzin!eri Düşündüm. İhtiyann bir sı- söylenecek ve söylenmiyecek şampanya gibi beni de bir yu-
sarf edinciye kadar git.. ve.. kımlık canı var. Nasıl o'sa ben tarafını aY.ırmağa uğraşır gibi dum da içiverecek; göğüs geçi· 
dol aş. Kaf dağının arkasına ka- onu haklarım. Neden korkayım biraz düşündükten sonra başladı: rerek diyordu ki : 
cla r... dedim. Irzım ıçin büyuk bir - Biz Büyükdereye indik. - Ah ins:ıfs ·ı çocuk bu ça-

2050 
numaraya bet lira isabet 

ti; diğer muhtelif hediye
r kazanan numaralar şun· 

ıardır: 

1728 371 4869 
6145 6029 3678 
4906 6003 911 

Yarın da 28 Şubat günü 
tevzi edilen numaralar 
üzerinde kur'a çekilecek, 
neticesi öbür günkü nüsha· 
mızda ilan olunacakhr. 

defa öldürüyorsun. Her bakqı 
la kalbime hançerler saplıyorsun 

Bu lafları söylerken elleri -'4 
çenesi öyle titriyordu ki korlr 
tum onu gene var kuvvetim~ 
iterek arabanın öte tarafao' 
kaçtım büzüldüm. Fakat öy~ 
dar bir yerde nereye kaçabilif 
dim .. 

Yine benim yanıma atıldı. Yiıt' 
üzerim · çıı llanır gibi yaparak elle' 
rile vücudümde birşey arıyorcıaJ· 
şiddetle karnına dayandım. 01'11 

yine ara~ ~nın öbür tarafına attıı" 
Şimd ı şöyle inliyordu: 
- Beni öldür, fakat böyi' 

nefretle itme.. Merhametsiz, je 
nin yüzünden çektiğim ıstır•~ 
bilsen göğsünde çarpan şey "'' 
canavar yüreği de olsa yine ba"' 
acırsın .. 

Sordum: ,, 
- Sana acıyıp ta ne yapa' , 

ğım? Sualime güldü. Ağızla d&Jlı 
dudaklarımı arıyarak sanl~İJ' 
için yine bana atıldı. Lalı .• 
koJlarım ve bacaklarımla s-eı;, 
lerek onu alargada tutmağa r1I 

vaffak oldum .. 
Şoför kapalı dudakla bir şey- tehlike görmedim. otomobil Mesarburnu iskelesine kır gözlerinle beni günde bin __ _:_::__:__ __ __:~----~~~--=-~~~~~--------=:..._-------=----~~~~~~~------
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\'unanistandaki Rumlaır ateş saçıyorlar 
-

. Venizelos Ankaraya 
- - - - -

Güzellik kır aliçesi Facıa 
gelmeyi kararlaşhrırkenl 

1 
~\tınlar "Anadoluda dökülen Yunanl 

evleniyor mu? İhtiyar bir mütekait 
bayram gecesi kendi
sini asarak intihar etti 

kanı kurumadan nereye?,, 
diye soruyorlar 

Atinada aktedilen büyük miting 

Mübeccel 1Vam1k fi. a zengin bir Türk 
müessesesi sahibinin talip oldııa-ıı 

hakkında şayialar 
Gibellik kıralicesi Mübeccel 

Namık Hanırna, henüz Avrupa-

ya gitmeden evvel resmini gö
rerek. kendisini b;ğcoen lsviç
reli hır bankerin oğlu talip çık-
nuş, bundan baıka Mllbeccel 

Hanımın birçok izdivaç teklifle

ri aldığı kaydedilnıitti· Fakat kıra
Jiçc Avrupadan döndfiğü zaman 

b°:. ~azctecinin evlenip cvlcnmyie
cegı hakkındaki sualine zarif bir 
tebessümle mukabele etmişti. 

Anupada güzellik kıraliçeliği
ne intihap edHen genç kızlann 
izdivaçları, her tarafta büyük 

bir alaka ile takip edilir, birçok 

şayi~lar . çıkar, nihayet güzellik 
kıraliçesı mes'ut bir izdivaçla 
dedikodulann önOnn alır. 

beccel Hanıma talip olmuthır. 

Bu zat hem genç, hem zengin 

Evvelki akşam Karagümrftktc 
bir intihar vak'ası o ımuş zavallı 
bir mütekait 
senelerden beri 
sefaletle süriik
lediği hayatın
dan bakarak 
kendini evinin 

t tavanına aıDllf, 
ö!milştUr. 

Bu acıklı vak'
anın tafsilltını 

kaydediyoruz: 
Yıkık bir Juı. 

ltfbe 

Kara gOmrOğfin etrafı servi

lerle çcvrilmiı, kariye mabaUc

ainin demir kazık sokağında 

üstü kmk yoaun tutmuş kiremit
mitlerlc örtntn yıkık bir eY ... 

M Venizelos zeVCe3i ile birlikte umumt ~enlı~lerdm birinde 

.lltina muh.birlmlz y.uıvor idi hükmü karakuıileridir. Tür-
• At•na, ş.ı,.t 21 kiyede mübadil ve firari rum 

Biz de bugun Mobcccel Hanı
mın izdivacı etrafında kulağı
nuza kadar gelen bir pyiadan 

Buraya 20 aene eYVel Eclir
ncden mütekait Mehmet Efendi 

kansı Samiye H. ft oğlu ple
rek yerleımifler, mes'ut bir yu-

?nrk • Yanan itilafı projesi ~ . ,. . . 
1 -buradaki Ram muhacirin emlakıle Yunan cmlakını 345 

t'tlcillbm tilb .-e heyecana dü- milyon altın Türk mülklerinin 
tttrdu, bir mftmayif tertip Ye kıymetini el çabukluğu ile ancak 
İtiltf, protesto etmelerine ~be- ve ancak 45 milyon altına in-

biyct verdi. dirmeğe kalkışmak hiç füphesiz 
>.1uhacirJcr beyannameler ne- gülünç bir harekettir. 

ı~ler ve bu itilifla Rum hu- Herkes bılir ve timdiye kadar 
~~k ve menfaatlerinin feda edil- ötede beride yapılan Jo,,JQet 

1
iina iddia ettiler. takdirJerile sabit olmuftur ki 
Nihayet Atinanm en büyük AnadoJudaki nım ve Yunan em

fi\'atroıu o'an Kolombiyada içti-
• edildi. Tiyatro battan bata )ikinin para eden kıaımlan harp 

dot111uftu. •numda yanıp harap olmut, 
rı. h Yunaniıtana giden miibadil nım· "-Um mu acir meb'uslan he-

Ytti tertibiye~in başında bulu- ların yüzde doksanı mülk sahibi 
lluyo, lardı ol111adığı halde Yunanistandan 

~•troda toplanan halkın buraya gelen mübadil Türkler 
hatipl .. e kato) avazcleri arasında muaz:ıam çiftlikler mamur, zen-
htyec:ı. kürsüye çıktılar ve gin ve pek vAsi emllk bırak-
Yunan "t·ı'eıle hazırlanan Türk mıılardır. 

1 
' -ı· · ı B mı h k b r;nin haki 'e Rum muhacır c- uA .. n er esçe sa it bir ha-

d 1 
8
"' "e ... f tı .. r· f .. da kikattir ki Makidonya ile Ep:-t ı diğini, b6 ... en aa ~ ı ~ • .-

v Y.e b' 't·ı·f kt' . d k. t•k . . d r Unan zimanıd ır ı ı a a anın e ı cm a Ye arazının yGz e 
"•taniye tctki~rları için hiyaneti ıelcıeni hep Türklere aitti. Bi-

Anadoluda d ettijini, daha naenaJeyb rum muhacirlerinin 6lcGlen Yu -Ilı" kanlan ~.,. kopardığı yaygara pek gillünç-
)' Ulıan bqvekıli 1."&mıt iken tür. Maamafih Yunan hilkUmeti 
"-ıınnuı Ankarayı de. hariciye nım firari ve mübadil emllkinin 

~lerinin rayri kabitt'~re~f ~~- de takas ve mabıubuna bida-
reket olacağını vaı ır yette taraftarken muhacirler 

liatipler TürkiyedeL· 'ÖJlediler. f 
f' " 1 llıQb d.J tara ından kopanlan yaygarala-
Jrtri Rum emlakile y • 1 ' 

itkinin mecmuu 3~8-QOOo em-
ıtlti ' 000 
'( n TOrk lirasına balii ~k 
\lnaniıtan da ancak 45 00o1

000
en 

'ltın Tü k . k • ' 
r !ırası ıynıetiııd 

lllllbadil ve gayri mübadıl Ttı ~ 
ernı11c· r.: 
t k ı bulunduğunu bunl~rıll 
.ı' 1 aa ve mahsup edilmesinin bir 
~e ilik 300 000 000 k 
-ıtı ve ' ' Osur 
b ... ~- ~Grk lirasının Türkiyeye 
b~·.,edılnıeai demek olacaj-ını 

1 
hasaa ilerı sürdüler. 

L Neticede itilifın ve Yunan 
Q''" kT · A.nk e 1 1 ıle hariciye naZJrmın 
ıtri ~raya nıütuavver seyahat· 
l'aırı:n protesto edilmesi ıım
ttıd''- karar verildi ve bu karar 

b l111; olundu. 
ou ın·r 

~a .. le" 1 ıng ve karar ıöıteri· 
' v 

1 ınubacir Rumlar Türk 
. r tınan ~ıaL.. 

nn tesiri altında kalarak mOba
dil emlikin tufiyesi mueleıinin 
bitaraf mftbadele lzaaına hava· 
lesini teklife karar vermiıtir. 

. *** 
Banka Komerçiyale 
ltalyananm heyeti idaresi ö

nOmOzdeki 29 martta içtima 

edecek olan hiaaedaran hey'eti 
~~umıyesine 500 liret kıymeti 
ıtibariyeıinin ve 1,450 liret kıy-
ıneti hakikiyesini haiz olan be
her hisse senedine 65 liret di-

~d~nt tevziini teklif edeceği 
gıbı 560 milyon lirete baliğ 
ol~uş ol~n ihtiyat akçesine 20 
mılyon hret ilivesinı ve halen 

Hdbeccel H. 
bahsedeceğiz. Bu ıayi-ya g6re, 
~Orki!ede ve Avrupada mamu
latı bır hayli şöhret kazanmıı 
olan bir müessesenin sahibi Mü-

hem de şimdiki halde bekar bu
lun maktadır. 

n kurmUflardır. Mehmet Ef. 

ailesi mahallede ciddiyet ve •a
kar ile tanınmıı ailenin reisi 

kOçOk bir kahveye ortak olarak 
onun paraıı ile biltçesini tanzim 

( Ah tarafı 2 üncü aayıfamızdadır ) 

M<1tskaralar geçiyor, V oyvol 
••••• 

Beyoğlu sokaklannı dolduran bu erkek kıyafetli 
kadınlar kadın kıyafetli erkekler kimlerdir, 

~e yapıyor ne istiyorlar! 
Yazan: FA. 

...ı 

Eakiden insanlar, acnenln 
mua"en günlerinde, ve 

senede bir defaya mahsus ol
mak üzere yli%lerini örterler, 
elbiselerini değiftirerek tan1o
maz bir hale gelirler, Ye, bu 
yabancı kisve altında tanınmış 
adamların yapmıya utanacaklan 
şeyleri yaparak ej'lenirler, her 
. toprac7ında, hamurunda 
msanın • 
mevcut çamur tarafını, kurtla-
rını dökerlerdi. . 

Gecelerin sabahlan, maskelcrı 

t 1 bir k6şcye atılmış 
yır ı mış, .. 
orgun fakat bir sene ıçın te-

:izlcnmif, ölü gibi donuk yüz
leri aydınlatırdı. 

Bu günler, senenin bu devrini 

' 

pantomim• kahramanlan kıya
fetli adamlar, kadın kıyafetinde 
erkekler, erkek elbiseli kadı.o
lar, yarı erkek yan kadın kıs-
veli yan erkek- yarı kadınlarla 
dolu. 

Bu maskaralar gurup halinde 
dolaııyorlar. Çünkü teker teker 
gitmiyc utanan, sıkılan bu mas
karalar bile biliyorlar ki insan
bu hakiki maskara - kendisiut 
aldatabilmek için de olsa başka 
insanlarm kendisine uyması la
zımdır. Nasıl hakikatı ispat için 
birçok başka hakikatlerin vücu· 
duna ihtiyaç varsa, yalan da öy
ledir. 

1 

Halbuki küçükler - manen Y• 
maddeten- maskara guruplannı 
Voyvo! Bakalyero! çığlıklariyle 
tcıyi ediyorlar. 

Beyoğlu! Memleketin en ka
labalık mahallesi. Ecnebi v• 
yüks~k (!) lcrin oturduğu yerd, 
kendı zımnınca medeni olan bu 
köşenin caddelerinde yükselen 
ses, büyüye büyüye yayılan se! 
budur : Voyvo! Ne küçüklük f 

Sonra sokaklarda tehrin bin 
bir köşesinden gelmit kavruk 
delikanlılar, parlak renkli enta
rilerini silrükliyen sinema yıldız
ları mukallidi kızlar, ne yazık 
ki baf)arı "bere,, Ji yavrucuklar 
bir qağı bir yukan piyasada. 
Yağmur çiseliyor , tramvay 

kampanalar1, bir çok dunuk 
•til.aı.. '" " aleyhindedir. Bu 
~ .... ., al h. d 

~ b 1 . ey ın e bulunmalannın • 

580 milyon oJduğu anlqılmıttır. 
Ve faıJa olarak senei atiye bi-

linçoauna 28 milyon liret devir 
ve naklini teklif edecektir. 

yaşıyoruz. 

Beyoğlu ve Galata sokakları 

Hayatın acılarım tatmış olan
Jar, bu maskara guruplarına 
"dihik,. Jcrle bakarken içlerinde 
haset keşfediyorlar. Niçin onlar 
da böyle olamıyorlar diye. 

çan sesi, di~ler bükük, ayak 
sürümeler. 

e lı batlı İslinatgihlan ken· 1 maskeli, picamalı, donlu, şalvarlı Maskaralar geçiyor, voyvo l.Pa. 
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l~tiSH~l SUİ ~ast~ılar Eh, ne yapalı_m, bu da kader! 
S on d~fa Ankaraya gider

ken lzmit istasyonunda ta· 
nıdığım bazı zevattan şayanı 
dikkat bir haber aldım. Bu ha
bere göre (Kandıra) taraflarında 
yumurta fiatı elli paraya kadar 
düşmüş. Halbuki daha bir kaç 
hafta evel buralarda bir yumurta 
(3) :kuruştan aşağı değilmis. Se
bebini sordum. "Marsilyaya Tür
kiyeden giden yumurtalar geri 
çevrilmiş. Fransız )Umurta tacir
leri: "Türkler fransız mallarına 
ka111 boykot yapıyorlarmış; biz 

ne diye onlardan yumurta alalım!,, 
demişler. Bu şayıa yumurta fiat
larını düşürüyor.,, dediler. Daha 
evel de buna benzer bazı sözler 
kulağıma çalınmıştı. Fakat oka
dar ehemmiyet vermemiştim. 
İzmitte işittiğim bu şayıa üze
rine meseleyi tetkika lüzum gör
dum. Bu hususta malümatma 
itimat olunmak lizım gelen Ma
lıye müsteşarı Ali Rıza beyin 
bana verdiği cevap şu oldu : 
"Evet Türkiyeden Marsilyaya 
giden bazı yumurta sandıklannın 
iade olunduğu doğrudur. Fakat 
boykotaj haberi yalandır. Bazı 
adamlar çürük yumurta gönder
mişler. Marsilya tüccan da bun
ları kabul etmemişler. Boykot 
,ayıası bundan çıkarılmış olaa 
gerektir.,, 

Türkiycde hiçbir kimsenin ne 
emtiasına, ne de diğer bir mem
leket mamulitma karşı boykot 
yapması vaki olmadığı gibi vaki 
olmasına da imkan yoktur • 

- Onun ıçın Marsilya tüccarmın 
tabsısen Türk yumurtaları hak· 
kında boykot yapmağa karar 
vermiş bulunmalar1nı akıl ve 
mantık kab11l edemez. Demek ki 

Yanma.sır e.ıır.>e/ki : 

VAKiT 
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·-· .. ·················································· 
Amerikada mahbeslerı kami· 

Jen değiştirmek ve birer mek
tep haline getirilmek sureti 
karargir olmuş ve Nevyork 
şehrinde tecrübelere bededil
miştir. 

Gene Amerikada aşçılık 
fennini isJah için bir komite 
teşkil olunmuş ve balık pişir

mek hakkında bir kaidei ce
dide ihtira eden bir aşçıya 
komite tarafından altın madal
ya verilmiştir. 

Amerikada bir mah zarfın
da yetmiş adet zımpara made
ni keşfolunmuştur. Fılipin ada
lannda on yedi liman inşa ve 
on beş can kurtaran mevkii 
ihdas kılınmışhr. lrlandada ne
hir ve denizler üzerinde on 
saat zarfında asma köprüler 
inşasına mühendisler muvaffak 
oluyorlar imiş. 

Londrada balak yağının içı
ne bazı mevat katılarak tesiri 
tekrir ve şürbü tahfif olunmuş 
ve buna muvaffak olan Jems 
nam ispençiyara encümeni 
etibba üç yüz lngiliz lirası 
kıymetinde bir hediye vererek 
yağın ismi dahi jems balık 
yağı konulmuştur. 

ltalyada bir nevi biralar ya
pı!mağa başlayıp bu biralar 
Almanya biraları kabilinden 
İtalyan birası namile iştihaı 
etmiştir. 

Dur bakal.m, daha ne sürprizler 
göreceğiz! 

Ben varinı; buraya kadar 
st verim 

Fi tarihinde, iki kişiden mü
rekkep bir kilçük Fransız ailesile 
tanışmıştım. Bunlar; karı, koca 
her ikisi de, Pariste, da•ülfünun
~an yeni mezun olarak ev!en
mişler, Türkiyeye gelmek iste
mişler; burada birer muallimlik 
bulmuşlardı. 

Ben bir Fransıı mektebi mü· 
dürü tarafından bu gene çifte 
takdim edilmiştim. Aman bun
lann hali ne kadar tnhaf: Daha 
ilk takdim edildiğim akşam . te
pemden tırnağıma kadar süzdü
ler; satın alınacak bir mal imi
şim gibi gözlerile adam akılla 

muayene ettiler. 

Genç kadın hayretle sorn
yordu: 

- Ya, siz Türksünüz demek? 
Hiç te inanacağım grlmiyor. 

- Evet madam hem Tür" üm, 
hem de eski bir Türk ailesine 
mensubum. Dört asır 'ık akraba· 
larımı biliyorum. ~eden inanma
dınız? 

Madamm genç kocası M. K. 
kahkahalarla ğülüyor ve . 

- Dur bakalım, daha ne 
süıprizler gö. eceğiz. 

Diyordu. 
Kadın kalbinin btitnn saffetile 

anlatıyordu: 

- Efendim, 
Ah 4'3 !!!ij) ! 1 4 U "f & -

sadece basit bır muhakeme bile 
Türk mallıırınd hariçten boyko
taj yapıldığı rivayetlerini tekzibe 
katidir. 

Hakikati hal hiç şüpbesi:ı 

haricin ticari emniyetini sui isti
mal etmiş olan kimselerin fena
lıklarından ibarettir. Marsilya ya 
çürük yumurta göndermiş olan 
adamın malları iade edılmiş ise 
elbette bu adem kabahatini iti
raf edecek değildir. Kendisini 
mazur ve hatta mazlum göster
mek için tasn•atta bu unacaktır. 
Bunun en kolay tarafı da ortaya 
bir boykot şayiası çıkarmaktan 
ibarettir. Bahusus böyle bir şa
yia memlekette ki yumurta fiat
ıarmın düşmesine sebep olabilir. 
Ondan sonra piyasadan ucuz 
fiatla }'Umurta toplanabilir. 

Bu sayede Maı sil yadan geri 
gönderilen yumurtalardan do•ayı 

vukua gelmit zararlar fazlasile 
çıkarılabilir ama bu halin neti
cesinde birçok fakir yumurta 
müstahsilleri mahvolacakmış. Bu 
cihet yumurta mubtekirlerinin 
umurunda değil~ir. 

Lisanımızda meşhur bir darbı 
mesel vardır ; der er ki : « Bir 
kötünün yedi köye zararı var
dır.» Halbuki cihanın bugünkü 
iktisadi vaziyetioe göre bir kö
tünün zararı yalnız yedi köye 
münhasır kalamaz ; bütün bir 
memleket, bütün bir millete şü
mul peyda edebHir. Onun için 
bahsettiğimiz hadise hakkında 
hUkiimet biraz alakadar olmalı
dır. 

Memleketin harici emniyetini 
ihlal edecek şekilde şayialar 
çıkarmakta menfaat anyanlar 
hakkında şiddetle takibat yapıl
malıdır. 

Alt!luuet Asun 

buraya geleceğimiz tahakkuk 
edince, bir defa düşündüm: 

- Türkiye medeniyetten ne 
kadar uzak; der cengı evvel, 
Türkler e temasta bulunmamıya 
Marar verdik. Rica ederim, gü
cenmeyin;z, düşündüklerimi ga
yet samimi olarak söylüyorum. 

ikinci mesele daha mühimdi: 
acaba Türkiyede her ihtiyacımızı 
tatmin edebilecek midik? Öyle 
ya, iğneden ipliğe kadar her şey 
laıım. Medeniyetten bu kadar uzak 
bir memlekette ne iğne bulunur, 
ne iplik; bunu için en büyüklerın
den en küçüklerine l\ adar, her 
şeyi, tedarik ettık; sanki bura
ya bin hir çeşit mağazası aç
mağa geliyomusuz gibi. 

Ben gülüyordum, Madam de· 
vam ediyordu. 

- Gülmeyiniz, efendim, ya
rın ak~am bize teşrif edersiniz, 
küçük dükkanımızı gösterirım. 

- Her ne ise, galiba cehaletimiz 
bizimle istihza etti. Trenle gelı
yorduk, bütün medeni memle
ketlerden geçtik, en son Bul
garistam da geçiyoruz, artık 
türkiyeye geleceğız; kalbimizde 
küçük b r sıkuıtı var. 

Biz henüz mektepten çıkmış 
iki genç. medeniyetin bütün eğ
lencelerini, bütün istinhat ve 

konfor vasıtalarını bırak, bu 
yaşla" hiç l> ı r 15 eyden • zevka!ma· 
dun, ıptidaı· bir mem ekete geJ, 
paslan. 

Eh, ne yapalım, bu da kader! 

Trak\ adı:tı geçiyozuz, burada 
zannettıgimiı gıbi, medeniyetten 
uzaklığa de.a!et edecek bir şey 
yok. 

- An ' aşı lan daha Türk top
raklarına girmed k. 

Diyordum. 

- Galiba şimdi girecegız ... 
şimdi gireceğiz... Diye diye ni
hayet, tren büyük bir garda 
duruverdi. 

- Geldik! 
Uediler. 

- Ne, rıereye geldik? 

Pencerelerden baktım, pekala 
bir gar olabilir dedim, Avrupa
lılar yapmış; hele şehri görelim. 

İtimizi bitirdik, bir arabaya 
bindık, otele .gidi vorduk. Geç-

tiğimiz yerlere bakıyorum. Büyü'c 
mağazaları ve dükkinlarile me
deni bir şehir, yalnız sokaklarda 
kesretle gördüğüm kırmızı baş· 
hklı adamler tuhafıma gitti. Her 
nedense kavuklu, kocaman bı
yık'ı, yataganlı adamlara hiç 
tesadüf etmedım. 

Anlaşılıyordu ki burada Türk
ler yok ? burası ıehrin ecnebi
lere mahsus kısmı olacak. 

Ben yine gülüyordum ; madam 
da gülüyordu : 

- Rica ederim, biraz sabre
din, tesadüfün cehaletimizle nasıl 
istihza ettiğini göreceksiniz. Otel
de iki gün kaldık, bizi istasyon
da istikbale gelmiş olan tanıdı

ğımız bir Fransızın delaletile, bir 
eve taşındık. 

İki gün sonra, komşumuzda 
oturan üç genç kız, beni ziyarete 
geldi. Bunlar üç hemşire idi. 

Ne güzel fransızca konuşuyor
lardı; ne nazik, ne terbiyeli idi-

Facıa GELiSi -' 
.· GOZEL . 

( Üst taralı 3 l.<OCU f'ayı tamıı.dad ır ] Güme gidt- n ba yrafll 
etm ştir. Fakat bu sakın ve- E k.d h ı ) rı s ı en ma al e ara arı 
muntazam hayat uzun sürme- davu Jar: 
miş, sekiz ay sonı a ihtiyar mü- - Güm, güm f Ötmiye b 
tekaidin çok sevd=ği karısı ağır lar ve bayram: 
bir hastalığa tutularak kocası- - Güm, güm, diye gelir 
nın ve biricik çocuğunun kotları Bu senenin bayramı ise bir 
arasında ölmüştür. kadaşımızm himmetıle güme ~ 

Kısa bir zaman içinde gelip Bu işin nasıl o!up ta yap 
çatan felaket artık Mehmet E- ğına merak sardıran bir ıaaJ 
fendiyi hayatın en bedbaht en ğımııın anlattığı sözlere in~ 
ldmsesiz ihtıyarı yapmıştır. Buna lırsa Akşam bayramda çık.-
bir ara ık bir de kahvenin iş kararını şöyle vermiş : 
yapamayarak kapanması in7i- Necmett·n Sadık Bey, 
mam edınce Mehmet Ef. büs- fikri ileriye sürmüş, Kazım 
bütün perişan o'.muş, küçha l. e nasi Bey, teker ve kahve fi 

oğlunu darüleytama koyaı ak fiyatının önüne geçecek olatl 
teklifi alkıcla karşı lamıf. fJ kendi 600 kuruş tekaüt maaşı Y 

Tahsin Bey, bjtaraf ve mOı~ ve konşularm yardımtyle ömrü-
kif kalmış, Va • Nu fazla rJJf nü sürüıdemeğe başlamışhr. 
gul o:duğu için cevap vermelİ 

Bavı am qec~5i Hat ce Süreyya Hanım, bu td 
Arife akşamı... Yarın Meh- yeni rop yaptıramadığı için 

met efendinin çocuğu darüıey· teklife sevinmiı. Akşamcı: 
tamdan gelecek ondan para _ Gündüzlerden ve ,011' 
bekliyecek ve mahallenin zengin zün yenecek şekerden b' 
çocuk' arında gördnğü süslü el- ne? demiş; Selimi izzet: 
biselerc oyuncaklara bakarak: - Ayol, bize göre her ~ 

- Baba ben de bunlar gibi bayram, tatile ne Uizum var! 
giyinmiyecek ... gülmiyecekmi- Demİf. Nihayet Hoca Jıfll 
yim dıye ağ ıyacak.. efendiye : 

- Bayramda çıkmamız r! İht ıyar mütekait bu düşünce ~ 
olur mu? diye sorulmuş, mulfl"' ile bir hayli kafa yormuş herkese 
ileyh te : 

dert yanmış ve para istemiş, _ Allahii ilem olur ı d~ 
fakat kimse biçareye ehemmiyet cevap vermittir • ~ 
vermem şt r. Bunun üzerine Aktam V' 

Yatsı toplan ... sabah yakla- makta ıarar etmit ve biıim bl-
şıyor.. zavallı baba büsbütün ram güme gitmiştir. 

bitkin ... bu acı bayram sabahını Maskaralar 
görmemek için odasını kilitlemiş Bizim ıeker bayramının 
kalın bir ip atmış tavandaki bal· günü frenklerle Rumi 
kaya bu ıpi g çirmi v bW ı - A:puluryliınan aon g6ftU&tLt•t 
kemleye çıkbktan sonra.. · düf etti. O sebeple dÜn 

Komşunun sinemaya giden düz ve gece Beyoğlu ıokakl 
oğlu ipin kopması ile döşemeye maa&rar•a..da .l..r ctoı ... ~t 
çarpan cescdın çıkardığı gürül- Gece bir bara uğramif 
tüyü duymuı, kapı kırılmış fakat orası da maskaralann ba 

uflradı. 
geç.. Tuhafı ve garibi fU ki b' 

Sabah eyin ceset zabıta dok· ipekli talvar giymit ve yiizl 
toru tarafından muayene edilmif kapamıf olan bu mukaral 
ve öğle vakti hayatının yetmi- arasında bulunan iki ka 
şinci bayramında bu bedbaht benim yanımdan geçerken: 
ebedi istirahatgahına gömülmüş- _ A ı dediler, Toplu İğne 
tür. burada 1 

ler. Milliyetlerini sorayım dedim; 
meyer Türk değiller mi imiş!.. 

A Sl·z, siz mi TUrk - aaa ... 
Diye hayret!e bağırdım. O 

gün, matmazellerden anladım ki 

sokaklarda gördüğüm k1rmızı 
başlıklı adamlar Türkmüş; ka-

vuklar, bıyıklar ancak bizim ha
yalimizde yaşarmış; Türkler de 
bizim gibi imişler. 

İlk konuştuğum erkek Türk 
genci de siz o ldunuz. 

lnanamıyacağım dediğimin se
bebi de budur. Görüyorsunuz ya, 

biz Darülfünun tnezunlan, Türk
ler hakkında ne kadar yanlış, 
ne kadar efsanevi malumata 
malik imişiz! 

Gülerek dedim ki: 

- Türklerin Avrupa mede
niyetine karışması, aşağı yukarı 
elli seneyi geçmiıtir. O zaman
danberi, bilhassa Fransız lisani 

memleketimizde büyük bir mev
ki tutmuş, ilim hayatımızda 
mühim bir rol oynamıştır. 

Mamafih, kavuklu Tilrkleri 
görmek isterseniz, bu arzunuzu 
tatmin etmek benim için büyük 
bir şeref olacaktır. 

- Ne diyorsunuz, Allah 
aşlnna, onlar hila var mı? 

(Bitmedi) 

Bu maskeli aşınalan anlaJ 
bana merak oldu. 

Neyse bir pundunu bul~ 
öğrendim. 

Öğrendikten sonra bir r 
müddetle bile olsa, bu kadd' 
rın yüzleri ve gözleri açık 

madığına esef ettim. Onl.ı 

akşam, Üzerlerine mfirekff 
dökülmüı güzel manzuml 
gibi idiler. ~ 

(S.} Hanımla (N.) Hanıımo / 
kıyafete gireceklerini hiç 1 
mazdım· Hay maskaralar h'1 

Toplu. liiw 

"VAKiT ,,INTAKV 

Salı 

il 
Mart 

1930 tr;' 
Fırhna ., 3 lf(in ,. oJ 

Goneıin JCJllJlu: 6,32 - batrl' : ~ 
Ayın <Joluıu : 8,03 - babf' : 

Namaz 
Sabah Otl• llrtndı 

1.09 12.25 ıs.36 

yakJtJert ~ 
"lrtam y.,.. .... 
18.03 I~ 

Bugünkü ha•• """"' 
Rüzgdr hafif Poyraz • /ratJd 

olacaktır. 
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Fuhuşla mu·· cadele nizamnamesine Dilenciler r.~:~~·~;:;~:·!~:1i·,:~:~~:!~~ ;~51 ~~;:n ·~~:\0~~;:. i~::~ 
hususta lazım gelen masraf tet- cı miktarını yirmi milyona çı-

1
' la" ve edı'len yenı' madde Şehrin her tara· kik edilmektedir. Sarfedilecek kartmıya çalışacaktır. 

f 
para mühim yekuna balığ oldu- . lf Bazı mektep1erde coğra· 

ında eksileceğine ğu takdirde umumi tahririn bu fıya derslerinin bili eski harf-i · sene tasarruf maksadile tehir lerle basılı haritalarla takip 
rtikap edilmit bir cürüm olmadakça kimsenin artıyor edilmesi de muhtemel görülU- d'ld'-· 1 

h 
e 1 ıgı görü müş ve bunların 

Ürriyetine ve meskenine tecavüz edilemez. Şehremanetinin dilencileri top- yor. kullanılmaması için mekt~plere 

Dahiliye vekaletinin fuhuıla 
1111icadeJe için bir · talimatname 
hazırladığını yazmıt ve talimat
llarnenin tesbit edilen maddele· 
ribi kaydetmiıttk. Bu talimat· 
naıneye son bir madde ilave 
edilınittir . Bu madde ıudur : 

• Talimatnamede itaret olunan 
blltUn noktalar takip ve tatbik 
edilirken her ıeyden evvel gö· 
zetihaeai, mazbut ve masun bu
lundurulınası llzım gelen cihet, 
vatandaıların ve Tilrkiyede Türk 
kanunlarının himayesinde bulu
nan ecnebilerin hürriyet ve 
hayıiyetidir. 

Binaenaleyh irtikap edilmiş 
b!r c~rüm olmadıkça, biç bir 
knnsenın hürriyet ve hususiyeti-
ne, haysiyet ve namusuna ve 
ıneskeninin masumiyetine teca:1 ve iz'aç mahiyetinde hiç 
ır harekette bulunulmaması, 

ketumiyet ve mahremiyete aza· 
illi dikkat ve itına lazımdır. Ki
ııuni şerait haricinde her kim 
tarafından olursa olsun ev bas
nıak sureti katiyede menedilme· 
lı," •. t . 1 • d b 1 k mu ecasmerı er a anu-
ııun hükmü yerine getırilm.ek 

.Uzer~ ~,hkemcye tes im . edil

.l!ıelidll': · • . · 
Fubıu t~kip ·~esilesile nü-

fu.,. 'f · ·. "' '. ve · v.azı eı · m~murıyetini 
~imal ·~d~n meriıuİun d~;hal 

ilaçlarda ;ht'ICAr 

Meb 1usBesim Atalay 
Beyin başına gelenler 
l.t. Bayram tatilini geçirmek üzere 
~nbula ıelen Aksaray meb'usu 
deJci "! Atalay B. bazı eczaneler· 
cle.Q·ıl~ç ıhtakin kakkmda f(>yle 

• 'ttır: 
i lç--;.~razin midi denilir bir 
~bul · Bu iliç Avrupadan 
~e s~~e.lir ıelmez alayım 
!>irine İitti~deki eczanelerden 
lllidi .,: bir tİfe Pıperazin 
tetirdi. dedim. Ecq.cı 

" - Kaç lcu 
«- 180 ded':Uf' dedim? 
" - Ben Alık· 

ttaini 170 kuru:!•da bunun ti· 
eli- D hal · alıyorum de· 

-· er ııteyi hriııe koydu ve . elimden aldı .. . 
-: 185 ten dedi: · " .._iı olmaz 

Sen tabii derhal h . 
~cıaneye gittim 'Ve atka bır 
1•~ed!111· derhal 150 ku •YDi ilicı 
'81 ' · · · l'lıftan ~r . . ~yni ~arkayı tqıyan ve~-
ı.~ ııı ıki •elim aıın Yerde fi bır 
i 1111d&k,i bu farkı anı. ... at-
llıitnı yoktur. Bir m~b'us,1: 
~ . bapna gelen bu hacliae 
~~r muhtelif semtlerinde· de 
\, mcktedir. Ümit olunur ki 
\):ıı~an sonra ait olduğu daire 
ı.ı/tleri biraz daha alika ile 

1P eder. 

!•rllerimizin ·dilekleri : · 

~ Eaki maliye memurlanndanım. 
tt. nkcsy maliye ıubesinde iıtih
t.b!' · edildiiim 'eanada tufiyeye 
'tl\ını tutuldum. Memurin kanunu· 
~ llıuvakkat ahklmı mucibince 

llıır hiıınet s . • • ril . 
eneaı ıç.an ve mesı 

Ilı ret ., . "ıiye . en uı maaıı aıli ikra· 
"'-tı yı. henüz alamadım. Maka· 
~.ıt. •ıdeainin nazan dikkatinin 
""qqıni • 

rıca ederim Sab . ık mahyc memurlanndan 
Mehmet Adil 

eli itlen çektiriJir ve hakkında 
kanuni takibatta bu!unulur. 

Vali Beyefendilerin emir ve 
mürakabeleri albnda bulunan 
idare ve inzibat teşekkül ve 
kuvvetlerine, kanun ve nizamla· 

nn kendilerine bahşettiği sala· 
biyetlere tevfikan hareket ve 

faaliyete girerek fuhşun men'ine 
müteveccih olan bu direktif er 
dairesinde icrayı mesai ve faali

yet buyurmalarını ve icraat safha 
ve neticelerinden Veki eti ha
berdar etmelerini rica ederim. 

Polis müdüriyeti ıimdiden ta· 
limatname es~slarmı tatbika 
baılamııtır. Bunun içın ikinci 
şubenin ahliki kısmı Beyoğlu 
ve lstanbul tarafındaki gizli ev· 
leri kat,iyetle tesbit etmektedir. 
Bu evlerin 250 kadar o'duğu 

anlaşılmaktadır. Bunların 200 ü
nü bıristiyanların, 50 s:ni Türk-

lerin işlettiği söylenmektedir. 
Şehrimizde ecnebi tabiiyetinde 

biç bir randevucu b1rakılmamış, 
hepsi hudut harici edilmiştir. 

Polis ıuüdilrlüğü mevcut ran· 
devu . evlerini kapatacaktır. Bu 

gibi ev.eri haber vermeyip, 

himaye eden memurlar varsa, 
ev keşfedildiği zaman bu me
uıurlara iıten el çektirilecektir. 

_I. ,~_v_u_K_· _u_A_T __ ( 

~ Otomobil çarptı 
Kasımpaıada oturan Ali, Voy· 

voda caddesinden ieçerken 
1477 numaralı otomobilin sade
medine uğramış, yaralanmışbr. 
Yak' adan sonra kaçan şoför 
aranmaktadır. 

latıp Darülacezeye sevk için za· r * Sdon 110 gün zarfında po- kat'i tebliğat yapılmıtbr. 
man zaman • harekete geçtiği ıs mü ilr üğü istihbaratı tara· 

1 
fından kaydedılen vak'a adedi "f Hükumetimizle temas ede-

ma umdur. Fakat her nedense bu 200 dür. Bunların çoğu hırsıılık cek olan Düyunu umumiye 
faaliyet pek çabuk gevşiyor· olup mühim kısmının faı·ıı· ya· ·· "il · d M d K s· h mumessı crın en . ö lozyer 

ıl .assa Beyoğlunda lstiiklil cad- kalanmışbr. dün StelJaditalya vapuru ile 
ddeı kebirinin Tünele yakın olan 'f Tütiln inhisar idaresi 4 ay- ıehrimize gelmiıtir. 
tarafında dilenc"ıler pek fazladır da 16,115,247 lira hasılat ve D 

7 533 '162 l' f • üyunu umumiye melisi reisi 
ve halkı hakikaten bizar etmek- ' 'J ıra masra yapmışbr. M. Vayt: 
ted1rler. · En çok tütün ihraç eden vili- M 1 k 

vet!erimiz İstanbul, İzmir ve « a iye ve ili Şükrü Bey ile 
Tünel kişelerinin yanlan elleri Samsundur. ~örUımek ilzere bayram ertesi 

açık bekliyen dilencilerle dolu- >f Milli müdafaa vekili bay· Ankaraya gideceğiz. Borçlar 
dur. Ekseriyetle genç adamlar ram tatilini geçirmek üzere meselesi hakkında hükumetle 
ve çocuklardır. Arasıra araların· İzmire gitmiştir. vaki olacak temaslardan alaca-
da t?pJanıp gelen geçene de voy- lf Karlintiya vapuru ile 400 ğımız netice hakkında timdiden 
vo dıye bağırırlar. Amerikalı seyyah gelmiştir. birtey söylemek mümkün deiil-

Dün bir mubarririmiz gayet >f Macar hariciye nazın dir demiştir. • 
çirkin bir hadiseye şahit oımut· ayın °0 beşine doğru Ankaraya lf. İskan iılerinde gösterdigı· • 
t gelerek üç gün kalacaktır. 
ur. • Millet mekteplerinin teşrin· kayıtsızlıktan dolayi Tire kay· 

Ecnebi ve Amerikalı olduğu evvel tedris senesi nihayet makamı İhsan Bey vek.tlet 
tahrnin edilen bir kadın Tünel- bu1 muştur. İmtihanlara 8 mart emrine alınmıştır. G8rillen lüzum 
de bir otomobilden inmiş ve cumartesi gününden itibaren üzerine Bihisni kaymakamı Şem

başlanacaktır. Bu imtihanlara settin · Bey de vekilet emrine 
parasını vermek üzere çantasını 840 mektepten 48 bin talebe 

t F 
alımııtır. 

açmış ır. akat yanında Türk iştirak edecektir. 
parası olmadığı için etraftaki 'f Adliye vekili, Lahey'de müda- lf. Müderris ve doktor Beıim 
~~kkinlardan para bozdurmak faa edeceği adalar meselesi hak- Ömer Pş. bir müddettenberi ğ6giis 
ıçm aranmıya batlamııtır. kandaki tezini hazırlamaktadır. darlığından muztarip bulunmak-

B 
)ıf Doyçe bank, Selinik, Ko- tadır. 

unu gören bir sürü dilenci merçiyale ltalyana bankaları mü· 
kadının etrafını sarmışlar ve dürleri tatilden istitade ederek 
mantosunun ötesinden berisin- Ankaraya gitmişler ve maliye ve

kili tarafından kabul edilerek 
den çekiştirerek para istemiye Döviz ihtiyacını temin için tesisi 
başlamıılardır. Kadın bu hare· mutasavver teşekküı etrafmda 
kete evvela hayret etmiş sonra Maliye vekiline izahat vermiş· 

lerdir. 
da kızmıştır. Dilenci güruhu >f Emanetin yaptıracağı yeni 
para alamıyacaianı anlayınca köprll intaatına gc ecek sene 
alaya g:rişmişler v~ zavallı ka- batlanması ve Uç sene zarfında 

,. inıaatın bitirilerek köprünün a-

Fransızca-Türkçe 
Az zamanda Fransızca öğren

mek istiyenler, Türkçeden Fran· 
sızca ya ve Franıııcadan Türkceye 
tercilme ettirecek evrakı ve 
vesaikı olanlar Vakıt gazetesinde 
Gayyur Beye milracaat etsinler. 

Şerait ehvendir. 

dının etrafında voyvo! diye bağ- çılması ümit edilmektedir. 

rışarak dönmiye batlamlflardır. )ıf Devıet daire ve müessese- f ;!!Li~!!!!~=~!~ 
Bu aralık orada bır tek polis leri için yapılacak siparişlerden il 

bir kısmı Darpanemiz tarafından 
memuru görülmemittir. Tesadü- temin edilecektir. 
fen geçen bir zabıtai belediye * Yeni teşekkül eden ahır 
memuru da tüneli kaçırmamak ve kümes hayvanatı cemiyeti 
için mesele ile alikadar olma· mühim teıebbüslerde bulunmak

tadır. Cemiyet Ankara, İzmir, 
mışbr. 

Seyrisef ain 
Mcrkn ıcenteli: Gal.ta Köpril bapnda. 
Bcrotlu 2362. Şube acenteal: Mahmu

diye Hanı ıltında lııanbul 2740 

Bir müsademe daha! .. 
Neft Sendikat kumpanyasına 

ait şofar Şerefettinin idare ettiği 

ve Adanada üç kuluçka istas· 
Fı~B~~~~~~~~!!!!!!!!!!~l ~I yonu vlicuda getir~cek, yu~ur-

U akşam 1 tacılığın inkipfı içın fenn1 ve· 

Trabzon ikinci postası 
(CUMHURiYET) vapunı 6 

Mart Perşembe akpmı 
Galata nhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireıon, Trabzon, Rize ve 
Hopaya gidecek ve dönUıte 
Pazar iık"elesile Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, Polatbane, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Fatsa 
Samsun , Sinop , İneboluya 
uğnyarak gelecektir. 

3-13~ numarali otomobille Bqik
tq-F atih hattında işliyen 102 
numaralı tramvay arabası müsa· 
deme etmiştir. Hiç kimseye bir 

Si nemalar t 1 

ıey olmamlfbr. 

· · Hırs"ız'Iar faaliyette 
-T akıimde mezarlık sokağında 
Osmanpaıa apartımanmda otu
ran borsa müfettitf Saiın beyin 
eviDe hırsız girerek bir takim 
qyasını çalmıttır. 

Acem halısı meraklıları 1 

Majik - Şark 

Etuval - Perettlt 
Lüksenburg - Şchr~zal 
Ekler - Goıo 
Melek - Günah sok~.Ahl kalbim 
Alkazar - T arıanın intikamı 
Opera - Uçan donanma 

Şık - Yattyan ölü 
Elhamra - Seni sevdim 

Milli - Kadın ve kumar 
Asri - Deniz. kurtlan 
Fransız - Palyaçonun ölümü 

Beyoğlunda Kıloğlu sokağın- Alemdar - Kohen Kelli deniz 
da 14-34 numarala apartımanda hamamında 
oturan Muhtelit mübadele ko- ı ~ Beşiktaş Hilil - Emelin ölümü 
misyonu heyeti tetkikiye reisi , i Tıyatroıarı 

Amerikalı M. Siyortanın kapısı 
1 1 

açık unutulan dairesinden 50 lira Darülbedayi - Ko~otlannektebi 
kıymetinde iki acem halısı çalm- ear ve 1\1 üzlkholler ! 

mıtlır. ' Garden _ Doı Kleo iris, Elli his, 

'
~~----------- Jrena, Naudi . Balet 
. T~, ttyalroşunJa bugan matine Maksim _ [almaç ve Siril,Jülyet 
aaat 15,30Ja ve a4'..,am aoat 21,30 ela. d Jirar en 

Mulen Ruj _ Arizona revüsü 
Dobo revü 

Türkuvaz - Florel. Mezeyi 

Aynaroz ŞEHREMANE ... ! 

j 

1 ! 
1 

1 

1 
PEl~TJ~V 
Mü~tahıa·rall 

f .t>rikası 
Pek NEFİS olan 
ve TÜRK eseri 
san'atı mamuli
bnı muhterem a
haliye takdim 

eder. 
KREM 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev diş ma

cunu. Pertev ko
lonyaları, Pertev 
PUDRALARI 

ADEMi iK TiDAR 
Ve bel gevşekliğine 
En müessir deva Seroin hap

larıdır. Deposu İstanbul Sirke
cide İskenderiye oteli ittisalinde 
Ali Rıza eczanesidir. Taıraya 
150 kuruş posta ile gönderilir. 

İzmirde ecza depolarında ve 
Irgat pazarındaki eczanede bu· 
lunur. 

Profesör Doktor 

M. Lutfl 
o.hm ... lnt•nl .... ,.ı.rını c ........ p....,.. 
dan mada her .On ikiden -• O>•anyalu 
Ş.kerd Solcak N. 7 et. kabul etmekt.dlr. i

l 

I' Baletl 
1~~~~c~6~~~~~~~f~r~~S~tn~./~~.~ Ş.~-~ LI K ~~:: 

Kadısı ~ ~ ~ 
6 faplo 

Y ".zan: Mu-

sahip zade 
Celil B. 

.......... 1111 

11111111 ilk günfld{jr il ta ......... •• ..ı-.. ... ""'• <dcbn4li<
0 SIROP DESCHlENS, p ARIS 

~~~J!L---~~--~ 
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Konferans kıralı 
Fransa fen akademisi azasın

dan ve Kollej dö F rans profe
sörlerinden, Lejyon donör ni
şanının biiyük rütpesinin ha
mili, "Filip lö Hüten., , iş odasın
da oturmuş "mutena cemiyetler 
mektebinde,, verdiği haftalık 
konferansı hazırlamakla meşgul 
bulunuyordu. 

Hizmetçi içeri girdi: 
- Efendim bir mösyö gelmiş 

ıizi gayet müstacel bir iş için 
h~men g6rmek istiyor. 

- S6yleyiniz boyunun. 

• 

it oduma tamamen matnıı 
llir centilmen Pdi. 

Ma.ya "La 1-loten., miAfire 
IHr koltuk itaret ederek 10rdu: 

- Kiminle m8ferref oluyo
ram? 

- im M. Vliyamlim. 
111.yl " U Hltea,, bu ismi 

twaa«hia .Werir bir hareket 
yapb. 

- Ben "Hamar klğıt,, karalı 
11..ter ~ UD kltibiyim. 

- Anladım.. Amerikalı mil-
yarclar Mister .. Ç0Ylllll•m,, an 
cletU mi? Ne emir buyuruyor 
-1 

- Geçen a•artesi ı&nü 
.. P'lllercle ki belller.. haklUnda 
konferana veren M. ..Lö Hüten .. 
8İUİIÜ& cleiil mi? 

- E•et benim. 
- Matem& cemiyetler mekte-

w.de. .. 
- Ta kendill, mqhur konfe· 

ramçı M. cHittu• diye bana 
derler. 

- Aym konferauı yana M. 
.. Çhinııam " m eviade tekrar 
etmek için ae iatiyonunuz? 

- Rumi kabul mil •ar?. 
- Ne iatedlpizi llyleylniı ..• 

H•ea kabal edeeejiz. .. 
- On bin fruk. .. 
- Olrayt!. ( pekall). Y arm 

- pyrek kala otomobille p-
lp *i .ıacap. Paraya kon
,.._ Yerdikten IODn alacak• 
MI&. 

-Yal.. 
...,...... lrıtibl ima bir -

.... ... _ ..... çakıp fitti 

- "/orj Do/Jeıı,, den -
İki adam otomobile bindiler. 
Mösyö lö Hüten düşünüyordu : 

- Gideceğim otel gündüz gibi 
ziyaya garkolmuı bir yer olacak. 

Otomobil bir müddet gittikten 
sonra büyük bir bina önünde 
durdu. Binanın cephesinde hiç 
bir aydınlık görülmllyordu. 

- Mi.yarder Mister "Çe ı ng
gam,, m konağı burası mı ? 

- Evet .. 
Profesör düşilndil : 
- Çok garip.. koca konak 

kap karanlık.. yoksa acaba beni 
buraya getirten maksat bana 
taarruzda bulunmak mı? Bunarla 
pek ihtimal görmüyorum... Şu 
Amerikalılar ne tuhaf adamlar
dır? 

İki adam otomobilden indiler. 
Konaktan içeri girerek, bir çok 
up.kların uyuldadıkJan muhtebf 
odalardan ğeçtiler. Nibay~t bir 
kapı 6nüne varcblar kitip ipret 
etta: 

- Buruıdar. 
Ma.ya 16 «Huten• düfihıdD: 
- Şu kapı arkumda kim 

bilir kaç yllz kiti bu dakikada 
beni bekliyor. 

Kltip kapıya blmdatb. lçsi
dea bir aea: 

- Giriniz. 
Dedi. lki adamm beraberce 

ıirdikleri yer bir yatak oclaa 
idi; orada bir mahtqem yatakta 
11Çevnggam,, yapayalmz uzan. 
mat yatıyordu. içeri de bqka 
biç kimıe yoktu. 

Milyarder parmajı ile profe
IÖril ipret ederek kltibe 10rdu. 

- ..Geçen defa koaf_.... 
Yeren adam bumu idi. 

- Evet.. 
- Olrayt • bafla11n ""lr•lm .. 

Sabmazlamyorclua. 
Profellr bu sefer de d8ıfllMdtL 

-Ne zeYld lelim uhibi admm.
Bayle keyifleri ancak milyarder
ler yapabiHr. Vaktile Bn,.era 
karalı •Lut•, .. v ....... ,... ,.._ 
Dd cllaJı•ek ..... IJ 1 ... he-
Dİm konferaD11ma mGftak .._, 

Konfetana için hazırlanan ... 
..,. yerlqti. 

• Eıteli ... konferansça pro- - Bqlaymı1,. •• 

Merakh şeyler ] 
Mekkede ecnebi ıııuhabirle 
Kcibenin ilk defa olarak içinden resmi 

nin alınmasına müsaade edildi 
Mekk:ede asri tesisat: Otomobil, telefon, yollar ••• 

-

Bacılltr lCAbeyl tavaf eder.,.rlunı 
Hicaz 'ftl Necit hekOmdan lbniutıudun rlyuetl albnda w- rumı ,e.twlJ011. • ..... 

imal Abdllaziz lbnlaaudan Hi- im bulmUf, ba mtlwebetle IOD ihtifaller .-....... 
cuı apt •e iati)ı..,..,. llellei ecnebiler •bık ıerlfler hlkt- mlfbr. 
dewlyui mlnuebetile Mekke metl ile ValmaWler hlk6metl Hleum tlmcllld alW. 

. 
Hicaz kıralının ollu mera· 
simle naıruaza giderken-

•e Cidde de bir çok ihtifaller 
yapılmq, bu ihtifallere ecnebi 

matbuat mtımessillerile ecnebi 
devlet mOmeaillerinin iştiraki 

temİD olunm111tur. ihtifaller, imal 

arasında ki fUkı ft'rm!fl W. 
lraa halmaflanhr. 

Ecnebi pseteclleria u • 
zan dikkatini en çok ceU. 
den noktalar, yapılan yollar 
Ye ba yollarda ifletilen otonao
bWerclir. Cidde ile lılekke ara
mada otomobil, cleYel..m yerini 
blbmt Ye her k• ba ...ta
da iatlfade ecl-.k ba,lk ... 
pkkatlerclen kurtulmafbn'. !lld 
den bu medeni vaaatalar Şerif 
aileaine mOnhamrdı. 

Karal lbnllaGut telefon telİU· 
tma da ehemiyet •ermlt " telaiz 
tellsab da vllcada getirmlftir. 
Haç yollamuıı mubafazasma da 
ithaa ıa.terilcliP.aden Hicazm 
ticareti yllbelmefe bqlalDlf •• 
Cidde limanıma vaziyeti iyilq-_,.-.;. 
~· . 

Şimdiye kadar ..n&-. ICA-
benin içinin resminin abnmamn• 
mOAade etmeclildai halde tim
diki htlkamet buna mo.ude 
etmiftir. Resimlerimdin biri 
Harem Şeyhinin Klbe içiaden 
duuma göstermektedir • 

Diıer bir reaimimir., Ha
remi Şerifin umumi bir manu-

lıatbe olcwaulcen 

bmlllauudan lldaci otla Emir 
ulclır. Raimlerimizia Wıi 

ona Mmrlı pzetecller 
,a.teriyor. 

,..... r..W .ıw.e IİJmİf, Dİt&D- Profea&r beı dakika kadar-, 
...._ hlnmt olduitn halde bek- yelrahenk ıesile Klopatranm 18- .ekiz gOn kalacaktır· Be aekiz (Memleket haberleri 1 1• ... •1•••-;,••n;ı;;• 

'-!- --- zelliklerinden bahsetti. glhacle ayna werait dahilinde ıe· ··r · ı . : re eme 
.,...._ .P.den dİJ•du ki: Birden bire kaYi bir horaıtu ıecekainiz. ayyarecı erı - :. Bankası 

- K_,_._ Jlbek •e duyda. ÇeYinnam horul horul - Anhyamadım.. • h d • 1 
... ballk bir malüt kartımacla UY11JOrcla. Katip dedi ld: - Anlamıyacak ne var .. Mil mıze e ıye er i M~rkez Amiıterd 
..-.cetim. Kim bilir milJarder - Klfi ••• L6tfea beni takip varder birtnrlü uyuyamaz. Sıcak Diyanbekir refikimlzcle oku- ! Maun eennQell: f1. ' S.000 
u_ıeri daYet etti. Batla .... ed:-ı- 3 

dutmuza , .. re ıe,. ..... ·-e A· •. T~ ..W.11 .... --•· _. ...... banyolar yapb, veronal ve ıair v ... -. - -7v ...,._ 

lekdaşlan• bmau dayanc:a kaa- - Fakat.. münevvimler kullandı biç biri na olu ve rakya turnesini mu· : lhapt akçeeh ~...,. 
kançlanndu pthyacaldar. Hem - Beni takip edinb .U,.um.. para etmedi. Geçenlerde bir vaffaluy~le. yapan Diyarıbeldr ! Jstanbu/. şubesi 
4e lyle bir yeni mevzu buldum Ulaa akedemeai bul katibin gOn bitteaadtıf bir konferansmızda tayyarecılenne ba kene de • 

ilik beni •---d kika YOnken Alman tayyare : Galata Karakay P .... 
ki.. Kleopatranm gilze ar~ an dlfAn çalrb. bu'uamuf, bq da . 10nra fabrikam aalıibi M. Ylnken : Tel: Beyojlu 3711115 
IWdnncla ela bir feY ilive ede- Katip elindeki Wr delte bank- uyumağa bqlamaş. Bundan fev- b • •&t• notu uzatarak dedi ki: kallde memnun oldujwıdan lizi :i,~t:.h~:" J::::W.lipra ! Jstanqul tali şube 

Kapmm lili plall. MilJarde- -itte OD bia frank.. Gidiniz.. konağına getirerek uyutucu has- Bu tabakalaruı kapajmcla 5 lıtanbul Alalemci ffaO 
• 1s11ibi pl•ifli· Ulam akade- yana ayni ıaatte g .... z.. eanazdan istifadeye karar verdi. Anadolu haritası ile turnenin 1 T "'l: İstanbul 569nO 
..W .... lr.tllbi taldpedwek .,_ Ücretiniz de aynıdır.. Şimditik gllle gOle.. Yaran ak- yapıldıja mmtaka tesbit edilmlf 1 Her neYi Banka 

indi. llOclepclep bir oto - Fakat.. ıam a) nİ aaatte ıe~meyi unut- ve içinde de her tayyarecimiıia : ve kıralı'< kasa• 
~----•r m lallacle beldivor-. ......._-----'-- - " ... -"'-"-van • ıam» Pariat.e_e ...GllıD&.-1...Jm&ımu.z..... ________ ..:..JMIL~Y!'.leurltmıtbeai : .................. .. 
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· çalışkan bir vatan köşesi 

'Tiyersölen,,in acıklı ve ibretli sonu 
Zavallı kadın düşürüİmüt olduğu sefahat 
'llçurumundan kurtulamadı ve sürdüğü hayatın 

teairıle genç yaıında öldü ... 

Dünkü bulmac~~ hallede -
medinız.se bugünl<ü halledilmiş 
şekle bakarak yeni bulmacamı -
zın ınrrını meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife-
yi tatbik ederek Uç beş dakika 

meşgul olmam7.. kafidir: 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sergezett petiade kopa bir muıtu kendisine bir şey reddet- 2 1 ö (iiJ E "1 V A H i jj • ü1 1 & öTR DTJ: s • Bi~l:M 
•de1n olan kont da ccLajak• mekte mana yoktu. On altıncı 3 'R E C Al~ HAL ~il F 
~ dalaYerelerine karıtırdı. Lui gözdenin yaptığı fevkalade 4 O ij A [i]ı T l{ "t" "'[ i} T 
~ •Pbtı rezaletler kendiıini on masraflara iğmaıı aynetti. Kıral 5 E V ij NI! lj J< ii lf [1111 il 
defa ipe kazıi• IAyık bir hale hasta kadının maaısnı 21500 6 S A H i fi) S_ıT V ı A ~~ 
lokmuttu. Babasının batında «livr,.e çıkardı, Ye Temmuz 1779 7 • H A K K Jl'f A -R 1 K 
bela idi; nihayet günün birinde da öldüğü zaman borçlarının ha- 8 A T1-r Eli] YJ A ~~T T ti 
babuı bu menfur evlidın yap- zineden veriımesim emretti. 9 ~illi r il] Fl!R T ii M E 
tılduma tahammDI edemiyerek uGözdenin peder ye biraderi- 10 1 lilHiJ[i]lijs[!} TM A • 
6ldn. M. da "Sen Floranten,, ne ge!ince 11.Baıomon,, . un ~ize 11 lJ U(F T- ti fi[K.fll(E:fi • 
inkir ebnelcte beraber Matmazel anlaltıgı veçbıle müteveffıy~nın eş- DiinkU bul ııın 
''Tiyers6len,, ile kendi piç oğlu yası aruında buldu~ları hır san- halledilm~ac-:.i 
araamdaki mllııaıebet, genç ka- dıkçayı kırala tel dı etmek ze-

1 2 3 
lf ıe 

10 11 dına kartı gayet tedit davran- kasını göıterdiler. Buna muka- _ ..-- 4 5 6 7 8 9 -~~~. 
ınasım mudp olan en m6htm bil kendilerine 1200 lira verildi. 1 _ _ill i' :Jil _ ~ 
ıebeptir. Sabık gazde kırahn 1788 de peder öldliifinden ken- '2 r- _ !i] _ [i] =il_ ~ _j 
elllrile "Blua,, ya gönderildi diıine isabet eden hisseden 600 3 _/il _ _ _ _ __ liJ -.::;-ı 
•e bu tebirdeki Verontk ma- «livr» aynlarak diğer bir oğlu 4 ıj]j-·- __ ij ı-- a· 
llaabnnda sıkı btr tarauuta ve «Sen jermen,. de rahibe olan 5 _ :_ _ - _ il 
kooulda. Iıı:ı1 araıından taksim edildi. 6 111 _ iJ- 1 (i ı _ 

Orada, ııhhatı ıünden pne Taliin istihzasına bakınız .. Bir 7 ı , - ~ 
fenalqb: Fakat büttın ısrarına rahibe bemıiresinin kır alla yat- 8 ! 1 

__ - - -ıjjı- - ~ - li 
'•iıaea M. d6 Sen Floranten,. , ma.t olmasına mükafaten kaydi 9 _ [jj =- i] - -~fil J 
lııratm gllzdeye Parise yaklat· hayat prtile bir maaıa nail olu- IO -,- ili _. liJ - ~ ~ JI 
Gıak mOıaadesini vermediği ısra- yordu. 11 ~1 

- 15 ~ _J 
l'lada idi. Hatta gazdeye hitaben - 7 - Bugiinha bulmacamız 
hıdıiı mektuplardan birinde Son metres Soldan ıağa ve yukardan aşağı: 
~ manuı anlqılamamıt olan Umumhane kızı Soldan sağa ve yukardan aşağı : 
9" ibueyı· kul!anını•tır: " Mat- 1W" r -y J'.1.anon Lan~on ı - Netcli (3), şeref (3). baş (3) 
~ Tiyeraölen ne için hUrri- Madam dö "Pompadur,, gömülür 2 - Mert (2), nota (2) 

~tinden mabnım edildiğini pe- g6mülmez kiralıça Meri Lehçinka 3 - lşkUzarlık (7) 
il bilir. " Parlöman reisi 11Heno

11 
ya yaı- 4 - Latif~ (4), bir Şark milleti (4) 

1772 tqriniaanisinde "Tiyer- claiı-W. mekb&pta diyordu ki: 5 - Ticarette boy ölçüşme t7) 
itlen " hl •'Blea,, elan .. Llyon,, • "Mevcut olmıyanın arhk hiç sözO 6 

- Bir ısım <3) . renk (l) 
.. aine Ye ·• Deıert " manas- 7 - imalathane (7) 
t.... ıeçmcmektedir. Tipkı hiç böyle 8 - Ocrc (4), etki mahükür mayii (4) 
-.ında iıkin ~tmesine müsaade bir ıahsiyet buradan geçmemiş 9 - Leu.ct ( 3), ,.81de ( 3) 

°'-ıdu. Artık kadının hastahğı fibi hareket ediliyor. Hey dünya 10 - Dctt (2), fiil (2) 
'1-ilemit ölümü yaklaşmıştı. hey ! .. Sev, ıevil ıonu bu 11 - Yol (3), en iyi (3) sev"' (S) 
"t ... ~· 4-YJon ,, a nakledilince orada değilmi?., T erUp eden: ~; 

'-- .•kılmıya bqladı. Vaktile o Filhakika Markiz d6 "Pompa- tabirin tam manasile bir saray 
~r eğlenmi• olduğu Parıs dur ,, un ölümtı kıralm hayab • 9La..... • ., kadını idi. Yani aıımkir, haya-
:--~ ttıtnyordu. Fakat kıral tızerinde büyük bir teeir a•.-a.er- hl ~ •uw' ıız, yUzsUz olup a ikm yalnız 
•• Sea dönmüyordu, veya ~edi. O, hükUmdann yapdığı avamda bulunması icap ettifine 
~ ti '-'-ten,. baıta kadına zevkalemi içinde pek ıatbi bir kaildi. Kırk yatında olmasına 
t•ı ye ~e bildiriyordu. Kı· mevki tutuyordu. Halbuki on 
,.. Hl'ftM...~ rağmen kırabn botuna gidebile· 

tjc,; d- · -·,.....en fazla masraf et- bqinci 11Lui,, yaşlandıkça kudu- B d · •• n en dot. . cejini sanıyordu. ira erimn 
bılıunayor " da ıerzenışte ruyor, ıebevi bıuiyab bütün kıral nezdindeki nüfuzundan 
o; ... _ ..A..e, pe,~ette borca firdi- blitnne raleyanı ıeliyordu. Bi-
·~ •- aa; istifade ederek kOçOk apartıman-
._ L--cun'un 9e gelecek olur- naenaleyh resmi gözdenin vefa- · 

uw °" lara sokulmut büktimdann gizli 
~ .a ın d llliali artacaj'ını tından sonra rerek buusi ktlçilk 

1774y yor u. apart6manlarda gerek " Parko- zeYklerine iftirak çaresini bul-
ıeneai "'•y 10 ki 1 ır. ül m'"_.u ~ b . . ıatnın un- ser,, de reçici .. ara ıun.. .... ... " 

on epncı •• ' _ . K d K ı · ü hakir aı_ .. -- · u T ' a..qı ,, öldli. eylemiye devam etti. en isini ıra ın iyı ye m ıama 
··~ ıyeraaıe11 b ha . l tabiatından, kadınlara kartı 
ll)etten istifade eder k ukva- bir ıahsa ta iı etmeyı u a besledim meyelandan ve zeYke 
t~hb&aatta bulund e te. rar dftşünınedi. •· 

)
rl) ıazdenin uzakl:~b~Jenı kı- Maamafih ıözdelik mevkiine olan dütkün bugünden istifade 
6lrh- . d ,. • • ınuına talip olanlar çoktu. Bunlann en ile bir çok defalar kırabn iste-

.:a ·-u ıörmUyor u. ~lefinden t v ·rc1· qtlıa )fattlfklr davrancla N anudu madam dö "Grammon., memesine rağmen ya a11na gı ı. 
o" d6rt . • •zır idi. Bu kadın: " Bnytık aileye Fakat kıral bu kadınla mlbıa-
deye fU ~=~~dV:rd~~afi r&z- menaup bir kimıe olmakla seb ette .ıevk duymıyor ve her 
... Matınuel, Liyonun ha••tunn beraber o zamanın mqbur ke- defasında zorla mülaabede bu-
•ıze i · 

1 
d . d .. 8 ranecisi 11Gurdan,, mamanın en lunuyordu. Binaenaleyh Madaın 

Eski (Küre) nin yerinde küçük 
ve zarif oir Maçka doauyor! 
Asarı atika mütahassıslarını alakadar 

edecek bir cihet 

Hususi muhabirimiz yazıyor : 
Türkiyede bakır madenlerinin 

çok eski zamanlardan beri zen
ginliiile meşhur olan karadeniz 

"KUre
11
sini, daha açıkça bakır "Kü

re,.sini bilmiyen hemen yok gibi
dir. Bilhassa İstiklal harbi esna
sında Anadoluya geçenler kıp 
kırmızı topraklarla koyu yeşil 
ormanlar tarafından kuşatılmış 
"Küre,,yi eminim ki çok iyi tanırlar. 

Mısli bulunmaz bir tabii ser
vete malik olmasına rağmen hal
kın çoğu fakır, ,çoğu acınacak 
bir vaziyettedir. 

Küre, Eski Romalılardan tu
tunuz da bir çok küçük mahalli 
hükumetlerin hliklim sürdükleri 
devirler de bile kasaba şeklini 
muhafaza eden çok eaki bir 
kasabadir. Arazinin tabii ve 
coğrafi vaziyetleri kasabanın 
daha ziyade inkiıafına mani 
olmuştur. Klirc son otuz ıene 

zarfında iki defa kamilen yan
mıt ve halkını perişan bir vazi
yette bırakmıştır. 

Fakat ehalinin son derece 
çalışkan olması, tımaklarile top
rağı kazar bir vaziyette uğraş
maları sayesinde gene şirinliiine 
kawşmuı ve bir mevcudiyet bile 
gilstermiye başlamıtbr. 

Kilre çartııında kadınlann 
40-50 kilodan ibaret odunları 
sırtlarile ormandan getirdikleri 
ve bunu 7,5, 10 kuruş muka
bilinde satmakta olduktan her 
zaman prülmektedir. 

yangın tehlikesi bUtUn KUre~e 
ahpp binalara karşı çok şedıt 
bir nefret tevlit etmiştir. 

Eski yunan Kürenin yerinde 
buglln öyle bir mamu.r~ mey
dana gelmit ki görınelısiD.lz. 

Muhakkak hayretten donar ka-

lırsınız. • 
Her sokak iki, Oç kattan ıbaret 

l · d h dar binalarla ve çevre en a a 

kaplı. . b 
inanır mısınız, Küreyı en, so~ 

d f . aret ed;•imde bpkı bır e a zıy ...,. . 
Maçka •e NifAntqına benıettım. 
O alarda yeni inpat son za
m:..rda ne gtızel bir manza.ra 
husule getirdi ise, KOre~e de bıt
tabi meyadanmın ve bınalarının 
kllçOklOjG niıbetinde aynı man
zaraya phit oldum. . . . 
Şunu bilhassa söylıye~m kı, 

Kürenin çok çalıtkan bır be
lediyesi ftl'. Sokaklar ter te-

miz. Kasabanın muktedir eller 
tarafından yapılmış mükemmel 
bir haritası var. Yangın tehli
kesine kartı koymak üzere büyük 
bir himmetle viiçuda getirilen 
şu su havzu Ye su deposu be
lediye meydanına bir zarafet 
vermif. Bilhassa 100 ton hac
mindeki beton su depoıu bele· 
diyenin mesaısıne mükemmel 
bir delil olabilir. 

Kürede imar faaliyeti gün 
geçtikce artmakta ve her gün 
yeni ve zarif binalar yüksel· 

mektedir. Bilha.ssa bu hafta 
içinde inşaatı ikmal edilen kir
gir ve modem ilk mektep bina-

ıı her tnrlü takdire değer bir 
eaerdir; Anadolunun bile birçok 

yerlerinde emsaline nadir tesa
düf edilir bir mahiyette olan 
bu bina tam Kastamonu caddesi 
üzerinde bulunuyor. 

KOrede ayrıca kısmen htlktı-

ınet tabsisasatı ile, lmıneD de 
halkın yardımı iJe oldukça mu-

azzam bir hilkfimet konağı İnfa
ıına da başlanmııtır. ilk baharda 
da gUıel bir fırka binası yapıla
caktır. 

-4-
KareWer çok 'lül,.,..,.,... 

kimselerdir. Birçok villyet m• 
kezinde bile olmıyaa ha}'JI' 
cemiyetleri Ktırede birer tube 
aÇIDlflardır. Aynı yamuda laer 
cemiyet ayn bir binaya ıahiptir. 
Tayyare, Hillliahmer, Himayei 
etfalin hep birer binaaı var ve 
epiyce de meYcudiyet gölteri· 
yorlar. 

Kürede tahıt oldutmn bir 
şeyi burada zikretınekten kea· 
dimi alamadım • Burada aagari 
600 senelik tarihi bir cami ftl' • 

ve caminin çok kıymetli su'at 
eseri erile mali mal. Fakat yalof 

olduğundan biç tamir g6rmi· 
yor ve yıkılmak üzere bulunuyor 

* Galiba lc:eıfi yapılllllf, fazla 
masrafa lüzum görOldfiğiindea 
tamiri mümkiln olamalDlJ. Yıkıl 
mak üzere bulunan bu camiyi 
biç olmazsa asari atika muta

hassıslar1nın içinde bulunan 

eşyayı almak ve hıhetmek ftıere 
gelip görmelerini tavsiye ederiın. 

TalAt MffmtlU 

ı-. yı ge me iğın en en Jer- diğerli oroapulan kadar ehil ve dü Barri ortaya çıkar çıkmaz, 
. en •nle., manastınndaki heiQ. İ • O O ttr-ı.;- . k . fentbazdı.,, madam do~ Grammon,, hemen 8 N C ) B Y K 
~ • . ~ yınına gıtme ııtedi-
tı"ııt larala bildirdim. Zatı fa· "Madam d6 Grammon,, dük uzaklaştırıldı. T ' k 
.. ~~, buna riıa gösterdiler. Yal- da "Şuaz6l,, tın hemıireıi idi. Dedi koducuların illve ettik- ayyare pıyan osu 
.. aa: a' b . Sarayın en bOyllk intrikacısı de- ler"ıne bakılırsa kıral madam d& 
İıal! ıze ahtolunan htırriyeti aui nilmeye liyık bir kadındı. MOta- k 2 ı·ndı· keşı· de·. 11 Marttadır ~'!bal t . . bah "Grammon,,un cebren oynuna 
İti • • e mememzı ve uaua hakkim, mOtaazZJm olduğundan O Ü f f ADIR 
ti eriııııi düzelterek fazla borca her yerde s&zünO geçirmek istiyor- girmesinden dolay~. ona ~k B Y K IKRA~I YE 3 5 ' O O O L R 
tın,IDeni • 1 d t h"' u"met beshyordu. o YRICA 15 000 10 000 LiRALIK iKRAMiYELER VE P.! ZI tart sürUyor ar.,, da. Biraderi dük dö Şuazel,,ti nü- a

0
e 8 us ·fadeıince "kıra! bu A : ' ' ' 

Jtli •trnaıel "Tlyerıı& len,, "Sen fazu altına almıt ona her istedi- " ayan,,ın ı 10,000 LiRALIK BiR MOKAF AT 
~ llıen., den "Pariı,, e gelmek jini yapbnyordu. Muuırlanndan kadının kendi namuıun~ bgeçd~e- Bu tertipte kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaı 
..,.._•adea" . k 1 . d l gayet mug er ı. " 
~k ını o ayca istihsal etti. bir muharrir madam da Gram- sinden o ayı cu· •) 

aıhb ti t h 1 . ' o rrmeo • • • • • • 

1 ......... :. .. :m::·: ::::~.::o:·. ~i: .. d: .ıa: :ıı: :ıı:.: ---------E' 7··----u· .. r ... ·u· .. b ... u----!~~:7p=~~on~:ı:~ 
la nın , addak tır . 

..._mt, kanaazlık romatızma, sıraca kemik, damar, gö;Us, ademi iktıdar, 
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Ga7.cteve r,onclcri'ccck l'"C~ 11 rların uıcr re ic:'arc lçir~c lcarc ) aıı:ı~ a ~ 
alt •c 'ı aıı l~arctı kon· imalıdır. f 

F e rrhr rJ'U\ n-•ltus:tl•nn l•c•~, ri,r. f •rrU r ı.lııc'"r rrılz .. ,J •, .. •,. ,...._ ı r ,•'r-a• p•r•l•n" 
• •JlC" 11ra11ı:.Can t r l l r'.ar1n n tr ~ .. , cat:rCan ICere n • tut c .. ıı td1r. 

ına aa 

MATBAA VE İDAREHANE : 
lnA. Fl L. Rahıa i. Ankara cac:'c:'esinde "\'AKIT Ynınt· . 

'' a mücehhezdir. 
Tamamf\11 nwnılPket yapısıdır. He~mf\n l~nl ul rci i lm i ~tir. ~fcmlf'ket i ın : zde g('~en ~Pne kurtHrd ı Aı sPr,·rt iki mih on 1 rayı mütecav:ıdr· 

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

''Vakıt,, 1 
ENUCUZ~~ıYI iŞ YAPAN 

Matbaa 

Tiirkiye Ziraat ban -
kasından: 

1 nisan 930 tarihinde açılacak 
imtihanlarla 15 müfettiş namzedi 
alınacaktır. Muvaffak olanlara 
başlangıçta 120 lira aylık ile 
seyahat ve teftişlerde yol mas· 
raflarından başka 6 lira yevmiye 
verilecektir. 

Tal ip olanlar nihayet 20 mart 
930 tarihine kadar Ankarada 
teftiş heyeti müdürlüğüne bizzat 
veya mektupla alelusul müracaat 
etmelidirler. Müsabaka şartlan 

lstenbnl ve lzmir Ziraat banka-

ırMühimdir 
!i Belediye Reislerine. 
i~ çifçiıere ve bahçe ı 
i~ hiplerine: 
f~ iktisadi müvazenem'izi te 
ii etmek, paramızın harice git 
ii sine mani olmak için birç 
ii şeylerden tasarruf ediyor, 
il mizdekinden azami semere ' ii mayı ıözediyoruz. · 
ii Acaba bilgisizlik yüznnd 
I" ii her gün kaybolan servetler 

Ü miktanm biç düıllnllyo;-111 
H yuz? Atmakta olduğulll. 

müzahrefat ve birçok . ıeyl 
içinde bllytlk se"etler sakla 
Bunlardan iatifade,bunlan 
ra haline ıetirmek ancak 
lünü, şeraitini bilmekle kabil 

İfte bu maksatla vlcuda 
tirilen ( Kaybolan se"etl!!, 

s 
kitabı, bu ilıtiyaca aallbiye 
cevap verecek mllkemmeliy 
tedir. . 
Bu kitabı alan, içinde yazılı o 
ların yalnız bir tanesini yap 
la paraaımn 10 mislin, çıkartı'' 

Fiatı 25, posta parasile 
kuruıtur .lstanbul.Anliara 
deai Muallimler Jritapa.~ui. 

ihmal etmeyiniz. 

Çifçilere -· ~ 
Atmakta oldupmuz bi~ 

ıeylerin içinde se"etler 
hdır. Bunlardan istifade 
mek İ$terseniz KagbolÖn • 
kitabını alınız. Ankara cad 
si Muallimler kitaphaneai 
25 posta tıcretile beraber 
kuru. 


