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üze i i er ariste aa iyette (Bayram tebrikfth) 
Oaha dün biziiınle dostluk ımi- ( ! 
Sakı akteden Fransanın arka- l Gazi Hz. nıııkabele \ 
sıf?daki ğjzli hiyanet .~e~kiltltıı l ~uyııruyorlar } 
kıınlerden yardıın goruyor1 ~ izmır, 3 <A.A) - Reisicüm- ~ 

§ hur h.azretleri bayrahl nıüna- § 
~ sebetıle vukubulan tebrikat ~ 
~ ve izhar olunan temenniyata ~ [ :e _hissiyata teşekkürlerinin ~ 

kur' ayı çektik! 
Kazanan okuyucularımızın 

isimlerini yazıyoruz 
ve okuyucularımızdan şu zevat 
kazanmıştır : 

( '
~ ıbla~ına Anadolu Ajansım ~ 

11 tavsıt buyurmuşlardır. (-

P.ıııııı111ıı•111ıııııı111111ııııı111111ııııı11 1 1111ıııımı111ı•"''ıı1111111ııııuıı, • ı 

Bir müddettenberi okuyucu
lanmızm Güzel gözler müsaba
kasını hallederek gönderdikleri 
mektupları tetkik ettiğimizi ve 
bayram ertesi kur'ayı çekip 
hediyeleri takdim edeceğimizi 
bildirmiştik. Dün kur'a çekilmiş 

Yazı makinesi 
Saraçane başında Horhor cad

desinde 164 numarada Mehmet 
Ali Bey. 

Pariste son zamanlarda ( La 
tepüblik anşene) isminde bir ga-

~ete Çlkma~a başladı. Bu gaıe
t~ . 
I=' Yı çıkaranların başında Damat 
etid'ın dahiliye nazırı ~Mehmet 

~lı) buhınnv-- n. .. ı..-..ı-.... .re ma
Ü~ab aldıktan sonra bahsettiğı
'tiız gazetenin kimlerin yardımı 
ile v "b" b" k e ne gı ı ır ma satla neş· 
~d~i kolaycı anlaşılabilir. 

--- ------ -== 

Gazi Hz. 
~11giin lzmirden 

ı ~teket ediyorlar 
ımır, 4 

lababl . (Vakıt) - Gazi Hı. 
1 eyın A. 
<et buyuru Ydın trenile hare
r:- _ Yorıa T h . 
ı:.girdire kad r. ren seya atı 
dan Antalya ar sürecektir. Ora
:Yona çıkaca:ıa, A.ntalyadan Af
bıektedir. •tı tahmin edil-

. Gazi Hz. saat 1 •ınernasını teşrif ~ da tayyare 1 ettıler 
G Zrn r, 3 (Vakıt) -geci · . . 

aıi H b ·· knııştır- -z. uguaı bir 
lrıad ı Yere çık-

ı ar. Sabah1eyin 
ieıı t• atla b" n ı yaptıkları d ır 
'1ıcr· uyulması 

ı ın~ halk caddelere dökuı _ 

.. 

İş n garip tarafı şurasıdır ki 
mütareke denilen meş'um devir 
esnasında Türk vatanını bir ec
nebi müstemlekesi halıne getir· 

Hangisi? 
1~2~ ve 1~30 güzel

leri arasında 
müsabaka 

mek için çalı§ml§. esir b.r vatanc..,l~ı+-= 
parçaeı uzermae va an aını Va-
hıdettin 'ın saltanat kurmasına 
hizmet etmek için ellerinden 
gelen her türü kirıi çarelere baş 
vurmuş olan bu adamlar alınla

rında (lSO)lik damgası bu:unduğu 
hal<le hiç sıkılmadan şimdi cüm
huriyetçi o '. muşlardır. 

Alınlarındaki vüzellilik damga
s~m .sakl~mkk ı çin yüzlerine ge
çırdıkJerı cümhuriyetçi maskesi 
a tında gene eski maksat ve mes
leklerine devam etmektedir. 

Bu n:ıa.ksat v.e mesleğin en şa· 
yanı dıkKat bır delilini mahut 
gazetenin 2 numaralı nfishasında 
görüyoruz. 

(Alt tarafı 4 üncü sayıfamızdadır) 

M/$ Sirnon 
Budapeşteden Le Jurnal ga· 

zetes:ne bildirildiğine nazaren 
1929 Avrupa güze Jik kıraliçesi 
olan Mis Simon bugünlerde Pa
riste bu unan 1930 güzellik kı
raliçesine mülaki o'mak üzere 
martin birinde hareket etmiştir. 

İki güzel arasında müsabaka 
yapılması mevıuu bahistir. Bu 
müsabaka ya Rivierada, yahut 
da Kan ıehrinde yapılacaktır. 
Yunan güzelinin bu müsabakayı 
kabul edeceğine ihtimal veri
liyor. 

Demir yollarımız 

Bu sene Sıvasa ve Çankırıya 
trenle gidiyoruz ! 

ırnır 4 V k ) G du. tt'ıiid ' ( a ıt - aıet . 
f.f k~rij ve Giresun meb~nıız D .: G !•nk e. buraya ıı~~~ • D. umum müdürü Başim Beyin beyanatı 
tdiJdi.aıı Hz. tarafından kaliuı ~----------...... -
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I at;;;"'Vdul
1
! 

s ı. 
1'1t>ralcJı eğlenceli, ~ 
ca · -z.ıp, vaı.ılar, ilmi ~ 
tnakaıeıer, g, lPŞi ' 
gaz.el, ~rnema, ti· -

5ayıfaları... \ 

'\. ..,n ~- İ[ 
lcd -arllerı m ı.z .: 

~ im dilecek ~ 
ltııııuııı E 
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Yakında frenle gideceğim#~ Sıvanan bir manzara 
ve l".uJ/atvanın kapıl11rı 

( Bu bahse ait yazı 5 inci sayıfamızdadır ) 

( Alt tarafı 6 ıncı ıayıfamızdadır) 

Dünkü futbol maçları 
Galatasaray gençler birliğini 

( 3-1 ) mağlup etti 
F enerbahçe - Beşiktaş maçı bitme
sine 9 dakika kala hakem tarafından 

tatil edildi 

' 

GoloJO#Jfag • Gençler blrlllf mdçmJon bir mslanlane 

Şehrimizde 
bulunan An -
kara Genç· 

ler birliği ta • 
kınıı diln ikinci 

maçım oynadı. 
Bu defaki ra· 
kıbi Galatasa

raydı. Netici
de •on günler
de muvaffaki· 

yetsiz maçla -
nnı seyrettiği-
miz Galatasa

ray Ankaralı • 
lara kal'f• gti· 
ı:el bir oyun 

0 ynuyarak (3-1) 
galip geldi. 

Maç güzel Ye 

hararetli geçti. 

Hakem Kemal 

Halim Beydi • 

Takımlar sa· 
haya fU tertiple 

çıktılar. 

Vasıf (Gençler 8.) 
Ratip Cevat 

Sakatlanan Şe/cfp .ahadan çrJtarılıvor 
Rasim (G. S.) 

Vahi Burhan 

Halit Raaim Bilal 
Suphi Mi tat Muammer 

Mehmet Muslih Vedat LAtif Rebil 
( Alt tarafı 6 uıcı 51yıfamızdadır ) Reşat Adil llyaa Fikret Kemal 

• 
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~aretl ı 

Garip şey! 
Hlikfımet resmi ve n·m 

resmi müessesata ait tevdi
atın bankalardan alınması 
kararını verdikten sonra Zi
raat Bankasının Osmanlı 
Bankasında bilafaiz duran 
dört milyon lirasını istirdat 
ettiğinı itttik. Memleketimi
zin her tarafında büyük bir 
kredi buhranı mevcut iken, 
Adana gibi müstahsil vila
yetlerde halk Bankalardan 
yüzde 15, 20 faiz ıle para 
bulamaz iken Ziraat Bankası 
gibi milli bir kredi müesse
sesine ait milyonlarca liranın 
hem de faizsiz olarak Os
manlı Bankasında şimdiye 
kadar durdurulmuş olma
smdaki sebebi anhyamadık. 

Acaba işittiğimiz haber 
doğru mu değil midir?Doğru 
ise bu işte bizim aklımızın 
almadığı sır ve hık met nedir? 

Aınerikada ~"sizlik 
Vaşington, 3 ı A.A) - l~sizlik 

meıelesinde bugUn Avart mecli
sinde müzake:-e edılmiştir. M. 
Hoover'in idaresi şiddetle tenkit 
edilmiştir. Hatip1erden birisi 

ReisicOmbur ile ~ ongre, bütün 
Amerikadaki işsi z1 cr meselesinin 
halli için t~şriki mesai etmedik
leri takdirde bu fena idarenin 
fakirlik, felaket ve isyan tevlit 
edeceğini söylemiştir. 

Diğer bir hatip, Amerikadaki 
ifsizliğ.n zannedildiğinden fazia 
olduğunu ve vaziyetin salalı bul-
• nuş o'duğunu gösteren hü
kümet is!a ~tiklerinin doğrulu
iundan şüphe etmekte bulundu
iunu beyan etmiştir. 

Tayyare kayz(}a çarptı 
Atina, 4 (A.A) - Bir ltalya 

deniz tayyaresi F aler -de denize 
inereken içinde 9 kişi bulunan 
bir kayığa çarpmış, kayıktaki
lerden 4 kişi boğu muştur. 

Selanikte yangzn 
Selinik, 4 (A.A) - Bir yan· 

gm neticesinde 9 ma~aza yan· 
mıştır. Hasar miktarı 9 milyon· 
dur. 

ey eza 
Tttrn nehri taştı, ha .. 

sarat miihimdir 
Montoban, 3 ( A.A) - Tarn 

nehri taşmış şehir su içinde 
kalmıştır. Birçok evlerin etraf 
ile a lakası kesilmittir. Askerler 
felaketzedelerin imdadına yetiş
meğe, onlara yiyecek götürme
ğe çalışmaktadır. 

Sular, her türlü enkazı, hatta 
otomobilleri de alıp götürmek
tedir. Tarn nehri Albi ıehrini 
de suya garketmiş ve mühim 
miktarda hasarata sebebi)'et 
vermiştir. 

Montoban, 3 (AA) - Tam 
nehrinin suları fazla miktarda 
yükslmiştir. Askerler, kayıklarla 
şehir balkının imdadına koşmak
tadır. Sular ağaçları ve sair bir 
takım şeyleri ahp· götürmekte
dir. Bir ev yıkılmış, 3 kişi altın· 
da lrnlmışlır. Bir otomobil neh
re düşmüş, içindeki iki kişi bo
ğulmuştur. 

Paris, 4 (A. A.)- Feyezanlar 
devam etmektedir. F eyezanlar 
netıcesinde Fr:ansamn cenubu 
garbisinde bir çok yerler hasara 
uğramıştır. Tu!us yakınlarında 

kain Mur şehrinde birçok evler 
yıkılmış, 600 kadar amele bir 
fabrika içinde mahsur kalmıştır. 
Bunlardan bir çoğunun telef ol
masından kurkulmaktadır. Sular 
bir ta\um asma köprüleri alıp 

götürmüştür. 

Sular lsles - Sur - Tamda kain 
bir elektrik fabrikasını alıp gö
türmüştür. Tarn nehrinin su'arı 
100 kilometre kadar bir sabayı 
kaplamıştır. 

Montaubanda sular altında 

kalmış olan birçok evler yıkıl
mıştır. Şehrin varoşlarında tah
lis ameliyesile meşgul olan 10 
askerle muhabere munkati olmuş, 
diğer iki asker de kayıkları ile 
batarak boğu muştur. Şehir, su, 
g az ve eJektirikten mahrum 
kalmıştır. 

Tulus, 4 (A. A.) - Feyezan
lar hakkındaki tahminler bedbi-

UTAM..-AS.; ~ 
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Yazan : Hüseyin Rahmi 
O t1llerken ıimdi ağlar gibi ğın bir şey rica edeceğim .•. 

yaparak: Cevap vermedim. o, gene de-
- Bana acıyıp ta ne yapa- rin derin yüzUme bakarak de-

cağmı soruyorsun.. Söylersem vam etti: 
teklifime ınuvafıkat eder miıin? - Beni öldür. Beni gebert .. 

- Hayır dedim.. Hayır asla.. Senden istirhamım budur .. 
- O halde niçin soruyorsun? - Ölmek istiyorsanız intihar 
- Bılmem.. iıte öyle bir ediniz.. Beni cani yapmakta 

;aftır ağzımdan kaçti... mana nedi ? 
- B r kadeh ~ampanya daha - Senın elinle ölmek oh ne 

ıçersen belki insafa gelirsin.. tatla şey .. Bu öımek değil diril-
- Hayır içmem ... mektir. 
-İçmiyeceksen ni ve başladın? Korkutarak · herifin cesaretini 
- Lezzetini merak ediyordum kırmak için dedim ki : 

içtim. Ne olduğunu anladım. Ar- - Sizi öldü. nek mi ? milna-
tık içmem... sebetsiz bir teklifte tecavüz.de 

- Sana diyeceğim teklifin ne bulunursanız o da kabil. 
olduğunu biliyor musun ? - Aman tosunum nasıl? 

- Hayır bilmiyorum .. Bilmek - İcabında kendimi müdafaa 
~c istt"miyorum... etmek için yanımda sustalı çakı 

- Ah yavrucuğum aklına ge- var ... 

.. yo 
meseleleri 

iş !bankası H. Cef4L Be.,in 
beyanatı 

İzmir, 4 ( Vakıt )- İş bankas' 
umum müdürü Celal Beyle gö
rüştüm ; bana dedi ki : 

- İspekr lasiyon tevekkuf et
miştir. Geçen ıencnin Kanunu
sani ve ıubat ayları zarfmdaki 
kambiyo muamelesi bu senenin 
ayni aylannı karşılaştıran muka
yeseli bir cetvel gördüm. 

Buna nazaran bu senenin 
kambiyo muvmanını çok noksan 
bu dum.Demek ki İstanbul bor
sasının milli paramızın kıymeti 

üzerine menfi tesir yapacak 
kadar İzmirde sun 'i bir hareket 
yoktr. 

Şurası da muhakkakhr ki daha 
çok transit ve ithalAt merkezi 
olan İstanbul ile geniı bir istih
sal sahasının ihracat merkezi 
olan lzmirde ikbsadi şerait bir 
değildir. Aradaki bu hususiyet
leri tefrik mümkündür. 

Ecnebi bankaların kendilerine 
yepılan Türk parası mevduatının 
çekilmesi yüzünden bugünlerde 
müşterilerinin kredilerini borçlu 
hesabı carileri kapamağa ve hatta 
emtia mukabili a vanalarında tas
fiyesine daYet ettiklerini iıtiyo
rum. Şubemizden de birkaç gün 
zarfında mühim denilebilecek 
miktarda para çıkmımışbr. Buna 
rağmen esasla müşterilerimizin 
vaziyetlerini ihlale sebep olacak 
ufak bir muamele yapmak hatı
rımızdan geçmedi. " Celal bey 
lzmir ve hinterlondinin vaziye
tinden babıed ek dedi ki : 

- 930 isthsal se9eai hazırlığı 
başlamıştır. istihsal kudretinin 
en mühim istinat noktası oldu· 
ğunu sezmiyen yoktur. Bu sırada 
kredilerin kesilmesine fena netice
ler verebılir biliriz. iş bankası 
böyle bir neticenin amılleri 
arasında bulunmaktan korkar 
bunun içindir ki müşterilerimizin 
kredisini kesmeye değil fakat 
daha genit harekete plasmanı
mızın mıktarını artırmağa karar 
verdik. 

nanedir. Sulann yeniden yüksel
mesinden korkulmaktadır. Cas
tres de 20 kitinin telef olmuş 
olduğu slSyleniyor. 

- Ah kurban olayım yiğiti · 
min çakısına .. Sustalı çakı o pek 
adi kabadayı canilerin bıçağıdır. 
Sen beni yüksek bir aletle 
öldür ... 

- Hangi aletle? 
- Kudret sana zağlı bir han-

çer vermiş bana iste anu daldır .. 
Ben bu laftan hiç bir şey an

lamadım. Ön camın arkasında ki 
Şoför, yine bir şeyler homurda
dı.. Nasih yutulu fitmişti saçma
lıyordu ... 

Avnüsselah - Yutulu fitmişti 
ne demek? 

Tahir - Fitili yutmuştu. Ya·· 
ni matiz olmuştu.. Otomobil yo
kuşlardan indiçktı. Bir tepede 
durduk. Bat an güneşin karıı 
dağlarda ki aksini seyrediyor
duk. Herifin kedi ciğere bakar 
gibi gözlerini daima surabma 
dikerek bir fenne vaziyetinde 
durmasından sıkıldım .• 

... Abdest bozmak bahanesile 
arabadan atladım. Şoförde ar
kamdan geldi. Tosun vari omuz
larını kabartarak: 

Bana baksana çocuğum 

dedi .. 

Beyannamesini dün 
okuyacaktı 

Paris, 3 (A.A) - M. Tardiyö ı 

kabi~enin beyannamesini yarın 
1 

tanzım edecek ve öğleden sonra ı 
kabinenin içtimaında arkadaş· ; 1 

larma tebliğ edecektir. 1 

Beyanname M. Tardiyöniln 
cumartui aabahı M. Herriot ile 
görüştükten aonra vuku bulan 
beyanatmdaki fikirlerden mül
hemdir. M. Barety ile birlikte 
vergiler meselesini tetkik ~tmiş· 
ler ve hemen nazırlar meclısine 
tevdi edecekleri tam program 
hakkında mutabık kalmıtlardır. 
Yeni yapılan ıslahat menkul kı
metler üzerine mevzu ağır ver
gilerin tahfifini ve memleketin 
iktısadi hayatını ıslah etmek için 
birçok Yergilerin tahf ıfini derpiı 
etmektedir. 

Paris, 4 ( A.A ) - M. T ardi
yönün açıktan açığa rakibi olan 
kimseler bile mamaileyhin yann 
mecliate elaeriyet kazanacağı 
fikrinde bulunmaktadırlar. Soı
yaliatlerin naıan Le PoplOr 
gazetesi meclisteki efkln amu
miyenin Tardiyö kabinesine zaif 
ve fakat Cahautemps kabinesini 
deviren ekseriyetten daha mU
him bir ekseriyet temin edeceği 
mütaleasmı serdetmektedir. 

Yeni bir hava yolu 
Batavya, 4 (A.A) - Üç mo

törlü bir tayyare bUtUn mcvki-

letj işgal edilmiş olduğu halde 
aaat 7,15 te yeni haftalık Ba· 
tavia - Singapur servisinin kOıat 
resmini yapm1Jhr. 

Yolcular araaında Hindi fele-
mengi valii umumisi bulunmakta 
idL 

ispanyada intihabat 
Madrit, 4 (A. A.) - İn~ihabat 

tehir edilmemiştir. Yalnız biraz 
geçikecektir. Fabra ajansı ispan
yanın vaziyeti hakkındaki ecnebi 
haberlerini kat'i surette tekzip 
ve ispanyada tam bir ıllkfuı 
hllkllm ıürmekte olduj-unu beyan 
etmektedir. 

Dün 28 Şubat günü 
tevzi edilen numaralar 

üzerinde kur'a çekudı ; 

3555 
nurr.araya beş lira isabet 
elti; diğer muhtelif hediye
ler kazdnan numaralar ıun· 
Jardır: 

470 657 4567 
5220 6081 3475 
2845 312 716 

Bugün de l Mart günD 
tevzi edilen numaralar 
üzerinde kur'a çekilecek, 
neticesi öbür günkü nüsha· 
mızda ilan olunacaktır. 

İzmirde 
italvan kon5olosu 

gr ıpten ölda 
lzmir 3 (Vali ıt) gecikmiştir-' 

ltalyan konsolosu kont PraYd 
gripten vefat etti. Konsoloabl 
neler bayraklannı yarıya kadl 
indirdiler. Cenaze merasimi Y' 
rın yapılacakbr. Kontes zen~ 
bir Amerikalıdır • 

ızmir, 4 ( Vakst ) - ltalr 
konsolosunun cenazesi meraaid> 
kaldırıldı. Bütün konsolos!-' 
matbuat, ıehir ve hllk6met •' 
messilleri, İtalyan kolonisi 111 
zırdı. ltalyan katolik mezarlr 
ğına defnedildi. Kontes .,. 
hafta memleketine hareki 
edecektir. 

QQ 

iktisat programı 
Yalnnaa Vekiller hevetml 

müzakeı e edilecek 
Ankara, 4 (Telefon) - iktı9' 

programı hazırlanmaktadır. 8'1 
ram ertesi İktısat Vekili Ş~ 
B. tarafmdan Baı•ekil Paşa~ 
iuh edilecektir . 

Martın orta•m,ı doğru p~ 
ramıo vekiller heyetinde ma 
kere edilmesi beklenilmektedi · 

Türk-Yunan 
iti,~/ namen in imzası i~ 
henüz Je/ire sal4hivet1'~ 

me gelmeml~tir 
Ankara, 4 ( Telefon ) - Y' 

nan sefirine Türk - Yunan itil 
hmn imzası için henüz aalaf 
yetname gelmemiştir. İtilifna.; 
nin imzasım müteakip tic.l 
ve ikamet mukavelelerile doİ 
luk ve muhadenet miaakıl 
müzakerelerine baılanncaktır. 

- Bakıyorum dedim ... 
- Bu pezevenk sana bayiz-

saçları nisa taifesi gibi kad 
perükirma kestirilmiı, ve bpkı i 

lanıyor farkında değilsin? Ôpüş
lerinde hiçbir baba hissi göre
mi.<orum .•. 

Ben galiba kızarmııım. cevap 
veremedim. Şofür sözü uzatarak. 

- Haline, ıuratına, kıyafetıne 
baktım da ıeni böyle rezil bir 
... anatle geçinen bir çocuğa ben
zetemedim. Sen bu ahlaksız heriti 
nereden tanıyorsun? 

- Biz onlarm sütcüsiiyüz .•. 
- Vay ıütü bozuk kerata ••• 
- Affedenin onu .•. 
- Ulan kızma Ana de;u, 

ona aöyliyorum ••. 
- Peki ... Sonra? 
- Dikkatle dinle beni... Bu 

kepaze adam benim claimt mDt
terimdır. Şof6r0z. HertlrlO.Dntı 
taııyoruz. Sen zamparum. sen 
kulamparuın, ıen puftauD, ıen 
fahiıeıin ıeni taıımam demek 
olmaz ya:. Birçok ıeylere göz 
yummak mecburiyetinde kalıyo 
ruz. Bu Nasıh Bey hemen daima 
yanında bir oğlanla gelir .. Amma 
senin a-ibi böyle kılıksız değil.. 
yüzleri pudralı dudakları boyalı, 

kakülln, şık erkek madıJi 
zeller.. Bu beyefendi oğla1' 
böyle gezdirir. Sarboı el 
Sonra Madam Saminarin el 

götürür. Nasıh Beyde korkulaJ 

bir erkeklik yoktur. İş bal. 

türlüdür.. Sana otomobildeki 

döküşl erinden, saldırışlarında1' 

fikirde oldnğunu anlamadın , 
- Anlamadım ... 

- Mangafa ... 
SUtcü çocuğunda bundan f 

akıl olmaz ... 
- Adamı akıllandınrlar •• G 

lerini aç yavrum ... Ben bu 
ıihatları başka çocuklara veroı1 

Görüyorum ki sen henüz saf. 
temiz sin. Sana acıdığım 

söylüyorum . . . Dikkatle d' 
beni .. Nasıh Bey Madaın Se 
ranın hususi çiftebanesine gi>t 

düğü oğlanların karşıla~ 
giiı.el, güzel kızlar ç.ık 
Yedirir. İçirir . Hepsini gnı 
rür. Eğlendirir . J 

cnurrıe 



M. azarik 80 yaşında 
Cekoslovakyanın ''Vatan babası,, nın . 

bu yaşa basması münasebetile ... 

3 - V AKIT. 5 Mart ı 930 

eırakh şeyleır j 
A ı ile öpüşen ihtiyar ar 

- - -
Sevgili 

sahibini 

Londranın şık 
otöbüsler· 

Bu resim bir Londra ot6bUsOnün içini gös-

teriyor. 

Bu otlSbDıler rayet rahat temiz ve şıktır. 

Kadanlaran dudaklarını boyamaları ve podra 

sfirmeleri için gayet şık aynalar da konulmuştur. 

Bir Fransız gaı:etesi hem bu resmi koymakta, 

Marjori 9 ka

dem derinliğin
deki suya dal-

makta ve ol

dukça genit 

bir havuzu bir 

Yakın atinin 

arafuıa kadar yüzmektedir. 

bu yüzficUlük şampiyonu, şim-

diden herkesin n zan dikkatini celbetmiş ve 

mecmualara geçirtmiştir. 

Bayram günleri, ihtikar yapan,
istenilen yere gitmiyen şoförleri 
tecziye ediyoruz. 
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d# ze lilik er Bir tashih 

Bayram gün er'n-::! e çal ışma-
'G· TI5e* • :o • nın verdiğı sersemlıkle 01 :ı· 

~Üst tarafı birinci sayıfamızdadır) cak, dün yazdığım bir fıkrada 
Bu nt'şı iyata göre Tür ki yenin akşam refıkimizin muharrir erin· 

Şark vılayetlerinde yeni bir den Hoca idris efendinin ism:ni 
Kürt jsyanı o muş. isyanın sebe- Hoca İshak efendi diye yazmışım. 
bi de sırf Tiirk hükümetiuin Hoş, İshak da bir hocaya ya-
Şeh Sait meselcsindenberı bu 

kışık alır bir isim ama neyse hava ide tatbık atmekte oldu· u 
tazyik siyaseti imiş. Bununla tash ıh edeyim! 
lctaber Türk hükumeti isyanı -O-
Kürtlerle ermenilcrin müşterek B r cemjyet 
tahrikihna atfetmiş ve isyancı- Birisi gazete okuyordu: "Yeni 
fara karşı mukabil bir tetbir teşekkül eden ahır ve kü· 
olmak üzere beş bin Ermeni mes hayvanat cemiydi mühim 
Şark vilayetlerinden Suriyeye teşebbüslerde bulunmaktadır. ,, 
tart ve tehcir olunmuş. Tehcir Arkadaşı onu dinliyordu ve 
edilen Ermenilerin hali o kadar hayret ederek sordu : 
acıklı imiş ki (Cenevre) Salibiah· Ya 1 Onlar da cemiyet yap-
mer cemiyetinin insani hissiyatı- mışlar demek ? 
nı harekete getirmiş. Bu cemiyet Tonlu /

1
; 

11
,. 

tarahndan Suriyeye yardım hey'et- ============== 
teri gönderilm iş. 

Yüzelliliklerin naşırı efkin 
olan varakpare bu tarzda yazılar 
yazdıktan sonra şu bÖzJeri de 
ilave diyor : Valua Kürtlerle Er
meniler ~rasmda bir toplanb 
olmuş. Fakat bu toplantı tabri-
ldit maksadile olmamış. Bılakis 
Şark vilayetlerinde yeni bir isyan 
vukuna mani o mak için imiş.,, 

işte bahsettiğimiz fesat vara
kasında dikkate şayan gördü
ğümüz no1<.talar bundan ibaret
tir. Şark vilayetlerimizde büyük 
bir isyan vak'ası o ' muş, hüku
metçe tenkil tedbirleri alınmış. 
Sonra da mukabil tedbir olarak 
(5000) ermeni hudut harici çıka
rı mış. 

Memleketin bir köıesinde bu 
kadar mühim h:adiseler oluyorda 
koca Türkiyede tek bir kimse· 
rıin haberi olmuyor. Buna rağmen 
" raris " teki yüz ellilikler ma
lumat alıyor ve neş'eleniyor. 

İşin hakikati meydandadır • 
.Şark vilayetlerimizde büyük bir 
Jsyan değil, en küçi;k bir hadise 
bıle o!marnıştır. Binaenaleyh 

mahut hiyanet varakasının rıeşr;
yatı sırf tasniattan baş'ka bir şey 
değioir. Tasniattan maksat ta 
Türkiyenin dahili vaziyetini ka
rcınlık göstererek duşmanlara 
ümit vermek ve on'ardan hizmet 

tbahşışı koparmaktır . 
Şimdi vaziyetı bu suretle tes

bit ettikten sonra biraz tetkik 
edelim. 

Bizim bu hainane neşriyattan 
m ~dığımız şey şudur: 

1 - Yüzellilikler ile bun!arın 

kend•lerine hizmet ettiği Türkiye 
düşmanları Ermeniler ve Kürt er 
arasında tahrikat yapmak p'a
nından hA:a bir tnr.ü vazgeçe
miyorlar. 

2 - Bu adamlar hariçteki 
c!uşman:arı Türl< iye aleyhıne 
tahrik etmek ıçın muhayyel 
isyanlardan bahsediyorlar. H<atta 
( Cenevre ) Salibiahmerı gibi 
beyne.mılel rnsanı maksatlarla 
müteşekkıl müesseseleri bile 
gifaı ederek ins.:niyet namına 
paralar koparmağa, harıçteki 
bitr:ıraf efkarı aleyhimize çevir
meğe çat ışıyor ar. 

işin bu deresini uzaktan tah
min etmek kolaydır. Onun için 
bu cihetleri tabii görürüz. 

Yalnız mevzuu bahsettiğimiz 
:ıeşt ıyat arasında bir nokta var ki 

bi1hassa tamik ve tetkika değer. 
·Bu uokta da şu dur: 

Şark viliyetlerimizden 5000 
kişi kadar Ermenioin Suriyeye 
tarat ve' thcir edilmiş olması 

C!fsanesi 1 
Biliyoruz ki ıark vilayetleri-

mizden hudut haricine çıkarıl

mış bin erce değil, bir tek Er
meni yoktur. O halde bu tasni· 
atın sebebi ve mahiyeti ne ola
bilir? 

Türkiyeden herhangi bir şe-
kilde yapı:mış bir tehcir hare
keti bulunmadığma göre acab~ 
Fıansız mandası altında ve ce
nup hudutlarımızda aleyhimize 
bazı tertibat mı yapılmaktadır? 

Suriyenin cenup hudutlarımıza 
yakın yerlerinde Fransızların bir 
Ermeni iskin siyaseti takip 
ettiklerini biliyoruz. 

Burada şimdiye kadar toplan
mış olan ermeniler arasından 
yersiz yurtsuz 5000 beş bin kişi 
ayınp kendilerine TUrkiyeden 
tehcir ediımiş insanlar süsü ver
mek, ondan sonra bun arı gös
tererek \ Cenevre ) Salibiahmer 
cemiyeti gıbi bitaraf beynelmilel 
teşkilatlan iğfal eylemek kolay-
dır. 

Acaba Sur'ye topraklan da
hilinde bu tarzda bazı sun'i 
tertibat yapılmıştır ve hariçteki 
bazı bitaraf ecnebi ve sahte 
tertıbat bir hakikat şeklinde 
gösterilmiştir de şimdı hiyanet 
propagandasını tevsi etmek içın 
mesele gazetelere mi aksettiril· 
mektedir? 

Fikrimizce yüz elliliklerin 
neşriyatı arasında bu cihet tah
krk edılmek ıazımgelir. Fransa 
hükumeti ile hükumetimiz ara· 
sında son zamanlarda bir dost 
luk misaki imza edi di. Bu mi
sakın henüz mürekkebı kuru
mamış iken (Paris) te yüz elli
liklerin aleyhımıze açıktan açığa 
t ,thrikat yapmağa, diğtr taraftan 
gene F ransıı mandası a tındaki 
Suriye topraklarında tertibat 
almağa başlamaıan hakıkaten 
şayana dikkattir. Bu hadiselere 
bahınca Cümhuriyet Türkiye-si 
ile dost.uk mısakı imza eden 
Fransanm arkaı;ındakı gizli hiya· 
net teşkilatlarının nerelerden 
kuvvet ve yeordım aldıklarını 

an amamız lizım değil midir? 
I J t h111f'/ A.\11// 
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Ruhl Beyin defte } ınden: 14 ----------= ................................ ı:llm ...... 
Bu bilmece gibi -onuşma
dan bir şey anlamadım ! 
Nasıl yavrum, sizin el çabukluğunuz 

buna benziyor mu ? 
demek! 

- Çok deği', yalnız birkaç 
nümune ! 

- F. kat biz tesadüf etmedik. 
- Hususi bir yerde bu 'unu-

yor ar, sokağa çıkmıyorlar da, 
onun ıçin göremedinız ; ben sizi 
onların bulunduğu yere götü· 
rürüm. 

Genç madam biraz tereddütle 
sordu: 

- B ze bir fenalık yapmaz
lar mı? 

- Hayır, emin o'unu:ı:, sızı 
görünce birer heykel gibi hare
ketsiz dura ' aklardır. 
. - Tuhaf şey ! Ne zaman 
gideceğiz? 

- Üç gün sonra, cuma günü 
gelir alırım. 

Hakikaten cuma günü M. ve 
Mm. Ka... i alarak yeniçeri kı
yafetanesine götürdüm. 

- İşte, dedim, kavuklu Türk-
leri bir burada, bir de Avrupa 
ve Amerikaldarın hayalinde gö
rebilirsiniz. 

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
Aradan epey zaman geçmiş, bu 

genç ailenin en samimi dostla· 
nndan olmuştum. 

Bir Noel gecesi, evlerinde ya-
pılacak, pek ınütevazı bir eğlen
ceye beni de davet ettiler. lca· 
bet edince, bu eğlencenin cid
den mütevazıın mütevazıı oldu
ğunu gördüm. 

DavetJiıer yafnız üç kişiaen 
ibaretti. Biri vı.ktile ısede Fran
sızca muallimi olan M. Ve ... 
diğeri bir Rum matmazel, üçün
cüs1j de bendeniz Ruhi l 

M. Ka .. keman çalıyor , ma
dam , çok gilı el sesi le ona re· 
fakat ediyordu. 

M. Ve .. yi biç sormayın, bu 
adam ismini şaraptan almış, 
o kadar şen, o kadar nükteci 
bir adam ki ! Tabiatini biliyor
dum . O gece, L>.zi güldüre gü.· 
düre bayıltıyo ·du . 

Benim iskambil kağıtlarile yap· 
tığım, bir ıki hok kabazhktan il
ham almış gibi, M. Ka. oturdu· 
ğu yerden kalktı, gözleri parlı 
yordu. 

- Arzu ederseniz, ben de 
bir şey.er yapayım; fakat benim· 
kiler ı ürk gencinin yaptıklarına 
benzemez; onun yaphğı şeyler, 
biraz el çabuk uğu ile bıraz da 
karışık hesaplara istinat ~der. 
Benım yapacağım lamaınile fik-
ri ve manevidir. 

Merak ettik; bu genç adam 
ne yapmak istiyordu ? 

Ben daha o zaman ruhlara 
ait tecrübeleri bilmiyordum; 
böyle bir şeyin mevcudiyetinden 
bile haberim yoktu. İki sene 
evvel Frerler mektebini bitır-
mı ştim. Maverai ilimler namına 
mektepte okuduğum «metafi7ik» 
ten başka birşey de bi.miyor· 
dum. M Ka ... i büyük bir alaka 

' ile dinledim ; dedi ki : 
- Aklınızda birşey tutunuz, 

ben onun ne olduğunu sıze 
söy ı iyeceğim. 

Hiç böyle şey olur mu ? be
nim aklımdakini bir başkasının 
bilmesine ihtimal verilebilir mi? 
Diye düşünürken M. Ka ... arka
ıını bizden tarafa çevirdi. iki 
dakika sonra : 

- Hazır mısınız ? 
Diye bağırdı. 

- Hazır 1 
Dedik ; geldi, iptida M. Ve ..••. 

nin elini tuttu, kendi alnına gö
türdü ; sonra gözleri !çıne keskin 

kesk n baktı, nihayet ne düşündü-
ğünü söyleyiverdi. 

Ben bunu, en ince noktalarına 
kadar gözden geçiriyordum. 

- Nasıl buldu, nasıl buldu? 
Dıye l<endimi yiyordum. Sıra 

bana geldi. M. Ka... bende çok 
zahmet çekmedi ; gözlerimin içi
ne dikkatle baktı. Doğrusunu 
söyJeyim ki, bu bakışın, beni 
oracıkta eritecek bir tesiri vardı. 
M. Ka... hemen düşündüğümü 
söyledi, ve yanağıma küçük bir 
tokat aşkederek: 

- Sizin çok istidadınız var 1 
Dedi. 
Y aaa 1 Benim istidadım varmış, 

ha !.. Acaip, neye istidadım var ? 
İşte yen; bir merak daha.. Ne 
ise bunu sonra "nlarız; fakat 
bu adam, beyinlerin içini nasıl 
okuyor öyle? Bunu öğrenmeliyim, 
diyordum. 

Tecrübeler bir iki defa teker
rür etti, M. Ka... hepsinde mu-
vaffak oldu. 
Yanında duran Mm. Ka ••• 

omuzuma vurarak : 
Nasıl yavrum, dedi, sizin el 

çabukluğunuz buna benziyor 
mu? 

- Hayır, madam, fevkalade 
bir şey! 

- Hakkınız var, timdi sıra 
bana gelecek. 

- Siz de ne yapacaksınız? 
- Hepiniz birer şey yaptık-

tan sonra ben seyirci mi kala
cağım?Biraz da benim marifetimi 
görmek istemez misiniz ? 

- Elbette, madam, istirham 
ederim; lakin, bilmem ki, kocanız 
aklımı dağıttı, siz de muhakkak, 
ruhumu perışan edeceksiniz. 

{Bilmedi} 

r 
ıl· 

} arımasır et·re/ki : 
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3rükselde bir hokkabaz 

· mi kimya i e hikmeti ta· 
Hyenın hokkabazlığa tat-
kinden ibaret o!an bazı 

cı ı ıeliyatındaki esrarı keşfe
dene altı bin frank vere· 
ceğini i•an eylemekle Pa
risten ıki kimyacı Brüksel
de zuhur eden bir saç bo
yası her gün sabun ile · 
yıkanmak üzere aıtı mah 
saçlardan zail olmaz ve hiç 
belli olmayıp b•r takım bo· 
ya 'arın baş sin:r:erine ver
diği mazarratı vermez imiş. 
Par'ste encümeni etıbba 

demi insan hakkında pek 
çok istikşafatı cedidede 
bu unup kanın fakirliği de
nilen illetin def'i için yeni 
çareler bulmuştur. 
Peştede yeniden bir nis

van hastanesi tesis olunup 
bunda nisvanın kendilerine 
mahsus illetlere ayrıca lo· 
calarda ve ileli umumiye 
ile malule olan kadınlara 

başka lecalarda müdavat 
edilmesi mukarrer imiş. 

SPTUNLARDA 
·~~~·SEYAHA.T 
Bayramı temaşa'· 

r r emaşah serlevhalann ınef' 
hur bir şairimizin inbisatl 

altında olduğunu bilmez değıliOJ· 
Fakat, dün evde cumbaya yar 
Janarak pençereden etrafı seY1 
ederken ,dilimden hiç " bayra0'1 

temaşa » kelimeleri düşmüyordu. 
Evet, bayramı temaşa ettiot

Daha doğrusu bayram yapabile' 
mes'ut insanlan seyrettim. 

Dışarda tam bir bahar havai' 
vardı. Güneş, ılık değil adeti 
sıcaktı. Bayram sanki havaya dl 
geçmişti, sanki gökler de bayradl 
yapıyordu. 

Pencere pervazlannda serçeli 
öyle taşkın ötüvoriar, ö~·le tef 
yaramazlıklar ediyorlardı ki yaft 
yavaş benim gönlümdeki g,
bulutlan sıynlmağa, benim dl q 
içim açılmağa başladı. f i 

İJk öuceleri, olgun salkımJ,ı 
karşısında uzanam•manm aa:JJO dı 
gidermek içın '· adam sen efe 
bunlar üzilm değil, kt!ruk!., diye' 
tilki gibi, önümden geçen i~ 
dalgalarına biraz acıyarak bakı' 
yordum. 

Büyük kamyonlara iatiflenıoil 
çocuk kalabalıklan neyse amıo' 
uçan otomobillerin kaldırdığı tol lrı 
bulutları içinde yansı görOoOt tı 
yarısı görilnmez esatir mahlcW d 
lerına dönen koca koca adad" 
lara, süslü hanımlara ıaııyordu.-. 
Herkes Ihlamura doj'ru gidiyot' 8 
du. li 

Genç, orta yaşlı, mektep!' 
asker, bqıbozuk herkes. 
yolda aabablıyan iki davul, b' 
kaç zurna ile bir zevk ve hno 
kafil••i gecmİf, hatta bu ~ 
ve çok renkli nehnn ılk üalız 
nnı onlar teşkil etmitlerdi. 

Bir aralık önümden kepa.zeli 
zengin bir maskara kalabal lı 
geçti. Onlar da Ihlamurun yol . tr 
tutmuşlardı. En önde gid y 
taşıdığı tavan süpürgesi, tam 
heyete layık bir bayrakb. G 
çenleri gittikçe artan bir dikk•~ l 
seyrediyorum. Meseli ilk çoc~ 
lar;nı nöbetleıe taşıyan fU bi~ 
birlerine çok yakın yürilyen ~ t 
beHi ki henüz evliliğin ipek 1ı' 
mendi ile yumuşak bağlar içincfı 
İzdivaç, daha onların omuzlanJ 
zincir ağırlığını duyurmamıı. 

Onların ardı sıra yürüyen ~ 
başka aile var. Erkeğin kaıl• 
çalı1<. Şişmanlığın Jutfu ile g 
görünen kadın, belkemiği iğ 

miş kocasının yoldaşlığını 
yük gibi taşıyor. Etrafına a 
mahzun gözlerle bakıyor ki, I>' 
dilile: "Şu mel'un taliin bana I 
t iği zulmü görüyorsunuz ya 
diyor. Sonra bir çok çiftler ~ " 
ha geçti, teşhisinde hiç ıot İ 
çekmiyorum, Etraftarma kor~;: b 
korkak baş döndürüşleri önlen 
ne çıkan ilk tenha sokağa sa~ Ilı 
ları görmek istiyen'er için ~ h 
bol yeter. Bayramı böyle I~ ltı 
düm, istihfaf ettığim eğlence!~ i 
biraz da kıskandığımı saıı~1 ~ 
rum. Hem mademki onlar el P.t 
nebiliyorlar, zevklerinin taoı 
ması için benim fetvamı mı be 
liyecekler ? ... 

Yeni tefrikaınıı ~ ., 
Montekarlo ~ • 

rezaletle~ 
Pek yakında \V akıt) antunlar• 
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Demir yollarımız Ümit yok 
Bu sene Sıva~ ve Çankırıya Aslan vapuru 

trenle gidiyoruz ! kurtarılamıyor 
Vapur tamamen bo-r eni hatlar çok müfit neticeler Verdi. Sadık '!~~ l ~::~::ıer kum-

şletme hasılatı masrafı koruyor,Ana- panyasına ait Arslan vapurunun 

do)u hattlDID taksitlerini temin ediyor Bandırmada evvelki gün karaya 
oturduğunu yazmııbk. 

D. D. umum müdürü Elaşim Beyin beyanatz D~n bu hususta yaptığımız 

sinemasıı 

Büyük sesli ve şn rkıl ı fi im 
UÇAN DONA N7' ... A 

Mümessilleri: RAMO N NOVARO ve / NİTA PA J 
Temaşagıranı hayrette bırakmakta olan fe\ ka biı· şa-

11 heser: İlaveten: Sesli ve şarkı lı dü nya havadısı i 

•••••••••• •• •a ••• a ~ • • ı • r • 
7 ~eba~ı llgalrosunda bu ak,şam saat 

21,30 da. 
'"'EHREf'MNt:. • 

SütKar · · 1 ffl m ~ 

Bu akşam 
Sinema l a r 

Majik - Şarl. 

De•let demir yolları tımum 
hlli

1
dnrn Haıim Beyin şehrimize 

ge di-· . . B b gını yazmıştık. Haşım . 
Usuıi işl • • . I • ' iki erı açın ge mış o.up 

d &Un tarfında Ankaraya av· 

1
et edecektir. Dün bir arkada-

d
f ınız kendiıile görüşmüş ve 
e . 

tavan kısmının tamiri için tahsi
sat konmuştur. Kabul edilirse 
tamir ve tezyin işini bu sene 
yapacağız. 

Toros katarı 
T oros sürat kataı ımız henüz 

çok yeni olduğu ha de iyi ne
tıce.~r vermektedir. Iık katarda 
hemen hemen yolcu yok gibiydi, 
son günlerde yoku adedi 20ye 
kadar çıktı. Her halde bu hat
tan çok ümitvarım. 

tahkıkata nazaran vapur sigor- deşler llf 

1 1111 1 
Komedi 
3 peıde 

Nakili:;. 
GalipBev 

""'"' 

talıdır ve 900 ton şeker yük
lüdür. Tahhsine giden Kemaliye 
vapuru bütün gün ça lıştığı hal
de gemiyi knnıldatmağa bi ı e 
m~vaffak o· anıamışi, çindeki ve
s~ıt tamamen çıkarıldığı halde 1 
gıne müsbet bir netice ahnama· Cuma maline saat 15,30Ja 
mıştır. Bu vaziyet karşısında ;.. ___________ _., 

Etuval - Perestiş 

Lüksenburg - Şehrazat 

Ekler - Goıo 

Melek - Günah ~oka~ı,Ah! kalbim 
Alkazar - T arzanın intikamı 
Opera - Uçan donanma 

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

ınır yollanmız hakkında sor-
' duğu suallere şu cevapları al

tllıftır: 

Umumi manzara 
. - Demir yolları inşaatı çi

~.~~n program dairesinde ve 
Uyük bir faaliyet ve intizamla 

~evam. et~ektedir. Bu sene 
I aysen · Sıvas hattında Sivasa 
tınak - FiJyos hattında Çankı
~Ya v~ ge.ne bu ma i sene için
e BaJakesırc varacağız. 
Diğer taraftan cenup hattı 

:un~azaman devam etmektedir. 
U u cıhette de 931 senesi evai
nde Ma atyaya vasıl olacağız. 

Bundan sonra 
Sivastan sonra hattın devam 

~dip etm' - · N . ıyeceg • nı soruyorsunuz. 
akfıa vekaletinin bu hususta bir 

Ço projeleri vardır. 
Bunlar bittabi tedricen tatbik 

Olunacakbr. Bu hususta meclis

;~ mezuniyet kanunu alınmıştı. 
ti, t erde Şark hattının Sıvastan 
' yıuruma doğru ilerlemesi tabiidir. 

'Pılacak hatlardan biri de Ada
(: t•ıarı hattıdır. Fakat henüz bu 
~ i~~~tda faaliyete başlanmış de

"'t". 

~ y \"tısadi favdal1Jr 
t~ltıi:ni ~nfa . edilen hatlarda 
~k edılen ıkbsadi faydalar 
Ln çoktur. Bu fayda o kadar 

Ytiktnr ki 'd . 1 tat_ varı at, ış etme mas-
ı •ını hına k Q:ı.1ı t ınen orumakta, ve 
.l - a satın ld -
'lOI h t a ıgımız . Ana-
tt .... u kt ad~ının taksitlerini emin 

""e e ır. 

·ı. Yeni batlann ge t'"· 11ltısad· f 1• t ç ıgı yerlerde 
.. ı aa ıye te 111 h d •ec d a sus e-
} e e artmıftır. 
enı luıtıar ve nıdrac- 11 y . h 1 • ... _,, ar 

' eıu at ar ın1aaı için h il 
1tara ı b' en z 
Qll : aştırılmbı~ ırk ıey yoktur. 
., ususta ır ço müracaatı 
•raa d · d"I · d - ar a ıntaç e ı mış egillerdir 

1 
llaydaıp1J~1J köprasa · 

b li~Ydarpaşa tramvayının hattın 
1 ~~et_ınden Kadıköyüne geçebil-

eıı i . . d' bl. )ii)( Çın ınşaıı tasavvur e ıl~n 
buı •ek köpril için karar vermiı 

1 ıııu unuyoruz. Bu it Emamtetle 
ıf iıı fttreken yapılacakbr. Fakat 
ıf: ltı:•ata geçilebilmesı için bütçe
JI ~el~· koyduğumuz tahsisatın 
e tletc ı~t~ kabulü lizımdır. Ema

'lle b ıçıb de ayni ıarta riayet 
t,1~ Uriyeti vardır. Eğer iki ta
tdiJ· koyacağı tahsisat kabul 
L itse l k . Q'tl ge ece sene ınıaata 
itıtll:~•calctır. Köprü Emrazı 
t'-k •ye hastanesinden baılıya
. tıbt 

, "ıeceL.· ınun baıladığı noktaya 
•tır. 

~- Ji Gann i1Jmiri 
"k nayt~•rı>aıa garının eski infi· 

t IC ' L-
CSI ıuarap olan yukarı 

Ferıbot işi 

Feribot işinin yapılıp bittiği

ne dair yazılan haber doğru 
değildir. Feribot işi esasen b ır 
etüt yapmaktı. 

Bir Bel çıkalı ıirkete havale 
etmiştik. Bu şirket yapmadı. 
Şimdi diğer bir şirketle müza
kere ediyoruz. 

Ec nebı memurlar 
Haydarpaşa idaresinde fazla 

gayri Türk memur bulunduğu 
hakkında vaki neşriyat doğru 
değildir. Gayri Türk memurlann 
mühim bır kısmı İfe sekte ver
memek şartile çoktan tebdil 
edilmi,tir. 

liazal11r1J k1Jr~ı 
Kazalara mani olmak için her 

tür:u tedbirler alınmaktadır. Esa
sen bun ar pek az ve ehemmi
yetsizdır .Şimdiye kadar vaki ka
zalar, yanyana ve hafif müsademe 
samaforu ı~eçmek, yahut ani yu- ' 
varlanan bir taıa çarpmak gibi 
hususlardan çıkmışbr ki bunda 
ne makinenin ne işletmenin ka
bahati vardır. Hatası görülen 
makinistler derhal işten çıkanl
maktadır. 

A.5m4 köorü me.'ielt $/ 
Arkadaıımız, Haşim Beye hayli 

münakafa edilen İstanbul limanı 
ve asma köprü meselesi hakkın
da mütaleasını da sormuştur. 
Haşim B. bu hususta birşey 
ıöylemek islememit ve demiştir ki: 

- Bir çok cidden ihtisas 
ıahibi kimseler asma köprünün 
lehinde, gene ayni ıekilde bir 
çok mütehassıslar da aleyhinde 
bulundular. İş nazik bir safhaya 
girdi. Bunun için bu hususta 
beni mazur görün . 

Sipahi ocaÇjznda 
. Dün Sipahi ocağında divanı 

nyaset ve idare heyeti intihabatı 
ya~ılacaktı. Ekseriyet temin 
edı!memiş, içtima başka bir güne 
tehır edilmittir. 

Dünkü zelzele 
Dün sabah şehrimizde bir 

zelzele olmuştur. Senbenuva 
mektebinin zelzele kaydetmeğe 
mahsus olan sismoğraf aletinin 
küçük fasılalarla gösterdiği bu 
zelzele garpten farka doğru 
iki saniye sürmüt ve ancak 
ayakta bulunanlar tarafından 

his edilmiştir. r 

vapur sahipleri geminin kurta
rılmasından tamamen ümidi 
l<es~iş~erdir . vapur, parça par
ça sokulecek ve istifade kabilolan 
kısmı getirilecektir . 

T evfikR--ü-ştü 8. 
Sinozitten mustarip 

bulunuyor 
Tedavi edilmek üzere şehri

mize gelen Hariciye vekili Tev
fik Rüştü Bey diln tokatlıyan 
otelinden dışarı çıkmamı,, daire
Jerinde istirahat etmiştir. Vekil 
Beye doktorlar tarahndan tam 
bir istira~at tavsiye edildiği için 
kendisini ziyarete gelenleri kabul 
etmemiştir. 

Tevfik Rtiştü Beyin rahatsız
lığı soğuk alğmlığından müte-
vellit " Sinozit » tir. Kendisini 
Neşet Ömer, Haydar İbrahim 
beylerle Abrovaya ve Toptos 
Efendiler tedavi etmektedir . 
Vekil Bey sıhhat yurdunda 
yatmak arzusunu izhar etmiş
sede doktorlar buna lüzum gör
memişlerdir. 

Tevfik Rilştü Bey bir hafta 
istirahat edecektir. 

Vapurcular 
Birleşip büyük bir 

şirket yapamazlar mz? 
Ticareti bahriye filomuzun art· 

tırılması ve deniz ticaretimizin 
inkişafı için hususi vapur-şirket
lerinin birleşerek bir tek kum
panya halinde çahşmalarını tek
lif eden yeni bir fikir ortaya 
atı lmıştır. Dün bunun mümkün 
olup olmadığı hakkında tahkikat 
yapan bir mubarririmize muhte
lif vapur sahipleri timdilik bu
nun kabili tatbik olamıyacağını 
söylemişlerdir. Bu hususta maruf 
bir acente de : 

- Bu güzel bir hayal ... fakat 
bazı şirketler ınütefevvik ve 
farklı vaziyetlerini ayni seviyeye 
indirmeğe razı olmayacakların
dan imkansızdır. Asıl bundan 
evvel düşünülecek şey Seyrise· 
fain ile aramızdaki rakabetin 
kaldırılmasıdır» demiştir. 

Diğer taraftan t icareti bah~y~ 
müdür muavini Müfit B. de bu fikn 
teyit etmekte ve şunlan söle-

mektedr. 
- Ufak şirketler büyük bir 

teşekkül haline gelirse tabii 
daha faideli birşey olur. Fakat 
ben şimdiki görünfişte böyle bir 
şey olabileceğini zannetmiyorum. 

Amanullah han 
Sabık Efgan kıralı Aamanullah 

han di.in Boğaziçinde bir gezinti 
yapmıştır. Amanullah han yann 
sabah Loıt tiriyestino kumpanyası
nın 11Stali ditalya., vapurile İtal
yaya gidecektir. 

Sabık kıral için Büyfikadada 
bir köşk tahsis edilmiştir. Ama
nullah han yazı Adadaki köş
künde, kışı Romanyada geçire-

cektir. 

lVI aarif Pekili 
Maarif vekili Cemal Hllsnü 

Bey dün sabah öğleye kadar 
kendisini ziyarete gelenleri ka· 

bul etmiştir. 
Öğledena sonra DarülfGnuoa 

gitmiı, bir saat kadar meş~I 
olmuştur. Vekil Bey bugün 
maarif mUssisatını gezecektir. 

Vazife uğrunda ölenler 
Polis müdürlüğü son on sene 

zarfında vazife uğrunda can 

Adliyede: 

Asri - Deniz kurtlan 
Fransız - Palyaçonun ölümü 

Alemdar - Kohen Kelli deniz 
hamamında 

Beşiktaş Hilal-Bugünkü kadınlar 

Tiyatrolar: -
I ! Darü)bedayi - Kokotlarmektebi 1 

, j Bar ve Müzikholler ı ı 

1 
1 Garden - Dos Kleo iris, Elli his: 

1 İrena, Naudi Balet 
11 Maksim - T almaç ve Siril,Jülyet 

Jirarden 
ı ! Mulen Ruj - Arizona revilsil 

Dobo revü 
1 Türkuvaz - Florcl, Mezeyt 

Baleti 

veren zabıta memurlarmın rıe:

simlerini bir albüm balind'C füfi. 
zırJamaktadır. 

Bu albüm teksir edilerek bir 
meslek habrası olmak üzere 

arzu eden memurlara dağıtıla

caktır. 

Eşya taşınırken ••• 
Rrab1Jcılar ne yapmışl4r ? Davaya göre, halı $ecc1Jde, 
bakır tep$i, havan,tava sırrolmuş, J''llk hafifletilmi~ J 

İstanbul ikinci ceza mahkeme
sinde yeni bir hırsızlık davası
nın rü'yetine başlanmışbr. 

Asker mütekaitlerinden Mus
tafa B. , Rumelifenerinden ,Eyip
sultana taşınıyormuş. Eşya, kıs-
men araba ile nakledilmiş. Fakat 
Mustafa B. evde bir de bak
mış ki bazı şeyler eksik. İki 
balı Hccade, bir bakır tepsi, 
bir havan, bir tava. "Aman, 
bunlar nereye gitti acaba?,, demiş. 
polise haber, tahkıhat ve netic
de arabacılar mahkemeye veri-

liyor, 
Mustafa 8., yaşlı bir zattır. Mah-

keme huzurunda yana yakıla 
hadiseyi yukandaki tarzda an
latıyor. Mübaşir, kulağına ses

leniyor: 
- Eşyalarınızı buldunz mu? 
- Evet, bunların sattıkları 

yerde bulmuşlar, karakoldan ba
na verdiler. Bir bakır tepesi, 
bir .. 

- Pek ala, davanız var mı. 
Davacı mısmız? 

- Y ook, ne davacı olacağım. 
Ben Allaha havale ettim. Kaba
hatli, cezasını çeker. Zaten mah
keme işi araştırıyor. Benim da
vacı olmama ne hacet? 

Arabacı İsmail, Celal, Bekir, 
inkar ettiler, « Biz çalmadık! » 

dediler. Şahitler dinlenildi. Mus· 
tafa Ef., kendisine 11 Tepsi veya 
karavanamsı bir şeyin ,, 120 
kuruta satıldığım, bunun çalın
mış mal olduğunu bilmediğini 
söyledi. 

- Ya tepsi, ya karavana. 
Hangisi? 

Reis Himit B. in bu sualine 
karşı, şahit " Ezikti de ,, dedi 
« hangisi olduğu belli olmuyor
du!» 

Müddei umumi Ahmet Muhlis 
B., ceza istedi. Mahkeme Celalin 
nüfus tezkeresini getirme3İ için 
muha~emeyi on iki marta 
bıraktı. 

Mustafa B. e davacı değilse 
gelmiyebileceği söylenildi. " Eh, 
ehi ,, dedi " gelmem daha iyi. 
ihtiyarım, yoruluyorum. Allaha 
ısmarladık, Allaha ısmarladık!. 
Ve değnegine dayanarak salon-

dan çıktı . 

._r .... <- •• 

Montekarlo 
rezaletleri 

Pek yakında (Vakıt) sütunlarnda 
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Paranuzın kıymetini korumak için 

Banka dırektörlerınin içtimaı 
(Konsorsiyom) teşkili kabul edildi. 
F aaJiyet tarzı hakkında görüşülüyor 

Hükümet şehrimizdeki on 
banka ile bir itilaf aktetmiştir. 
Bu itilafa göre şehrimizdeki 
on banka borsa mürakaba hey
eti emrine 50 şer bin isterlin 
vereceklerdir. Diğer ta~aftan 
hükumete de 500000 lngiliz 
lirasını borsa için tefrik ede
cektir. Ayni zamanda devlet 
bankasmm esasını teşkil edecek 
olan bu hususat hakkında ko
nuşmak ve milli paranın kıyme· 
tini korumak maksadi.e teşki
line teıebbüs edilen kambiyo 
komitesınin faaliyeti hakkında 

bir proje ihzar etmek üzere 
dün bir içtima yapılmıştır.Nurul
l<!h Esat Beyin riyaset ettiği bu 
içtimada İş ziraat, Kommerçiala, 
Selanik. Amerikan ekspres, 
Doyçe Oryant, Doyçe Bank, 
Diskonto, Kezalşaft, Banko di 
Roma, Şark Fransız umumi ti
careti hariciye bımkalan direk
törleri bulunmuş•ardır. 

İçtimadan sonra kendisile gö
fÜşen bir mubarr;rimiıe Nurullah 
Esat B. ıu izahatı vermiştir : 

- Paramızın kıymetini nor
mal addedilen hali hazır sevi· 

yesi etrafında takrir \ e tesbit 
etmek maksadile haıinenin ve 
bankaların iştiraklerile tetkil 
edılecek olan konsorsiyomun tar
ıı faaliyeti hakkmda mü:ıakerat
ta bulunmak üzre toplanılmıştır. 

Alakadar banka müdürleri iç
timada umumi kambiyo vaziyeti· 
ni de esaslı bir surette tetkik 
etmişler ve piyasanın bugllnkü 
vaziyetinin tamamen tabii olduğu 
kanaatine vasıl olmuşlardır. Ban
ka direktörleri konsorsiyomun 
teşkilini sureti kat'iyede karar 
altına almışlardır. 

Banka müdürleri içtima faali
yeti vel,000,000 isterlinlik kon· 
sorsiyomun tarzı faaliyeti hak
kında bugünkü içtimada tanzim 
ve kabul ettikleri projeyi bana 
vermişlerdir. 

Bunu tetkik ediyorum. Ben de 
ayrı bir proje hazırlıyorum. Bu 
iki proje telıf ve tevhit edildikten 
sonra Maliye vekili Beyefendi
nin tasdikine arzedilecektir. 
Bunu müteakip konsorsiyom filen 
teşekkül etmiı olacaktır. 

Kombiyo komitesi Nurullah 
Esat Beyin riyasetinde banka 
müdürlerinden intihap edilecek 
beş azadan terekküp edecektir. 
komite kurulduktan sonra Borsa 
binasında her giin ictima edecek
tir. 

~i(l1SP.81t~#\E 
Dünkü futbol maçları 
................ 1111111! ... _.~~------------( Üst tarafı J inci snyıfamızdıı ) Takımlar sahaya şu tertiple 

rakımın şeklinden de anlaşı- çıkmışlardı : 
lıcağı veçhile Nihat yoktu. ikinci Riza ( F. B.) 
devrede de ıakatılanan Rasimin Kadri Furuzan 
yerine Avni oynadı. Reşat Sadi Şekip 

Ankaralıların canlı oyunu Ga- Niyazi Ali Şaban Muzaffer Fikret 
tasaraya da gayret vermişti. Osman ( B. J. ) 
Müsabaka baılar başlamaz maçın Kadri Adnan 
farkolunan hususiyeti bu oldu. Tahir Hnsnn Mahmut 
Çok seri bir oyun topu kaleden Nuri ŞUkrü Nizım Feyzi Kemal 

k F k Hakem Bcşiktath Şeref B. 
aleye koşturuyordu. a at top Birinci devrenin ilk dakikaları 

daha fazla Ankara kalesi önünde 
Fenerin hücumlarile geçiyordu. 

eğleniyor, sayı olabilecek vazi- 10 uncu dakikada Beşiktqlı ha-
yetlere geçiyordl'. Nihayet Litif kem Fenere kendi kalesi aley
Sarı kırmızılıların ilk ıayııım hine bir penalb verdi. Ve Fener 
yapb. Bunu biraz sonra kaleci- birinci golü bu suretle yapb. 
nin batası yü:zUnden bir ikincisi Bundan sonra Beıiktaı çok 
takip etti ve birinci devre bu d G 
aureile bitti. çahıkan bir oyun oyna ı. enç 

ikinci devrede Galatasaray 0 oyunculardan mürekkep muhacim 
hatb ahenkdar htlcumlar yapıkeudine mahsus faaliyeti gene elden 
yordu. Neteklm pek az sonra bırakmamıştı.Onbeşinci dakikada 
arka arkıya iki gol yaparak bu Rebii üçüncü golu yaptı. 

Genç Birliği sayı adedinin güzel ve muvaffakiyetJi çalııma-
sının mUkifatını aldı. artmasına rağmen canlı oyununu 

hiç bozmamış, her ı.aman sayı Bu arada Fenerli Şckip B. 
yapabilecek ve fa yam kayıt farkı yaralandı ve sahadan çıkarıldı. 
bıle bertaraf edebilecek kadar Fener on kişi ile oynuyordu. 
canlı bir oyun gösteriyordu. Birinci devre 2-1 Bcşiktqın 
Netekim Galatasar:: v •• azandığı lehine bitti. 
pena tıdan sayı yapamazken mu- İkinci haftayimda mllsabaka 
h · C t C • A k ı ı büsbütün zevkli bir cereyan açım eva e .ı n ara ı arın 
ilk sayısını yaptı. Müsabaktı bu almıştı. Ve oyun bu cereyanile 
suretle 3 - 1 Gençler Birliğinin ıkinci devrenin 26 ancı 
aleyhine bitti. dakıkasmı bulmuştu. Tam bu 

Bundan evvel Fencrbahçe ile sırada Fener aleyhine bir Firi
Beşiktas arasında dostane bir l<ike Alaattin Beyin kendisine 
maç y paldı. Fakat bu dost uk yaraşmıyacak bir şekılde itiraz 
maçı 1 enerbahçeli Alaettin B.in etmesi üıerine hakem Aliattin 
hakemin karanna gayri nazikane Beyi diskalifye ettikten sonra 
mukabele etmesi yüziinden bit- 9 Firikiki attırdı ve oyunu tatil 
mesine dokuz dakika kala etti · İşte dostane maç ta bu 
kesildi ve hakem tarafından tatil suretle nihayetlendi. 
edildi. Müsabaka zaten son ma- Sabahleyin Beşiktaş ve Fener 
çın geç kalması için 35 er da- küçUleri arasında yapılan kupa 
kikalık devrelerle oynanacaktı. maçı l · O Beşiktaş tarafından 

kaıanılmıştır. Cuma günü bu Halbuki o da m~yesser ola-
madı ve ikinci haftayinı 3 ncak maçın finali Beşikta§la Galata· 
26 dakika oynanabildi. saray arasında yapılacakbr. 

VUKUAT 

Bir polis yaralandı 
Dün gece Karagümrükte iki 

kardeş gazete müver:zii arasında 
çıkan bir kavga netıcesinde bir 
polisimiz yaralanmışlar : 

Müvezzi Ahmet yanına 24 
santim uzunluğunda büyük bir 
kama alarak Mimarsinan mahal
lesinde oturan kardeşi müvezzi 
İbrahimin evine gitmiş ve eski 
bir kin yüzünden kamasını çe
kerek camlan kırmıya başla
mıştır. Gece devriyesini yapan 
polis Emin efendi bu gürültilytı 

işidince hemen koşmuş ve mü
tecaviz kardeşi tutmak istemiş
se de Ahmet buna aldırmıya
rak polis efendiye hücum etmiş 
ve Emin efendiyi yaralamılır. 
Emin efendinin istimdadı Uzeri
ne yetişen arkadaştan bu azgın 
adamı yakalıyarak karakola sok
muşlardır. 
Maskaraların ieca vüzleri 
Karnavalın son akşamı olan 

gece Beyoğlunda bet maskara 
ile iki kişi arasında münazaa 
çıkmış.. ve bu kavga hepsinin 
birbirini yaralamasile neticelen
miştir: 

Nakliyat komisyoncusu Mustafa 
Halit ve talebeden Kemal efen
diler Dolapdereden geçerlerken 
eli stıpllrgeli maskaralara rast
getmitler, bunlardan ikisi Halit 
ve Kemal efendilere sataşmışlar 
iki arkadaş ta bunlara kızarak 
mukabele etmişlerdir. Bu su
retle kavga büyilmüş, ıüpilrge 
sopalan hayada, sonra başlarda 
dolatmlf ve neticede Haçik, 
Keğam, Sotiri, Hiramiı ve diğer 
Haçik isimlerindeki bu soytarı

ların hepsi yaralanmışlardır. Po· 
lis cümlesini yakalamıştır. 

Seyrisef ain 
Merka acent..ı: Cılaıı Kopril batında. 
Bey<>Qlu 2362. Şube eceotell. Mahmu· 

dire Ham ılbndı lıtanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
(CUMHURlYET) vapuru 6 

Mart Perıembe alqamı 
Galata nhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize ve 
Hopaya gidecek ve d&nllşte 
Pazar iskelesile Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, Polathane, 
Tirebolu, Gire son, Ordu, Fatsa, 
Samsun, Sinop, İnebolu ya 
uğnyarak gelecektir. 

lzmlr sürat postası 
(l Z M t R ) vapuru 7 Mart 

Cuma 14,30 da Galata 
nhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı İz.mire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir.Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

Güzel gözler müsabakası 
( Üıt tarafı 1 inci tayıfamııdı ) 

Gramofon: 
Ankarada dahiliye yaveri Arif 

Beyin kızı Leman Arif hanım. 

Vakıt ismi yazılı 
seccade: 

Nüzhet İhsan hanım, Sinem· 
köy, Fatin efendi sokağı. 
Be)'oğlunun en san'tıtkctr 

bir atel)'esl olan (Femına) 
fotoğraf hanesinde altııar 
tane resim çeklirmek hah
kını kazananktr: 

1 - Suadiye hat boyunda 
Nermin Arif hanım. 

2 - İstanbul Kadırga, Şeh
silvar mahallesi 20 No. Mustafa 
Ahmet Bey. 

3 - Dokumncu ilk mektep 
muallimlerinden Malike Hanım. 

4 - Fındıklıda llçUncü Kol-
ordu topçu ıubeainde yüzbaşı 
Bahaettin Hey. 

Gazetemize abone 
olanlar 

.H.ltı avlık abone: 
Bandırmada avukat Hakkı 

Bevin kızı muaızez Haınm. 
Üç aylık 11bone: 
Trabzon Şifa eczahanesi sa

hibi Zübtn Salim B. 
Bir aylık abone: 
Konya Ereğlisinde tnfekçi 

Mahmut Kemal Efendi. 
( Muson ) mileaaeainin mama

lAbndan nefia tuvalet, sabun 
ıtnyabndan zarif Ye kıymettar 
hediyeler kazaDU okuyuculan-
mız: 

1- Ziya Hikmet Kadiköy Bah
riye erklnıbarbi binbaşı 
Hikmet Beyin oğlu. 

2- Necdet Bey Kı:ııltoprak 
hat boyu No. 18. 

3- Belkia H. Beıiktaı Köyiçi 
aile pazarı. 

4- Nihal H. Kadıköy Süreyya 
sineması civannda Nail 
Bey sokağı. 

5- Muaaıli Ferit H. Jandrak 
mektebi talebeıinden. 

6- Nefise H. Fener Haliç Tab
taminare Hızırçavuı. 

7- Klmran Tevfik H. Malte
pede Remzi Paıa k&tk1bıde. 

8- Nermin Arif H. lstanbul 
kız orta mektebi birinci 
smıf. 

9- Atiye Baba H. İstanbul 
kız lisesi onuncu sınıf. 

10- İclal H.Amasya orta mektep 
taebesinden. 

11- SUreyya Rıfkı H. Panga'.tı 
hamım Bilzikçi sokak No.3 

12- Semiha Cemal H. Pangalb 
Notrdam d6ıiyon talebe
sinden. 

13- Cavidan H. Bostancı Vnkeli 
caddesi Mo. 48. 

14- Meliha Gafur H. Diyabekir 
dokter Gafur Nilzbet Beyin 
kerimesi. 

lS- Bedriye Tahir H. Tnrkiye 
milli sigorta şirketinde. 

16- Vasfiye H. Kadıköy Talilll' 
haneJe. 

17- Muzaffer Ef. Po1iı mod~ 
riyeti müteferrika No.162 · 

18- Ahmet Ziya 8. Asma altı 
Kurban zade han No. 2· 

Mnaabakamıza iştirak edeJI 
okuyucularımıza tekrar tekr" 
teşekkür eder ve hediye kazaot• 
okuyuculanmızın idaremizden. 

diyelerini aldırmalarını rica eyleriJ 

Mısırda kışl 
Karlı memleketlerde~ 
M zszra gidenler a ldarıJ 

Havalar her tarafta umumiyf 
itibarile mülAyim giderken ha~ 
milliyim olan Mısırda kıştan f 
kiyet edilmektedir. Muhadeııİ 
refikimiz bu hususta fU sabrlat' 
yazıyor . 

"Mısırda bu kadar kış in.J 
maz ıeyl. Yaza yaklatbkça hl' 
Yalar daha ziyade bozvluyor, ~ 
fazla Otütüyor, fırtınalar ç~ 
yor, yağmur ııklaşı yorl lskendt 

riye limanı fırbnanın şiddetind" 
boğazı kapamağa mecbur oldf 
Girmek yasak, çıkmak yasak.• 

Mısnn kıt günetinden istifacfı 
etmek llzere karlı memleketle~ 
terkederek yola çıkmıı bir İJ' 
saat sonr Mısır caddelcriod' 
gezmek zevkile aevinmit 01" 
seyyahlar 24 saat lskenderif. 
boiazmda fırhna seyrediyorlat 
Sabahın ılık güneıine al 
pardesüsenü almamıı ol~ 
bin bir kere pişmanbk d 
yor.. Öğle yağmnru hafif 
babr ğönül sormakta geçikmiyol 

Gece semayı yıldızh b 
yatanlar sabah yollarda bi · 
yağmur sutanna bapet 
lar. 

1 KOçük; haberler J 
Bazı mahallebici ve past 

dükkanlarında hususi saloD rJ 
mile gizli odalar açıldığı ve ti 
ralarda erkeklerle kadml.I 
birleşmesine imkan veril~ 
polis merkezlerince tcsbit e' 
mi9tir. Alınan mukarrerat m 
hince gizli oda açılması 
olunacak, buna riayet etmi~ 

)erin dükkinları derhal kapad 
cakbr. 

Ölümle tehdıl edilmi~ 
Beyaııtta meyhaneci Lütfi 

marangoz Nail tarafından ölO 
tehdit edildiğini, hayatının hi 
yesini rica ederek polise mit. 
caat etmiştir. Bu şikayet üze 
Nail yakalandığı zaman üzeri~ 
bUyük bir tabanca bulunmu~ 
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Et ektrik limbalarile 

Filips 
fabrikasJ, cihanşümul 

bir şöhret kazanmıştır. 

RADYO 
levazimati ile de .... .... .... 

birinci mevkii ~m Dünyada 

l!I! T!~k.:?'c~.~:k~~i Helios Müessesatı, Galata _ 
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11 Kont dü Barri ,, nin marifetleri 
lia.ya denilen şeyden asla nasibi olmıyanKont 

elindeki sermayeyi kırala ne yapıp yaparak 
8Unmağa azmetmişti 

! 'trifat Nazın marki dö Breze-
: kana. da kıralan gözdeli· 
~ a6z dikmiı olanlardandı. 
••t.t· da ecBreze,. milli mecliste 
ıa.:bo,, nun tarihi ıöılerle 
''il--~ adamdır. Madam dö 
'fA-qe,, "Venay,. da bii~l
~ olup uzun mtiddettenberi 
~~da gisli bir muhabbet 

Bo · Ahllkı gayet tatlı idi. 
1'1 ~ olmakla beraber 

:;daını Pyet ~zeldi. Sık sık 
feeye liderdi, fakat maksadı 

kaydedıp geçmekten aala bık
mak bilmiyordu. 

* Fakat hiç bir kadın kırahn 
Bıfkını lcendine tahsise muvaffak 
olamıyordu. BaDlarında lüzumu 

miktarı tecrftbe yoktu. Diğerle
ri ise içinc.leki ihtirası hükümda-
nn naıarından saklıyordu. Kıral 
berglln biraz fazla beziyordu. 
Zevk tedarikine memur o!a11lar 

bu ihtiyar zamparayı nasıl doyu
racaklannı bilmiyordu. En ahlik-

sız kimse erle temas eden 

B ca 

1 
2 

thıa •bnekten ziyade icralı te
""' idi. Bir p yalnız olarak 
Ob. betfnci "Lui., nin önünden 
leçerken imala yanık bir nazar 
•ttı. .. Lui,. elim uzatti Ye kadı-

"Ritölyts,, luralm kont dü 'Barri,, 3 
ile karıılatmasım temenni edıyor- 4 
du. "l...öbcl,, nasıl kıralın peze· 5 

illa elini ııktı. Kadın hrlecaııdan 
•ibyordu. Kı.ral ertesi gün ken
di.ini ıeven bu kadına bir atk 

vcngi iıe kont dü 0 Barri11 de 6 
saray u:kinma pezevenklik eden 7 
bir mabluktu. 8 

'-ektuba ile marki dö "Mayye Dü uBarri,,, "RişölyCS,.nün te-

8reye,, farkına varmadan gö- mennisini duyar duymaz metre
'1ltnaek uaul6nü tarif eden bir sini kırata malctmiye karar verdi. 
11ıuhtıra gönderdi. Herif borcunu vermediği arka-

Muayyen gtınde on beşinci daşlanna bu kadını muvakkaten 

~. Madam da "Mayye Breze,, vererek ifai düyun edecek tıy-
~~=af "Bojon,,u gönderdi. nette bir mahlüktu. 

, tam 1Ut dörtt~ "Tlli-1..-? - Matmazel u Lanj " ismindeki 
~ baiçeainin muon•cn bir 
~ b l bu kadm gayet g{jıel bir şeydi . 

.. L e u unacak ve orada V ·uw ,.,., k d M üc:utlünün yapısı pek mütenasip , 
• •e&a• a ına " adam six misi-

llia?,. diyecek ve tasdik cevabı yüzUnUn hututu pek cazıp -:idi. Dü 
'hna ona kaçıracaktı. Madam "Barri,. bundan dolayı çok ümit 
d6 Mayye Veraaya yapbiı ilk be!llliyordu. Olanca ümidini bağtadığl 
'efahatte ne giderken ne de bu sermayeyi dük dö "Rişölyö,,ya 
~dett:e •'Bojon,.a bir şey söy- göturdi.i . Kadını evvelden ta nı· 
b-llledi. Daha sonra zevcinin yan "RiıöJyö,. birkaç giin yanın-
• ar ıey farkedememeai için da atakoydu .... Dü Barri,, kadının 
'L._ d b M d'' bütün güzelliklerinin ' 'Rişö yö,, cc 
~··: e ir ev tuttu. . o 
.i:..._~ fUphelendirmemiye o takdir edilmesini istiyordu. Ni-
~ dikkat ediyorlardı ki, kı- hayet bu güzel parçayı on be-
"'1)a\11n yanıını yaparsa Ma- fİnci "Lui" ye tahsis ettiğini söy-
~ dg "Bren,, de diğer nıs- ledi. "Rişö!yö,, bu fikri pek saç-
~•pıyordu. Madam dö Breze ma buldu ve Ci-! er başka bir 
~ e kaluaca iç sefaretten bi- projesi yoksa böylece bir şey 
ti~ b. :- "Vilmeaıni kıraldan kazanamıyacağmı ''Dli Barri,, ye 

söyledi. 

Buglinlca bu macamız 
Soldan liağa ve yukardan aşağı: 
1 - Bir kadın isrnı '"5 Gol sa:ıtkri 

iri . . " ' 
şıı nın ikinci ismı ~s .. 

2 - Asıl "4.. , tere .. 4 .. 

~ - n.r cıırt ,"il6.'·e.. "J., , t · ..., " u emız e"J,, , 

kir "'.3,, 
4 ~ I o.it m bi ı.;rı "2,, , ıd ü .. 3,, , dest "ı,n 
5 - Nota "'2.. , baş .. 4,, 

6 - Giresun meb'us1ıırınd:m biri "10., 
:- - [)eli' er ·•4 nota .. 'l b ,, ' .. ,, 

8 Birrk bay\':ını "2,, . Mr Arap 
memleketi "3 ... en büvük kıJ.&ıt .. .!,, 

" o ~ce "3,,, beri "3,, , bir pe) gam· 
her "S,, 

1 O- Göstermek "4 ... eserler "4,., 
11 - an'at "6,,, ~nrı •·4,. 

'I'ertip eden : Sabri - ----.. ........_____ ~ --
Veni neşriyat 

İkı kıymetti eser 
Darülfünun ınüderrisl erinden 

Halil Nimetullah Beyin iki kıy-
metli eseri intişar etmiştir. Bun-

itfuld da .. D- 'fa "°ktai ~zen tetn t 11Du Bani" nin bu sözlerle )ardan biri evelce gazetemizde 
gayreti kırı 1 madı. O, muvaffak çıkmış olan bir makale serisinin lait d 0~•tı gayet mahir 

IMı.ı • a · Saray adabını 
~eaunelen bil·.. . "ar 1 

' kınıin ne 
1 etle kaqılanacajlıu t . d 
Q(l..nı_ .. ayın e 
~"IC maharet gosterirdi. Vel-
IM.ı~ - • tnlıli nadir bulunur bir 
~at Ufağı idi. 

olacağına emin idi. Eğer kimse bir araya toplanınasından vücuda 
bu işi deruhte etmezse kendisi- gelmiş "Dilimiz hakkında., mü-
nin bizzat Matmazel Lanjı kıra- him bir tetkik eseridir. 
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Bir memleJ<etın servetr . . 
SENAYI IMALATI dır 

Bu ise ancak 
ASRI ve MÜKEMMEL 
fMAK1NELERLE mumkundır. 
' 
ifmalzıtınıZI UCUZLATMAK 
f .. 

~E ÇOGALTMPI<_ isler seni 

·makinelerinizi 

'B·o-uRLA , . 
Biraderler ve Ş~I 
... -~...-T.8NBUL -

muessesesinden'tecfaıriı< eilinl:ı 
; . 
lYENI KATALOGUMUZU 
roERHAL. iSTEYİNİZ ! ... 
t 

f Bunun içinde size lazım olant 
.~akineleri . behemh11l bulacaksınıı 
~ -

L--"'--ı· M ' 
1/1000 

68,60 
y.,,J 60k 41( 

(!J 

0 
! •kat malOmab urnunıiyesi 

.. qdv mahdut idi ki, dnk da 
lir~61 "bu bapta kıralı ten· 
~· t ltızum g6rd0, ye « Mayye • 

hn kolları arasına koyacağını Halil Nimetullah Beyin intişar 
s6y1Uyordu . Mareşal bir çok eden öteki esri " Halkçılık 
kimselere «dü Barri»nin yaptığı ve Cftmhuriyet ve Tftrk balkçı
delilikleri ve ne suretle öğilndii- lığı ve Cumhuriyeti ,, ismini ta-

ğünU anlatmıştı. Nihayet bu ı=='=ım=ak=·t=a==d=ır=.====T=a=v=si=y=e=e=d=c=r=iz=I 

Nişantaşmın en mutena köşesindeki cesim konak yıkılarak ara
r.isi baladaki krokide gösterildiği üzere hava ve ziya esasına müs
teniden ve her arsa için otuz küsur metre derinlik üzerinden ifraz 
olunarak ehven fiatlarla b ir ila 14 numaralı kısımlar parça parça 
satılacaktır. Taliplerin Sirkecide Mıtbat paşa hanının 2 inci katın
daki sahibine mOracaat buyurmaları. Telefon lstanbul 3755 - 3756 

ın h' f 1 •fi . llı ır ıe aretle ta ti nı men'e 
119aHak oldu. Madam d& 

'&1 .. 
tıe ~yYe • ye gelince, kıralın 
~ıııde kredisinin geçmediğini 
qtitı~~ yesinden 61mek hama
h 1 ~•terdi. Kıral keyfini 

~liruıek için ekseriya burjuva 
di. k; Ve grizetlerle iktifa eder
~dil raı. ıeb.evı hisleri bir tür.fi 
~lrı edıtnıediğinden ve ayni 
btl:~a her kadından çabucak 
~ ilnd.eıı muhtelif tabaka
~d· Yeaı Yeni Çefnilerin mllte
..._ 'Yen b ı ''1t 

1 
u unmasına sarfı gay-

~ttıı · 0 unuyordu. Kıralın zevkini 
~Pi,~ etmek, etrafında 
"11ıtı llıış olan pezevenk ıllrii
~~ •arifesi idi. O da tedarik 

16ıel mahl61dan defterine 

öğünmelerden bezerek «dü Bar
riı.ye demiı ki: " Ôyle ile git 
•Löbel»i bul, belki onun delileti 
ile senin sermayen bir gececik 
"Luvr,, da kalmak terefine nail 
olur.• 

Ertesi günü (l(Dti Barri» «Luvr» 
a koşarak «~bel»in u d v yan ıgı 

sırada hazır bulunur. O vakt 
kadar "Löbel,,e bir çok tcklifat~ 
ta bulunduğundan kıralın peze
venk baş111 bu herifin niye gel
di.jini anlamışb. 

Filhakika bat başa kaldıktan 
zaman " Dü Barri ,, güzel ser

mayeyi ağız sulandıracak bir 
tarzda methetti. Fakat Matma-

l .. La .• t• J ze DJ ., ıam nın aöy enmesi 
11 Löbel ,, in üzerinde sui tesir 
ba11l etti. Bu kadının pek fena 

bir şöhreti vardı. " Dü Barri ., 
birşey yapamadan u Löbel ,, den 

ayrıldı, fakat henüz fimidini 
kesmemişti. İkinci bir teşebbüste 
muvaffak olacağını ümit ediyor-

du. Bu sefer " Löbel ,, herifi 

kabul etmedi. 
Pezevenk herif her türlü ha

kareti çekmiye alıımış mahlük
lardandı. Bu hakareti aJdını et
medi. " Löbe) ,, kendisine asla 

görmek istemiyordu. e<Dü Barri» 
sabır ve inadın zeka ve ehli
yetten daha emin vasıtalar ol
duğunu bilecek kadar yaşamıştı. 
Nihayet " Löbel ., e tesadüf 
etti ve onu tazyik ederek muay

yen bir gün için bir randevu al
m ıya muvaffak oldu. 

( Bitrnedt) 
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fı Ahmet Hamit il :===il=k=gü=n=ad=a=r===~ 
r. Galata, Voyvoda caddesi. :: .. .. '! .. :: Atına bankası yanında her gün g 
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Monte~orlo rezaletler i 
Pek yakında (Vakıt} sütunlan nda 

Ekmek vesebze münakasası 
Baytar mektebi dli ,f ~ktödüliJndt n : Yüksek Baytar mektebinin üç 

aylık ekmek ve sebzesi mevkii münakasada olup bayramın dör
düncll gfinü ihalesi icr.a kılınacağından talip olanların yevmi 
mezkürda defterdarlıkta müesscsatı t üccariye ve ziraiye mübayaat 
komisyonuna mtıracaatlan il!n olunur• 



.. - Caıetnnlzde cıkan 1'•D "'" .... ın.terfn ~llt(ln "-aklan mahrur<lur 

~ Gazeteye gondcrilccek mektı plann ıı1erlne idare içinse idare ) )·azıya 
~ alt se ( Yazı) işareti kon·ılmalıdır. 
1 

Faıdm.,..ft 1r.elrtuı:t'•rın 'r?ıı ıritJt. L•! w f'U 11 d .ı<.ltrrıtr .. .,a,..t,·rT•r• • rufrrut paralann il 

I ~ •Jl <1ırHmdan •e tllrlann 11 llr d.ıkat>nlan lolaıe rr r1' 11I clrf lldlr. 

-= SAVISI HER. VER.DE tr. KUR.UŞ = 
MATBAA VE iDAREHANE : 

fST Ai\'Rl'r.., Babıali, Ankara caddesinde " VA KTT YUR OU 

T.J . 1970 ( iDARE l~LERI ) 1971 ( '\ AZJ iŞLERi) Telırrah VAKiT, poata lnıtuı• • ~ 

~ , . 
••• •••••• • •ııll• •••••••• ••••• .,. 1 

: Felemenk Bahr isetit l • 
: llanknsı 
' : Merkez Amisterdalll • 

''Yakıt,, 
: Mezun sermayesi: Fl. . 5,000 OOo 
: Tediye edılm ı aermayeai: ~.ooo,000 
: lhtiya ~ akçca;: 3,ooo,o:JO 

! lstanbul şubesi 
EN ASRI VE EN GÜZEL : Galata Karaköy Palas 

: Tel: Beyoğlu 3711115 

Gazete 
• i lstanqııl tali şubesi 
• : Istanbul Alalemci Han 
: Tel: İstanbul 569no 
: Her nevi Banka muamelltı 
: ve kiralık kasalar 

''Vakıt 
1 ' ' 

=··•••W••···················· Etn• grafı;a müzesr müdürlül(ındd' 
Etnografiya Miizeai için yaP' 

tırılacak muhtelif eb'adda al 
adet camlı dolapla bir adel 
merdiven başı camek4nının iıısl' 
line talip olanlar şeraiti ögrd 
mek üzere Mfize müdürlfiğüne f4 
ihale için de 13 mart perıeınb' 

ENUCUZ~~ıYI İŞ YAPAN 

Matbaa· günil saat on beşte bedeli keşfoJİ 
2231 Jiranın yüzde yedi buçur 
nisbetinde teminat akçesile A' 
kara Vilayeti milbayaa kooıil' 

Devlet demiryolları ve liman~ 
ları umumi idaresinden: 

Irmak - Filyos hattının 25 - 133 Km. arası ferıiyat ve balastaj 
ameliyatı kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 5-4-30 cumartesi günü aaat 15 de Ankarada Devlet 
demiryoJları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarm ayni günde saat 14,5 e kadar Umumi müdürlük kale
mine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. 

8İNCİB0Y0K 

Tayyare piyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır · 

RCYCK .·lKBAllİYE 3 5, O O O LlHADIH 
AYRICA:' 15,000, 10,000 LİRALIK iKRAMİYELER VE 

10,000 LlRALIK BİR MÜKAFAT 
Bu tertıpte kazıman numaralar tekı ar dolalm konulm,ız 

Devlet Demiryoltarı ve 
limanları umumiidare
sinden: 

v , . ·.rz"" k ee~h~'°m 
ı enı ıcra ve ıı ı as annnu şer ı 

Hltklm oğlu Ahmet Refik Bey 
Mabkcmel Tı:myiz Hulı:.uk ve icra azasından 

yonuna müracaatlan • 

Kadın T erzlsi 
H. Margrit Atanasopulo 

Galata!laray ka~ıaında 
Aznavur Han son kat No. 3 

Yerli mallarla ucuz giyill' 
mek istiyen hanımlar derhal 
mOracaat etsinler. 

3 Ün c Ü c i it n eş ro 1 un d u i~;:::::::ı ..... 11aıaımnamn:n:nunmı 
Bntnn nfimuneleril~ ameli ve nazari mühim bir ıerhtir. İl SELANiK BANKASJ 

Her cildi 150 kuruştur. Satıı merkezleri: lstanbul Ankara cad- Ü ı 888 ılt le~ıs edılıui~tir 
desinde V AKIT, CiHAN ve İKBAL kütüpaneleri. f~SERMA YESİ 30 ooo,ooo FRAN 

9SG~~~~~~i'~~®~~*~)S8e(~ ii Merkezi umumi. latanbul 

D l D il L iiTürklye şubelef ev et emiryo arı ve i- Iİ Galata, lstanbul, lzmtr, Samsun. 
iİ Adana, mersin. 

manian umumi idaresinden: ? :.:~;~~·:::. ~~~;:erı 
Kütahya - Balıkesir hattının Tavşanlı - Değirmisaz kısmı 11 

mart 929 tarihinden itibaren yolcu ve eşya münakalatına açılacak-
tır. Elyevm Kütahya ile Tavşanlı arasında cuma, pazar ve sah 
günleri işliyen muhtelit katarları ayni gün Değirmisaza azimet ve 
avdet edecektir . 

Her türlü banka muameııo 
itibar mektupları., ber nevi alc~ 

•• üzerinden hesabatı cariye, çe• .. 
S! muamelAtı . .. 
::mmuana•uaa:ım 111 o wwm 

Tavşan' ı Hareket 10, 10 Doğum ve Kadın hastalıklaJ'I 
Oegirmisaz Muvasalat 11,48 mütehassısı 

H 13 07 Doktor Değirmisaz areket , H 
Tavşanlı Muvasalat 14,45 dir. Üseyin Naşit 

Fazla tafs!lat için istasyonlara müracaat edilmest muhterem ! ' Türbe, eski Hilaliahmer bin 
_h_a_lk_t_~_r_ic_a_o_ı_u_nu_r_. ___ ______ ________ ı l No. lOTdefun:~.U~ 

Devlet Demiryolları H. paşa Kiralık dairclet 
Babıali, Ankara caddt 

d sinde Orhan B. hanı, Aıı' 
mağazasın an: dolu ajansının lerketdl 
Mağazamızda küıliyetli miktarda çelik, bakır, te'graf fincanı ve daireJer k :rahktır. 

korşesi, ligatif hususi motör yağı taıyiki hava çekici parçaları, ~liik~mmel bir otel ~ 
15 fer metre serbest açıklığında dört köprü kapalı zarfla mil- bılet dolabı, saç lavha, kınk cam, rezdül yağı ve benzin deposu olabılir . . \yrı ayrı Ye hep~ 

nakasaya konmuştur. Münakasa 12 nisan 30 cumartesi günü saat mevcuttur. J'f 

16 da Ankarada Devlet demiryolJarı idaresinde yapılacakbr. Bunlar aleni müzayede ile 13-3-930 tarı hinde saat 14 te Hay- bı l'dPn kiralıktır. fstiyenle 
Münakasaya iştirak edecekleriu teklif mektuplannı ve muvakkat darpaşada sah acaktır. Taliplerin müracaatlerı ilan olunur. ( \1.AKIT yurdu)na müracS8 

teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu Jaıı . 
katipliğine vermeleri lazımdır. S t • l " •'"'"'"'"""'"""'~• 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Ankarada a iŞ J anı ~ Yeni terziler içİJ1 
:da~b7Ü.İer~airesioden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedar;k Devlet Demir yo il arı Haydar- ' Türkçe muhabere ile k•~ıJI 

1 erkek . biçki dersleri ver.ilitb 

Evka~ Umum Müdürlüğünden: paşa mağazasından: ! ~:m:~ş:r:~1;a!~.==~~r0:, Fukara ımaretlerıne lüzumu olan 2500 kilo kuru fasulya aleni Mağazamızda muhtelif miktar ve cinste marangoz, duvarcı ve " d . . d' . 
münakasaya vazedilerek Martın sekizinci Cumartesi günü saat on tesviyeci a)at ve edevatı ile muhtelif kilit, menteşe gibi hurdavat- ' a resıme müracaat e ınıı. jl 

· ~ Graf lgnatiyef No. 64 l/111 dörtte ihalesi icra olun:ıcağn~dan tal.'p olanların şera . tı anlamak cılık malzemesi" mevcuttur. Bunların müzayede ile 6-3-30 tarihine ' Grekkof Filbe ( Plovdiv) 
lizere her gün levazım ıdaresıne ve ıbale günü de idare encüme- müsadif perşe~be günü ~aat (14) te ~aydarpaşa~~ satı ması mu- •~'-~'"=~"'"'"",.•el 
nine müracaatları. karrer bulundugundan alakadaranm muracaatları ılan olunur. Mes ul müdur: Refik Ahfff

1 
ı 

·------------------------------------------------------------------------- 'fl' 

Hr :15· :1 N Kıu VV'ET urubu~~ı~·;:·~~~~oo~!~,, .fi. .fi. la musadd~kll ı'
Zafı umumt, kansızlık romatızma, sıraca kemik, damar, göğüs, ademi iktıdar, verem, sinir hastalıklanna gayet nafidir. ÇocukJar, büyükler her mevsimde istimal edebiııt 


