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ışler, ev Şarna kadar 
l\ir)t glenmişlerdir. 
ôtıcde 0tağ!nda 

lif!~ il sonra r·· k 
ı~ı %cukJ· . ur oca-
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~~ ~da ~~~a başlanmış 
tıı~~ elJi Usabaka ne-
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~) 'Ya~i 0f Ali Şükrü, 
~b.:t ırıu; srnail kenan 
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cıgun 

Ögleden evel $inemalar çocuklar için bedava birer maline ı.•erdiler, sonra "Gürbuz çocuk musabakası-~ yapıldı, eğlenceler ierfip edildi 

Hariciye vekilimiz 29 nisanda Romada bulunacak 
ikincit yirmi sekiz aylık 15 
kilo gelen Gülsem Ahmet 
üçüncülüğü kazanmışlardır. 

Oyun çocuklarından dört 
yaşında 29 kilo gelen Ne
jat, Nuri, Fehmi birinci, 
altı yaşında 20 kilo gelen 
Meral Cevat ikinci, dört 
yaşında 16 kilo gelen Be
dia, Refik üçüncülüğü al
mışlardır. 

Birincilere üzerinde "ço 
cuk hzffasının görbüz ço -
cuğa hatırası " yazılı altm 
madalyalar ve kalemler ve
rilmiştir. 

Dün ocak reisi Bürha -

Be~ôrlı~ uernisi 
Müsu~atonıız 

- 21 -
izamcttin Na

if B. ne diyor 

Ezkaza bu garibe 
kesbi kat'iyet ederse 
bundan iddia edildiği 
gibi devlet hazinesine 
kaynağı bereketli bir 
nehir fışkıracak de
ğildir. 

Memlekette, koca 
Al t tar:ıfı 4 linclı s:ıvı ramı?.da 

Musabakamızın · 
şekli nedir? 

Blı be1<lrhk Yerıl•I müeabalıuı 
açtık. Bundan makul Y ozıat meb' 
ueu Silıe7man Sırrı Be7ln Millet 
Mec:lblne •crdljl tekllfl kanuni 
!ilerine miloakaıa edilen beklrlılc 
•erı!sl hakkında muhtellE fikirleri 
kı.aca ka7dctmelt vo bıa fikirler-
den banglelnln ıazetemb: karileri 
araımda daha fula taraftar bu
lundufunu tceplt eylemektir. Mü. 
aabakanın ıekli ıudur: Cazeteınh 

her aün rördütünilı ril>l muhtelif 
mceleklere mensup Ye maruf ZC• 

•• tan bırlnln bckArlık "Yerrl•I 
hal<kındald nolctal nazarını birkaç 
•atırla yazacaktır. Ayni ründe ra· 
zc:temizln bir k6teıınde bir de 
kupon neırolunacaktır. JCarilerlmlz 
razetedo eıraaUe Yerclnln lehinde 
yahut aleyhinde olarak çıkacak 
nokta! nazarların ve bunlarııı e•· 
babı muclbeılnln han,ıeıne taraf. 
tar olurlaraa o fikrin lnlltar etllfl 
razcte nüaha.ındakl kuponun. lize
rtne adreılertnl ve imzalarını ko-
yarak diler l.uponlarla birlikte 
matbaamaa r öndereceklerdlr. Mat. 
ba.ama:cla • toplanacıJC Jr.upaııların 

lhUYa edecefl re,.ıer bıahare ta•· 
nlf ohmac:aktlr. Neticede en zJ7ade 
taraftar balanan fikre re:r vermlt 
olaı.lar aıaeıada bir k•a çekilecek 
ve Jr.aaanacak 10 kar~ -.h&ellf 
Mdiyeler talıdİ111 edilecek&. 

nettin beye ocak çocuk haf
tası reisınden şayanı dikkat 
bir mektup gelmiştir. 

Bu mektupta, Uşak~a 
yerli mallann giyilmesi için 
her mektepte beşer tale -
ben mürekkep birer faal 
heyet teşkil edildigi, her 
çocuğun yerli malı giyeceği, 
bu mü:ıasebetle de bir ce-
miyet kurulacağı bildiril • 
miştir. 

Mektup bütün çocuklara 
okutturulac·aktır. 

Köprü memurlarından 
' şik.!yet 

Evvelki gün köprüden 
parasız geçmek istiyen bir 
çocuğa köprü tahsildarla
rının fena muamele yaptık
ları anlaşılmıştır. Ocak re
isi bu gün şehremini Mu
hiddin Beyi ziyaret edecek, 
bu m ıameleden şikayet 
edecektir. 

Bir müracaat 
Dün Beşiktaşta oturan 

ınü:ckait bir zat ocak rei
sine tclofonla müracaat et
miş, çocuk bayramında has-
talanan oğlu için doktor 
istemiştir. 

Ocak reisi bu muracaalı 
hüsnü tclekki etmiş, bir 
doktor gönderilmiştir. 

Vilayetlerde çocuk 
bayramı 

Çocuk bayramı, Gelibo
luda, Muğlada, Denizlide, 
lneboluda, Sivasta hararetle 
tes'it edilmiştir. 
--------·------~~ 

GaziHz. 
Hakmiyeti milliye do

layısile tebriklere 
cevap veriyorlar 

Ankara, 24 ( A.A ) -
Riyaseti cumhur katibi 
umumiliğinden tebliğ edil -
miştir: Reisi cumhur haz -
retleri 23 nisan bayramı 
münasebetile birçok zevat
tan, valilerden, kumandan -
!ardan, müessesat ve cemi
yetlerden a!dıkları tebrik -
namelerden fevkalade mü -
tehassis olmuşlar, memnu -
niyet ve tcşekkürlerinin 
iblğına Anadolu ajansını 
tavsit buyurmuş!ardır. 

İsmet Paşa teşekkür 
ediyor 

Ankara, 24 ( A .A ) -
Başvekil ismet Paşa Hz. 
leri Büyük Millet Meclisinin 
ilk toplanmasının yıl dönü
mü münasebetile telgrafla 
ve mektupla tebrikatta bu
lunan zevata teşekkür ve 
tebnklerinin iblağına Anal-

polu ajansınl tavsit buyur- · 

Bu ziyarete ehemmiyeti .. • 
iş hayatın.da-= 

-· 

m:ıhsusa atfediliyor 
TevfikRüştüB. evvelkifün ma
reşal Hindenburgla göriiştü 
Dönüşte Pirede M. V enizelosla mülakat 

etmesi muhtemel 

M. Musolini Tevfik Rü~tü B. Mareşal Hindenburg 

Bcrlin, 23 ( A. A.) - Reisi- ziyade kuyvetl enmcsi ıı 0 yardım 

cumhur mareş:tl J lindcnburg edeceğini yazıyor. 
Türkiye t-fariciye Vekili Tevfik Tevfik R-ştü B. i Romadaki 

n----kad11n 
-24-

Rica ederim; erkeklerden az 
akbmız mı var ? ! 

Kadın çalıımalıdır. Erkfln parası ile yaıamak 
tahammül birıeoy değildir ! .. 

- Iş haya· _ ~---~-·-~-
bna giren Ha
nımlar çirkin
leşirlermiş .. Se
bebi yorgun
lukmuş!. Hayır, 
hayır; bunların 
hiç birini doA"
ru bulmuyorum 
Beyefendi .. Ben 
hiç yorulmu-

yurum. Sonra .. 
Sonra zanne
dersem şişman

lıyorum bile 1. 
Bu cumleleri 

Ayşe Hanım 
efendi gülerek 

hararetle söy-

• 

kabili 

Rüştü Beyle Re:S:cumlıur kitibi Yunan sefiri de ziyaret ede-
umumisi Tevfik Beyi kabul ede- cer.tir. lüyor • Hem 

Türkiye hariciye nazırının de iş hayatına rck ı:endilerile görüşmüştur. 

* 
Roma, 24 ( Ancl<sartitos) -

Resmen teblig edildil!ire göre 
Türkiye liarici}·c Vekili Tevfik 
Rüştü B. nis:ı.nııı 29 u:ıcu p-:.z.ır

tcsi günü Berlinden buraya va
sıl olacal.tı r . Hariciye r.ez-:reti 
istikbal pro~raınını tanzim et
mi~tir. Tevfik Rjştü B. ltalya 
lıüklımetin :n misafiri olac:ıktır. 

Te\'fik Rüştü B. Romada 
iki gün !kalacak ve ~rşamba 

gf.nü buradan h~el:et edecek, 
bu müddet za rfında M. Muso
Iini ile bir M. Grandi ile de 
il:i defa ,n:ül5kat edecek, ltalya 
Il.:ıŞYeldli for:ıfıııclan şerefine bir 
ziyafet çekilecektir. 

füırada l:u ziynrete für 
ehemmiyeti nı alısı:sa atfolun
maktadır. lt:ılya rcnni nıah:ıfili 
bu ziyaret ten pek memnundur. 
Zira İtalya mahafili Türk-ltalyan 
dostluk misaJ.:mın aktiııe Te\'fik 
RL:stü Beyin büyük hizmeti ~ır 

kat ettiğini itirnf ediyorlar. 

. Curnala dit:ılya g:\Zetesi . 
Türk - ital)'an iti!Mınm taraftarı 
b~lunan Tevfik Rüştü Beyin 
Romayı ziyaretinin büyük bir 
memnuniyetle karŞıl:ındıfmı ve 
iki l:ükumet arasınd.a mevcut 

hangi tarikle avdet eJeceği he- yeni atılmamış 
nüz malum olmamakla beraber bir memur sı- ' 

fatıyla .. Brin:liziden vapurla dönmesi 
ve rakip olduğu \'apur r;rede 
iken M. Vcııizclcsla mülakat 

Ayşe Hf. te-
lefon şirke - Telefon ıirketi müfctlirlcrindcn, AYfe Hf. 

etmesi muhtemeldir. tinin müfettişlerindendir. Şirkete 10 sene cvel gir-
* • 4 • • • • mış, muhtelif memuriyet 

Baroda dün reis, ikinci reis ve derecelerini atıaını~ ve 

inzibat meclisine aza intiha- müfettiş olmuştur. Çok na
zik ve neş' e1i bir lisanı, 

hah yapıldı selis ve kat'i bir ifadesi 
var ve her kelimesinde en 
vazifeperver erkeklerde bi
\e tesadüf olunması müşkül 
bir iş zevki ve muhabbeti 
seziliyor. 

Dünkü intihabattan bir intibı. 

lstanbul barosunda dün 
toplanmı~, ~stifa 

eden reis., ikinci reis YC in
. 2ib:ıt meclisi azalığı intiha-
batını yapımşl:m1·-

sabık reis Sadettin ~•erit B. 
celseyi açmış, . umumi · 'k~tip

liğc lsm<til Agah B. in.tihap 
~ ·- l 

olunniu~, S':fc.foltin F-rri1: · B. , 
istifa eden inzibat meclisi 

[ Alttara!ı 4 üncü sayı!amıu!adır 1 
················································ 

izah ctmi~ n.1mzctlcrin bim-
lcri okunmu~tcr. 

Rey Yerime i, onyrdiyc 
kadar ~i.irmü~, onsckizc k:ıdar 
da re~ h.·r tn, nif edilmi ştir. 

Neticede blitiin rn!mzct~crin 
intihap olundukları an laşıl 

mıştır. Baronun yeni rl'bi 
J ıam I lilmi., i!..inci rci.i Mck
ki I likmet. inıibat mcclbi 
azaları Ali Ga1ip, Asım, Es:ıt 

::\luhlb, Omcr L·<..trul i, l lrı,im 
Refeı, l larndi l lali m, l Hiseyin 
K:l'l.ım, km:ıil ., evkct. l\lunip 
~azım Jzzcc n. }erdir . 

Yeni lnzihnt mcdbi, s.ılı 

. ı 

j 
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Fenni zeytinciliğe 
doğr 

Zam yapılacak TevfikRüştüB. 
.... .::::::::::::::::::: ~ 

Evkaf idaresi ltalyadan bir 
hassıs getirtecek 

n1ütc,. 
Memur dereceleri 

Bursada bu sene büyük bir otel ve 
postane yapılıyor 

17 den 15 şe indiriliyor 
Meclis küçük memurl nn 

terfihine taraftardır 
l~ur :ı mıı!:ıabirimiz bil Ji-

riyor: 

Cumhuriyet idar~inin k
~·zli br htleılndcn birisi de 
mcmld.:ctin umrar.ına vcrdiı;i 
ehemmiyettir. Her tarafta 
ha;lıpn bLı hliyük ameliye
nin hadimlcrhıdcn birinin de 
nkaf iıbrcsi olduğıınu söy
liyclıil:riz. Ilirçok ~ehirleri

miz de olduğu gibi Aııkarada 

Yücıııl:ı getirdiği büyük bina
lar buna C)'i bir delil olur. 
ı;, k:ıf idaresinin miıhim fa:ı

liyctkrindcn birisi de zeytin
lik! rin idame ve ihyasına 

sarfı:ttiği g:ıyrcttir. 

llursa CYkaE müdıirii 

h:ıttin B. lıu husust:ı 

Sala-

bana 
şu malumatı \'erdi: 

- ",\razıi rnkfiyc miidurü 
!lilmi Beyin nezareti ıılnnt!a 

tc;ckJ..iıl etlen zeytin mlit~

has.<t-larıııt!an mürekkep fenni 
bir heyetin mesaisi 
geçen sene Tı ri 1 ye, 

Apalık, Edremit ve 
ııiyc•kki atkdi yiiz 

iizcriııe 

ı\ ydın, 

llurha
binlcre 

var~n zeytin aftaçları fcıınl 

bir ;;t;rettc tımar edilıni~tir. 

Pcknz mahsul \'Crcn zeytin
liklerin l1<'ide fenni bir bnkım 

netice inde ~:ıyanı hayret 
dcrccl·dc mah.-:ıl aldıı;tnı gö

ren c\"l .. ~f i6ırcsi IJIJ >ene 
daha ' i bir t ,t..i!ilt ile 
zcyti:ılil;l tin imanna hasn 
mesai etmeyi tahtı karara al

mı1tır-

Zeytin i~ci:iğini da'·a ziya
de tc\'Si emelinde bulunan 
cvbf idarc>i ltaly:ıdan bir 
zeytin müteha<o-ı.sı getirmek 

için de tcy:bhii ·ıtta bulun
mu;tur. :\!iitchassıs ı;eldiktcn 

sonra zeytin mcn:ınkında 

halka birer dcr;ane ııçılacak 

knnl zeytincilik oi!;rctile
cektir .• 

Gôrüliiyor ki ev !uıf idare-

Ankara, 24 (\'akıt)- Yeni 
maaş Barem Uyıha>ı l\[eclis 
encümenlerinde tetkik cdil
metedir. Öğrendiğime göre 
Bütçe encümeni d~rceleri 17 
de 15 e indircrL-k en kliçiik 
memurların bir parça terıihine 
tar.ı.ftard1r. i.\leb'uslarm çoğU 

küçük mcmurlann biraz daha 
fazla m:ı.ış alm:ılannı iste
mektedir. 

Ancak bu farkın fazla ol
masına imkan yoktur. Çünkü 
kemmiret itibarile fazla olan 
küçük memurlara yapılcak 

zamlarla bütçede mühim a -
çıklar husule getireceği bcdi-

smın bu yeni teşebblis ve hidir. , .aziyet bu kadarına 

tasayvurlan takdirle yada müsrut değildir. Illikôınetçe 

değecek mahircttcdir. mutahassısları terfih ve kü -

Bur;;ının faal ve gayretli çtik memurları büyük ma -
ed,;al müclirü, Bur,;ad:ı bir kamlımı tcş\"ik dii~üncesile ya-

çok nafi faaliyetlerde bulun- pılan zamlardaki kuvvetli 

maktadır. Ilıı sene zarfında farklar melı'uslart'a da aynı 
llurs:ıda muazzam bir otel düşünce ile tasyip oluıımak-

ilc bir past:ınc lıinası yap- tadır. Yüksek memurlara ya-
mak tc~clılıiısii \ardır. nu pılan ~m da hakil.:ııtte on -
lıusu;ta lazım gelen pilanl.ır !arın nıuhtcliE ünYanlı vazi -

h azırlanmış olup resmi mu- fcler alnnda bkkı lıuzıır 
amelesinin ikmali beklen- gibi aldıkları ve kaldırılan 

mektc<lir. paranın yekOnuna muadildir. 
-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-J 

Hiisrev Bey 

Zaten bu gibi memurların 
adedi de mahdut olJuğUndan 
bu farklar ın ühim bir yekiın 
tutm:ıl;tadır. 

I.J.yıh:ının önümüzdeki se
ne tatbikini temin mütev·azin 
yeni bütçeye \."aridat ila\"esini 

istedi~ucn bu Yariıl.1t için 
maliye munzam küsuratı tev
hit !Ayihıısı yapıru,nr. Llyib:ı 

Heyeti Yckilede mü7.akere 

edllm~ dir. 

:Uu Uyihaya gör de Sayım, 
:\lüsakkaf:ıt yergi!edne zam 
yapılmakt~dır. Sayımın zammı 

(!O) kuruştur. Ecasen sayım 

bu sene telefat dolyısilc ge

çen scnekniden azdı. Zam 
yapıldığı takdirde •:, 30 fazla 

vardat getirebileceği tahmin 
olunmaktadır. 

Layihanın diğer bir mad
desi idarei hususiyelerin mu
hasebe kısımlarım ilga etmek
tedir. !\!aliye halk üzerinde 
fena tc:;ir yapan iki taraflı 

tahsilatı y::Jniz kendi tahsil -
darlarına yaptırmak istemek
tedir. il takdirde id:ırei hu
sus·rc p)ttrları da maliye 
vezne i den maaş alac:ıklııröır. 

Kefaletsiz tediye ( f~Nl(m'l!f ) [ADLİYEDE] 
Edebyiahn mevzuu N_afi~ Pş. nı~ ~ap~r~ 

Ed b. t 1 · · Zdıırl.:nerck olduj;ıı aldı-e ıya , can ı ve payı- .. . _ . 

d ı b'l k · · f'k" ası uzerıne ~krhum J\iazıf 

Sefirimi~ofyada Türk Mahmut Muh
- Bulgar münaseba- far P~, Divanı 

tını anhyor ... Y ar o,a ı.nıe ıçın ı ır un- . 
ht · b 1 1 Paşanın bars~kları tılıbı.ıdlıde surunu mu evı u unma ı • 

d d d 'k F'k' d tahlil ediliror<lu. Tahlil neti-
ır, e ı . ı ır, ~uur ur. 

B ki · d b" t ccsiııde zehirlenme izine te-u no a yenı e e ıya .. .. 
t t-kk" - · b · f1 saduf olunmadığı suylcnmck-e.a ısının arız vası .arın-

d b ... t k'l d' . tcdir. 1\l:ıamafih, r3por daha an ırını eş ı e ıyor , . . . . . . 
· k'd "Ş" b 1 ıstıntak d:ıırc,;ıne gelmemı~tır. Zira es ı en ıır aş ayınca 

şuur susar!" derlerdi. Eğer Dayak iddiası 
böyle olsaydı edebiyat ke- Poliste daynk yediklerini 
\iınesi lügatte abuksabuk iddia eden beş kişi hakkın-

söylcnme manasına gele - d:ıki tahkikat, lıirin<:i i-tintak 
c«"kti 1 Halbuki ufuktan dairesine intikal etmiştir. 1\lü.s-
kurtarıcı aydınlığını in - tantık, mu.ıycn'! neticesine 
sanlığın üzerine bir çağ- nazaran, tahkikatı tamik et-
lıyan halinde uzatan yeni mcktcdir. 

medeniyet, ne yaptığını İflas meselesi 
bilen dimağ ve zekaların Bir refil<iıniz, Mercimelcyan 
omuzl~.rmda yükseliyor. Bu, isminde lı:r tacirin mühim bir 
o demektir ki yeni mede- açıkla iflas ettiğine, iOismdan 
niyetin başlıca sıfatı m{iş. sonra bazı yuler depo elliği 
bel ve maddeci olmaktır. 

ve ~zlcdiği eu·arı satmıya 
Edebiyatın bir safsa- teşblıüs etüğine darı alikadar-

ta olmaktan kurtulabilmesi 
için müsbet işler arasına 
girmesi lazımdır. 

İktisadi vaziyet ve zaru
retlerin ilcasile geçin
mek u~'Tunda sayı ço
ğalan insan, artık şunun 

bunun aşıkane tahassüsle
rini, filancanın kalp hik.iye
sini ve f;.anın tecllümünü 
okuınıya, dinlemiye vakit 
ayırabilecek hal.Je değildir. 

Demek ki edebiyat, ken
disini okutturabilmek için 
mahiyetile beraber nıcvzu

una da değiştirmek ıa·urc
tindtdir. 

Ferdin yerine kütle ko
nulup onun sevinç ve ke
deri işlenilecek, söylenile
cek. Zira edip, yeni bir 
tarifle, benliğini cemiyetin 
potasında kaynatıp ruhunu 
ins:mların arasına savuran 
ve maşeri ruh ile ruhlanan 
adamdır. 

Şu halde yeni edebiyat 
her şeyden eve\ ferdiyetçi 
olmıyan ve kütleyi düşünen 
bir edebiyat olduğuna gö
re diğer bir vasfı da içil-

lara ihbar \'aki oldu~unu yaz
mıştir. 

Mercömekyan El. iıminde 
bir r.ıanifaıuracmm bırluıç ay evvel 

birinci timret mablı:emeoinck 

ıllös muamele.ı bitmif, konkor

dato yapılmıı \'e diğer t:ıraftan 
iflası taksirli sıörülerek, tan~im 
olunan raporla birlikte evrakı 
müddeiumumiliğe, oradan birinci 
ceza mahhm•sin~ verilmiştir . 
Dava henüz rüyet edilm~~telr.te -
dir . Al.il.dar tiaret mahh -
me>: Ye müC:delumumilı!t , dün 
Mercimekyan efendi hak.kında 
glzİediği eşyayı aatmaAa teıcbbüs 
ettiğine dair bir ihbar vaki 
oldoğı.:nu teyit etmemittir . 
Merclmeltyan Ef.niıı muamell -
bnın tasfiye CJtWında indilt 
aıfatile çalıpn Ali Şe..ket B.ck 

•Böyle bir ~yden haberim yok. 
Bunun tabir davasından galet 

olıruw muhtemeldir • demiftir . -···-···-·-··-·---·-···-·-mai unsuru haiz olmasıdır. 
Yeni edebiyatçının üze

Jinde çalışacağı mevzu hai
kın ıztırabı, safvet ve sa
mimiyeti, deruni imanı, 
hatmi dolgunluğudur. 

Refik Ahmet 

Sofya,23(A.A)-Müstakil Aliye verildi 
Pladne gazetesi mezuniyet· 
ten avdet eden Türkiye 
sefiri Hüsrey beyin bir mü

lakatını neşretmektedir.Hus
rev bey iki komşu memle
ket arasındaki münasebet· 
!erin mükemmeliyetini ha
tırlattıktan ve münakit mu
ahedat ve itiliftan bu mü
nasebatın inkişafını tahtı 
zamana aldığı hakkındaki 
kanaatını izhar ettikten son
ra Türkiyeye yaptığı sey
yahat intıbaatından bahse
derek demiştir ki:Türk-Bul
gar mesailinin halli ve der
desti tasdik bulunan misa

kın akdi Türk zimamôaranı 
ve efkarı umumiyesi tarafın
dan büyük bir memnuni
yetle karşılanmıştır. 

Türk milleti Bulgar mil 

!eti hakkında mütezait bir 
alaka ve sempeti izhar 
etmektedir. Bulgar milleti
nin iktisadi sahadaki müş
küliıtı yenmek ve terakki 
ve sulh yolunda ilerlemek 
için sarfettiği mesai ittifakla 
takdir edilmektedir." 

Bel1iç Bey 
Sefirimiz Peştede bir 

ziyafet verdi 
Budapeşte, (A.A.)- TGridye 

sefiri Behiç Bey ile refikaları 

hanım~fendi diin Turan cemi
yeti reisi !ahrisi Arş.idiik fran

şov:ı Jozcf \'e cc cemiretin ~z:ı
sı şerefine bir ziyafet vermiş

lerdir. Ziyafette Arşidük ve 
refik.ası Arşidiişes cemiyet reisi 
M. Pikar Jiulis Ye bir çok pro
fesörler ve meb'uslar hazır bu

lunmuştur. 

Papa Kudüse gidiyor 
Roma, 24 (A.A.)- Papanın 

ilk se;·ahat olarak KiidGsc ııide
ceği rivayet olunuyor. 

Ankara, 24 ( Yakıt ) -
Takikat encümeni toplandı. 

Mahmut muhtar Paşanın 
arzuhali okunarak tahkikat 

tamamlandı. Müruru zaman 
olmadığı da tehakkuk etti. 

Nail B. yalnız istikraz mu

amelesine imza koyduğun. 

dan 20 bin lngiliz lirasının 
batmasından dolayı mes'u
liyetin Mahmut Muhtar P~. 
ya terettübüne, işin Divanı 

Aliye tevdiine karar verdi. 

Encümen meselede Mah-

mut Muhtar Pş. ya müte -
veccih hiç bir sui istimal 

şaibesi olmadığı kanaatını 
hasıl etmekle beraber hu -

kuki noktadan kefaletsiz 

tediye kenisinin imzasile 

tamam olmasına göre mes' 

uliyetin Mahmut Muhtar Pş. 

terettübiinde ittifak ya 
etmiştir. 

Japonyada tüyler 
ürpertici bir vapur 

kazası oldu 

Tokyo, 24 (A.A)-"Tok
yeni. namındaki Japon va

puru Krino bumu civarında 

bir kayalığa çarpmıştır. 209 
yolcudan 97 si kurtarılmış

lardır. Diğerlerinin mahvol

muş olmasından korkuluyor. 

Tokyo. (A.A) - Kaza • 
zede Tokyeni vapuru yol -
cularından berhayat kalan 
23 kişi daha dün bulunup 
kurtarılmıştır. ··---
ltalyaya kar yağıyor 
Türen, 24 ( A.A ) - Türen 

lıavalisinde metzul surette kar 
ya~maktadır. so~uL; çok şid

dcUidir. 

Tü&kiyc veCemiycti 
Akvam münasebeti 

1 

hakkında beya -
naita bulundu 

Kıt'a 

' h - d- ·- Je-le efnt~ en sen o., er gor ag:ın a;ı. ,,. . y 
HanCm!!lnın bir luıru isnat ediPie ,,prtJ 

. ı okız " Berlin, 23 ( A. A ) - Boynuna takmazdan e1'I e ce • p çı't 
Ha.riciye vekili T evfilc Rüş· Nushası şeyhin de evu kı ıTH ; ırr • 
tü B. Volf ajansı başmu - lj~;;;-,__•~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...,....,....,~:~ 
harririne verdiği bir müla- .... r··-e-, ... -m·be·: .... -VAKIT 
katta Türkiye ile bir çok f .- " ! 
devletler arasındalci müna- l2.?.!.~:'..J 
sebattan bahsederek Tür - . . · · ıJll'l 

lciyenin Almanya ile bir q\aAflcle.• -Ot \"i'.~\'Ct uııı p 

hakem muahedesi müzake- .ıJ !isi dün - bO*'t:r 
re etmekte olduğunu ve ~ k resini bitirıuı< ~~t 

ı. b" d b ~ İstanbul baro unda dün . . 1 0 .. ııılı r 
ya1<ın ır zaman a u mu- - ı~tıma arı • 

--~ reis, iJ;inci reis ve inzibat ahedenin aktedileceAo;ni söy- cchir , t 5
' ~ ı· · f ı'ntı'lıabatı ' · · ·İı~l' leıniştir. Tevfik Rüştü Bey ~ mcc ısı aza ıgı ıOı Unıunıı 'J(Jl.'11i 

Türle.iye ile cemiyeti akvam / yapı:mıştır · !isinin fırkayı ıı W 
arasındaki münasebata te- ~ -0. Süt şirketinin mua - buı;ün fırkJc~J 
mas ederek demiştirki: ~ melıitıi:lı t.ısfiye eden ifLis aktcdecckfcrJLI · ı. 

- · l ı·c' Türlciye her hususta ce - ~ mas:ısı heyeti, ımtiyaz ı «\) E,lı:ıın ·ılik rtJ 
miyeti akvam ile teşriki me- ~ a!:ıc.ıldı!ar:ı olan borcu ,·er- bors:ısıııd:ı ıŞ>1 ·ı ~i 
saiye amadedir. Ancak mil- ~ nıek fı7.crcdir. tikçe daha barı 

!etler hukukunun tam müsa- } .A. fatih - E<limekapı lıat- a!makıadır. · ııı 
b h le.ika b 1. v ,- 1~.-o , 

vatı, tam ir a · t a ı- %_ tında. tr:ımYay müııakal:ıtı 9 Linı.ın ,ı ft.O 

ne geldikten sonra Türkiye- = b' 1 • j · 'b b fi J' B Jıııı g ır ıazıranc aıı ıtı ar~ıı aş- .am. ı . · ,·ck:ıktİfl 
nin cemiyeti akvama kabu- ~ lıyacaktır. ,,.1 tıııış '~ .. ·et 

lü talebinde bulunacağı ~ 4'ıt Dün Türk ocaı~rnda kn: ait istcdıgı " 

hakkındakı prensipimizi de- I çocuk:~rla annelere bir kon- türıuüştür. . f ;ııio 
ğiştirecek hiç bir hadise ~ fcrans Yerilmiş, sinema gös· + Scyn>C ~t. \lıf-1 
. d" kad fci 1 = 1 \"C l ' şım ıye _ar va o.ma • ğ terilıııiş, gürbüz çocuk mü- mubayaa ıc. 

mamıştır. Bınaenaleyh ce • ) bakaları vapılmıştır. ,·arııııştır. ' 
. . k ı. . b k" k 1 "' ıflllrfTll ~/',,fi 

m~;~~ a!::~y~~~nıs~u am~~ - ,ıııııı 1111Y~~b~J~d~'"""jü;"k"'g"""efl'l"I' 
, , lıste hır azalık elde etmesı t 

mevzuu bahstır. cemıye l 
Tevfik Rüştü B. Türkiyenin 

son seneler zarfında tahak

kuk ettirdiği mühim harsi 
ve iktisadi terekkiyatı kay
dettikten sonra Türkiyenin 
Alman dostluğuna ve teşriki 
mesaisine büyük bir kiymet 
atfettiğini ilave etmiştir. 

Alman Ba~vekilinln ziyafeti 

Berlin, 23 ( A. A. ) -
Başvekil M. Müller ve re· 
fikası Hariciye vekili Tev
fik Rüştü Beyin şerefine bu 
akşam bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafette Riyaseti cümhur 
katibi umumisi Tevfik bey 
Berlin sefiri Kemalettin Sa
mi paşa Türk sefareti er -
kanı bütün nazırlar, meclis 
reisi M. Loebe ve birçok 
müşteşarlar hazır bulun • 
muştur. 

1 

· bir 
çterı . ,~ 

Bulr;ııristancla Yanbolu şcrinde Türk g~~· ,~111ıf 
rcsis etmi~lerdir. Bu temiz ve yıiksek ga) ~\ini. # 
leketin en müneyycr kadınlarını ve genç c 
sında toplamıştır. 

Resmimiz Yanbolu Türk 
toplu olarak göstermcktedır. 

. ' ·fCO 
e<:t111. 
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OCUK HAFTASI 
Üçüncü 

Gün 

1 
~ıııı111111nııııııııııuunıı11ııııınıııuıııuııııııııı11ıııııı11ıııııııı11111111ııuıtıııııı. 111 uııııııınııuuııııııııııııııuıııı~ 
~ = ~ Anneler! \ 
~ ~ 
§ Çoçuğunuz niçin sancılanıyor? ~ 
~ ~ 
E Sancı karında olur. 2- Sancı şiddt'tli ise = 
5 E 

ve yağışlı akşamlarından ı

1
1 

biri idi. Köprüniin iki 

tarafına asılan lambalan 

§ Çocuğu kıvrandırır, muz- çocuğun kamının füerıııe § 
iE tarip eder, mide ve ba- ya sıcak bir faııile par~tsı = 
~=-_-== ğırsak}~ea1rda fazla mil..tar- yafıııt sıcak su şişesi ko- -=;;;;-____ § 

• , gene kısılmış ve loşlaşan 
ı 

kaldmmlar üzerinde hızlı 

hızlı yürüye1ı, koşuşan in

san siluetleri esrarengiz· 

leşmişti. Sağ tarafta, uçları 

esmer bulutlarla tırtıl tırtıl 

olmuş bir ayın yer yer 

soluk ~şıklar döktüğü de

nizde servet yüklü iri vÜ· 

cutlu gemiler; solda daha 

koyu ve daha loş görünen 

Haliçte para kazanan mav 
ualar yatıyordu. 

Düşündüm ki, buıada 
,şimdi tramvayda, oto· 

mobillerde ve yayan akıp 
geçen halkın hepsi az veya 

çok kazanmışlardı. Asude 
bir aile ocağına ve yahut 

herhangi bir eğlence yerine 
koşuyorlardı, 

Herkesin işini bitirdiği, 
evine, barkına dön

ıneğe savaşhğı şu sıralarda 

1'oskocaman köprünün üze· 

nnde yatnız iki şey, iki kü
me vardı ki telaşs.ız ve ha

reketsiz parmaklıkların di· 

binde birer bohça halinde 

duruyorlardı. Bu iki kiinıe 

iki yavru idi, hem de, aziz 

Okuyucu iki Tiirk yavrusu 

'd"I 1 ı. 

Dikkat ettim, birbirin· 

den oldukça uzak mesafe· 

lerde oturan bu iki mini

mininin önünde .ayni boyda 

ayni renkte birer mendil 
yayılı idi. ihtimal ki bu pej
mürde kıyafetli ~avrucak-

·······················-······················· ••••• .. ••••••••••••••••• .. ••P••••••••••••••••••• 
al.Udci turaptır. Ne cidara

nında hir pu,idci rcnp;in, ne 
c :unda bir engi metin 'ar! 
Dirnrı nazımı ne riniı. ~<tl

nız hir Bujtdadiyc tutunuyor. 
O da olm~ a o bina ,·czir 
iıunı misali bir inlıidamı 

he\ len giz ite çöker 'c altın· 
da ellerinde lmcr ıncş':ıli 

heve::.kftrj rntun ne\ ha
hurduhuş ederdi. 

Yazan: Sadri Etem 

pek çok.. Ağzınızı s~~ tutun .. 

Biz onları bilmiyoruz.. Nereye 

gitse insanın başında uçarlar, 

Esma bacı nereye gönder ·e 

kuşalar gibi göçerler. Biı on· 

ları görmeyiz bilmeyiz agum 

Vali Satının cevablarıııdan 

hiddetlendı, Sinirlendı bir kaç 

defa geğirdi. O da: 

- Ôyt.. Öyt.. Sesile do1 

du dişlerini gıcırdattı: garç .• 
Carç hiddetinden sakalından 

hlr bç tel kopardı. 

da bııluııınasmdaıı yuntı7. . 
~ ileri gelir. Çocıığu muzur 3- ( ocuğun karnını § 
~ gıda ile besleıne\teıı, sık \'C midesiııı, elinizı ısıttık· ~ I sık, yahut acele crıız;r- tan saııra, hafif hafif ugu- ~_§ 
- ınekten ileri gelir. Çocu- mız. 

~ ğu muayyen \'aktinde lü- 4 - llık su ile şırınga ~ 
~ zumu kadar ve ınuzur yapınız, icap cd"ı se ya- ~ 
E E 
E olııııyan gıda ile besle· nm saat sonra tenrar g = = ~ mel<, sancıdan azade uu- ediııız. ~ 
~= hındurmak için en i> i 5- f.ger çocuk der1ıal =~ 

usuldür. iyileşmezse yavrucuğun 

~ Sancılı çocuğa rahatlık ralıatsızlığ111m sancıdan ~ 
\ temin etmek için : ibaret olın.:ıdJğ ı anlaşılır. 1 
= 1- Çocıığuıı öğörmc- Mühim birşcy olınn~ı ~ = = ~ sini kolayla)ırınız, sonra mıılıteınel demektir. t le- § 

~ yavrtı}'U yatağa yatırmız. men bir doktor çağırınız. § 
~•11111ııııı•11111ıııı·ııı•11ıı1111111ııııı11111ııııııı11111•ııııı11n11ııııııı11111••ııııı111ııı•ıııı111111ııııı•·ıı·•ıııuııı,1111ıııııı11111ııg jıııııııııı1111ıını1rıııııııııruııı1ııırııııııı11111uııınıııb11ııuuııınıuıu1111111ttııııı1111nu11uıımııu1ıııııuııııııııı1~ 

~--_:= Karagöz ~[ ~~--] 
- Küçüklere ;:: -

I· . f F __ ir_ ç~cuklar 
l İ Zengin çocuklardan ayrı 

j 1 m:~=~~~~::-:.~=:~,~ı~:=~~r 
~ 'op akaOı ablak yüzlü icar-söz Oynar zıplar bir perende· atar~ : Sa~l.tm lı.n a, k,ifi gıda alan çocu!Jar stırbüz olurlar. 
{ iki büklüm, düier gene doğrulur. Umulmaz bir çe\·ikliklc başında; l ll;\\'adan m:ıhruın bir nesil cılız, lıac;rnlıblı olur \·c ;gün giin 
f Haci\'acla savurdu~u tuhaf söz Ku·un gibi dilim dilim ııılarlak I ölfır. Drınyay.1 gelen her ço.:uk yaşam:ık 1 t ·r. 'aşaınak 
~ Bir kahkaha sağna~ında boğlilur. bir açılır, Lir kapanır başında. bizim lrnlcl,ıınızdır. Bunun ıçin .zengin~ fal,ir b.cr ço.cuğa 
İ mü a\·İ gıc1ıt, ha' a \'C hayac i"tcıiz. Y 411\:tın,ık; fakı1ı l ıt}'\',an 
~ ltidılmcz btlzı zaman sözleri Sıkılmasın diyerek yaz ıeçesi gibi dq~il in .ın gibi yaş,unak \ c olrnınnk i tcriy,. T~ıhsil 
~ Çok siircr~ kar~ısında gülmeler. PerJe~ini bir bahçeye kurarler görmi~ en çocukların millete f ıyda 1 ~ (11.tıır. Bunlar hayat. 
i Sa~ kolunu bir ileri bir geri Vızıltılı bir düdükle tef sesi .. , J tarım zor kazanır. Hep fakir ) .ış:ırl:.ır . Biz her çocut!tın 
~ Oynatarak çocuklara (&usun) dert Cöstermelık sonra yavaşça kalkar. i müS:t\'İ olmac;ıııı jc;1criz. 

~ 1 - ı Biri ze,n~in, biri fakir, hiri olmmuş, iri cahil, buna 
~ Y ava~ yam oyun lan tu-.:1amı? Şem 'e yanıp görününce perdede i 
- l E !!Ön]üıniiz razı dq~il •. zengin çocuklara b.ı~k:ı muamele, 
~ Fakat sözii ne~.e venr llu gün de. -fci\'llttan sonra bizim kara göz : " = 1 G ' ~ fahir çoculd.ıra h3~ka muamele y.tpı\_·or::ıunuz. Biri altın 
~ Bu kara göz ço~ asır ar ya§amı~ i.i\cten bal:ıp mıtarak, Ay Dede ~ 

! Buna rağm:n zinde~ği fütünde. Bu gece, der, misafirim hragöz 1 \ bc~iktc yattı_gı İçin in :ında öteki tahta b_çşiktc ) attİ[{i için 
~ .llalit 1''a1ıri l ins.m th:~iJ mi<lir? h·i muamdc n:ısıl lcngin çocugu mcınımn 
f.,uııııı11 uıııınıı1111ıııııııı 1111ıııııııı 1111ıııı•ııı111 ııııııııı111ıııııııı1111ııııı11111111 ııııııı111111ı1111ııuuıtıııııu111111111 ,ıı11uı. eckro;;c fena n1u:ı111elc fal.ir çocu~un iı.:zcti ncf'ilne dokunur.Belki 

ların sefalctile gizli bir nankör ellerimize emanet fakir çocuklar brıyü<lüğfı zaın:ın bLiyük adam ol:ı.,akhır. Hu 
namert, t.icaret ediyordu. ettiği iki öksüzbü. !iCb1.:ph.: her fol,ir ı;oGll~un da Zl:llf'İll çornklar gibi haYa, 

Bu iki katlı bedbaht- A · k S gida \ e tahsıklc mtisa,·i olnrnl~ırını i tc·riı. 
k k 

zız o uyucum: en ve 
lara i i atlı merha- beniz ki 0 şehit öksüz- T.atl>~t mc:ktcl>ı 15 .. ~nd •uHEt .. 

nıet hissettim ve çı"selı'yen 0 dul .AJil !erini, yavrularını 

yağmurla ıslanan kirli saç- köprü kaldırımlarından ve olacak. 

larını, içimden, okşamak cami köşelerinde dilenme-

hissi geldi. Zira o dakika- ği ve dilenci değnekçileri-

Öa zannettim ki o yoksul nin elinde oyuncak olmağa 

ve kimsesiz iki yavru "Meç- bırakıyoruz. Halbuki yarın-

hul şehit ,, bizim da İnönli ve Dumlupınar 

titri ye: 

Lahavle... Vela kuvvete 

diye söylrndi ... 

Sadık efendiye 

bakı~: 

Sonra 

döndü. 

müftü 

Bu 

-· Bu herife ne ce1..a vermeli 

d,.mek if>ler gibi bir bakıştı. 

fetva ,·ermekte mahir olan müftü 

derhal zihninde bir fetva müs· 

vedd~i hazırladı ve valiye bir 

kağıttan okur gibi : 

Zeyil Allahı inkar else 

peygamberi tanımasa, buna mu

k bil üluhiyet ve nübüvveti 

haz.reli Alinin ~hsında cem 

eyleyip haltı; bir rafaz.ı ve mÜJ· 

rik ol a 7.eydin° katli ,·acip olur 

mu? Elca\'ap katli caiz olur. 

V nli Lu şifahi fetvayı dinle

dikten sonra .Satıya döndü: 

- Bi1. seni asacağı?~. Diye 

gqzlerini açlt. 

Köylü: 

&ına b.cı beni -kurtanr. 

Diye sükOneıle cevap verCli. 

Esirin ifadeleri dikkata layık 

gürüldü. Satının idamından ewel 

ilndeleri olduğu .gibi lsıanbula 
yazıldı. 

İ tanbııldan gelen cerapta 

esirin nlclace!e göndcrtmesi Ye 

zinhar idam olonmnma ·ı tebliğ 

ediliyordu. 

Valınin: 

- Seni idam t'C!ec~iz sözü 

pek ku;a bir nınıantfa şehre 

yayılmıştı , herkes iSticvabın 

sonunda Satının asılacağını zan

!lediyordu: hatta idam sehpasını 

görmek için hazırlananlar vardı 

işi birden berakis oldu. 

İsticvap esnasında: 

- Beni siz a~mnk isteseniz 

de Esma bacı kurtapr diyene 

gülenler ürktü. 

Filhakika köylünün dedilıi 

oldu. Vali idam talep etligi 

halde hiçbir şeye rrtukledır 

olamadı. Bu halk arasında Eı;ma 

Şimdi hatıramızda birer 
aziz olarak faşıyan 

rahmetli yiğitlerin kanlarını 

taşıyan bir tek y;ıvru sü

ründükçe biz Dumlupınar 

ve Dudunun nüfuzunun artması 

içln en münasip fırsat oldu. 

Bolu hapisanesinden kaçanlar 

doğru Adaköy yolunu tuttular. 

Vakıa ayn ayrı yollardan gittı· 

ler, kimi 

esir dü~tü 

r.aptiyelcrin 

fakat p~k 

eline 

çoğu 

Dudu \·e Emtanın karagihına 

rnı;ıl oldu. Bolu fıapisanesinin 

kapılarını kurnazlıkla açtıran 

kaymakam hapianeden kaçan

ların başında olduğu halde 

kafile Adaköyde Alinin türbesi 

önunde durdu. 

Eskid~n bektaşı tekkelerinde 

bir hayli gün geçirmiş olan 

Şaban Alinin mezari önünd 

hapiı.:aneden kaçanlar hapisanede 

ik<'n OJretlıgi nefeslerden birine 

başladı. Ve bütün kaf ıle bir 

a ızdan onu takip etti : 

Alim. Alım, Şah alim •. 

Bu ses dergabtakileri birpen 
bclinletti. 150 kiJinin sesi bil

hassa 1 50 hançereden birden 

abidesinin önünden geçer
ken daima başımızı iğmeğe 
mecbur olacağız. 

Elinizi "1-;limayei Etfal,,in 

şefkatlı eline uz.atınız. 

Mehmet Nureliin 

i.dim~ mfülıi§ bir 
gümbürtü \'C heybetli akisler 

yapıyordu. 

Bolu hapisanesinin <ıçıldığı 

ve hap! ferin :kaçtı~ı hızırlar 
tarafından luht"r ''crilmi~ti. Esma 

sesleri işidinre Duduyu dürttü. 

ikisi de kalktılar de;giıhın önüne 

çıktılar . Kaymakam at ü .. tünde 

idi. Esma kaymakama eli · dik 
baktı ve: 

~ Y old~, dedi, sen lıapi5a· 
neyi açan Şabansin. 

Senın himmetin hora geçti • 

Ali seni yoldaşlığına kabul etti. 

~, oldaşlarına söyle köylerine 

gitsinln i tirahal et inlt>r. 

Korkmnsınlar. Çocuklarını , 
g5r::;ünlcr. 

Şaban Esmamn bu malüma

tına hayret etli. Şimdiye hdar 
Zulfikar ordusunun baf ında bu

lunan ~a.yı kuvvetli -bir ,şah

siyet olarak -tanıyordu. 

f'akat onun böy1e gayipten 

haber verebileceğini bilhassa 

F
az:ıp Yl! çiğ "li'u ip· 
tidııiligin d.ım~a'ı ~ek
linde ~( ırcn ilim n: 

fikfr rıdamlnrını rn tik cdcr,t·k 

bilemem halimiz neye 'arır? 
Bana bu du~iincq i, mcktl'p· 
lilcrimizin h.a::ıkctlcti 'crdı. 

ilk ünce ne ~ut.el. ne "• (k; 
fol,at ne kib:ırdırJıır. onr ı 
ne oldu, n:ı ... ıl oklll.. Bir ) al
dızcıh\,. hir ~ırm;J\;ılıl,tır 

aldı ) unidLi. , imdi her nıl'k

cepli, ha~ında bir uru .. rm ı 

\"C bir uluy ,at:ıf:ıt t. ~l\ nr. 

E' 'L·llcri dtil çulrn, hat.
mir hul:h•ı .... ~l ım bir kunıa~
tan y•ıpılan J.;:ı,' etler, rn 1111. 

ince ı..a,·tanl:ırla mc:lm:hııı 

aMmccini gii tL·rir, ji,~lı.:ri 

biri birinden o },a) tanl.ırın 
rcnt.lcri a) mrdı. 

Zah:n -.ipcrlİkkrinin İhtııl'c: 
l,onufan <trıııalıır 'arkuı hu 
horclonlar bile fat.la idi. \ ma 
gene gd:t. yumulabilirdi. Bir;ız 

uh) h bir giıHım ·cyi~lc bak

CıJ.tımız C\·clxııımının • uııncc 
ıe;ocukları bile l>u l,adar ~u ... ıu 

.alııcalı 'c • ırnrnlı dcgildi. 
ze,·~ ımi7. mi na trluıı ı r Bu 

·or<lonlu. yaldızlı ara ) a
c.rlcrinc ben:t.i) en 1,'I~ aft:th.n 

11için ıtik .. innıi~ on•z ~ J fok 
l ız mcktc:plerininkilcr !.. Hir 

ıamanlıır <:ldh en lı'tlinc \ l.ı-

7.Lik, bilczık c:ıkan 'c hu 

nc:ayip kıy:ıfctk ne guliını; 

oldu~uırn an1arnıyan 1 adm-

hırhı kar"ıla~mtıl,. .\rtık {)u 
l,ötli urnd,leri günnip.ınız. 

aınn boya arttı: 

1 lcr yıl mcınlcl...ctc J..im 
bjlir \·aç ton dtKlak ,.c yanak 
:ıllı~i p.iriyor ?,. l'wn km·

nıklu ıuqı1cclcrc ancak k1~a
fct nıuzdeılndc, tarih dehliz
lerinde rı1'g,clincJJilir. l~shi 

b.at'.hn lıir ta\ us gibi muhtı.·

~cm 'c ap;ır gcyimli idi: 
nmdı nazlı ) ıırur, ctrafıııa 

tadı bir ~urur i}c 1cısılmı~ . 
l,irpjklcrinin ipek sti~gccindcn 
b;ı ( .. rm\ı. 

..., imdil,iler clhi e hususun
da kuma~a bo~ kot yapınış

Jıır, 'c t·eklık gibi sekmeyi, 
c:ı' u p;ihi salınmaktan d:ılıa 

alımlı bulmu:;-lardır. I lu~ utta 
~adcllgc dop;ru çok a ·ık bir 
göniil akı~ı Yar. Ohıılde ço
cukl:ırımızdaki l>u ~ncafat h:ı:-
t:ılığı nedir? onru bu nmzur 
cereyan nn51l oluyor da nıck
ccp :ıdını ta~ıyan \ 'C her 
~erden, herl,c ten e\ ,·cJ yan
lı~ ~ ollnrı\, ZC\ k::ıizli~c hu
cum etme i lit;ı;ım g-clcn yer-

lerden ı.okntlan~ 

kendisine ait iıleri görmüş gibi 

söyleme~i hayretini arhrdıkç.a 

artırdı. 

Esmanın bu fevkalade hali 
"Şabana adeta korku verdi. 

Şaban Esmanm biraktığı intiba

ları yeniden halketti • Kadının 

iri yarı bedeni Şabanın göz

lerinde bam başka bir hal aldı. 

Bir erkek pehli\•ana benziyen 

Esma da ruhani hiç bir hat 

yoktu. Fakat Şaban bu kalın 

kemik yığınını inceltti, inceltti 

sade bir ruh oldu. Bir ruh ki her 

yere sari heryerde haz.ır, her yere 

namdır. İlk konuşma Şabanda 

bu tesiri yaptı • Ve sandı ki 

Esma onun diişüncelerini birer 

birer tanıyor, ve kadın ağzını 

açınca bunları birer birer 

söyleyiverecek zannediyordu. 

Şaban bu hayranlık içinde 

dalgalanırken Dudu türbenin 

kapısından l ş.h11na ; 

g0ründü • Esaıa 

(Bitmedi) 



VAKiT 2.'"' , 'isan 

İş hayatıı1cla kadın [_,_~ - ----_il_---.~--.ı] 
[ Üıttarah 1 ınd •ayıl•mızdadır 1 

Konuştuğumuz yer de 
hayli enteressan. Altı tane 
mektep sırası ile bir adet 
kürsüyü ve bir büyük tele
fon santıralını ihtiva eden 
küçük bir oda! Ayşe H. 
kürsüsünde otoruyor, ben 
de baştan ikinci sırada bir 

mektep çocuğu gibi yerleş
miş bulunuyorum! 

Ayşe H. anketi alaka ile 
takip etmiştir. Verilen ce -
vapların bir kısmını doğru 
bulmuyor. Bu hayata nasıl 
niçin, neden girdiğine dair 
verdiği cevaplar şunlar: 

- iş hayatına 1 O sene 
eve! girdim. Tabii bir he· 
ves neticesi olarak.. Bu 
heves o kadar şiddetli idi 

ki; o zaman 14 yaşında 

idim. Şirkete bu yaşta al • 
mıyorlardı. Yaşımın 18 ol
duğunu iddia ederek gir -
dim. O günden bu güne 
kadar el' an ayni sevinçle 
işe gelip gidiyorum. Geldi
ğim yerde yakın değil . 
Çamlıcadan. Kışın bütün 
şiddetine rağmen vazifemde 
asla boşluk bırakmadım. 

- Memnun musunuz ? 
- Çok memnunum.Şim-

di çalışmam zaruri ve 
mecburi bir şekil de almış
tır. Büyük bir aile geçin

diriyonım. Bence kadın ça

lışmalıdır. 

- Ya aile meselesi? 
- Bu herkes için varit 

olmasa gerektir. Ben şirkette 
çalışırken evlenmiştim ve 
evli olduğum zamanda ay
ni şekilde çalışmıştım. 

Bu çalışmakta hiç bir 
şeye mani olmuyordu. Zev
cim de çalışıyordu ben de .. 

- Çalışan kadının ço
cuğunu ihmal ettiği söyle

niyor? 
- Buna biraz hak ver

mez değilim. 
Şimdiki hayat şartları 

çocuk yetiştirmek için lazım 
gelen genişlikte değildir. 
Doğrudur ; çocuk sahibi 
bir kadın kolaylıkla çalışa
maz, hatta belki hiç çalışa
maz. 

Benim bir çocuğum olsay
dı ailemi kim geçindirirdi?. 

- Kadının çalışmasına 

niçin taraftarsınız Hanıme
fendi? 

Gülüyor: 

- Tahakkümden kurtul
ması için 1 Kendi kendime: 
kadın nıçın erkeklerden 
aşağı kalmalıdır diyorum. 
Buna ne sebep var. Her 
izdivaç mes'ut netice vere
mez. Mesela ben evlendim, 
mes'ut olmadım. Gene ça
lıştım. Benim için erkeğin 
parası ile yaşamak, onda 
bir tahakküm sezmek gay
ri kabili tahammüldür , 
Bu hususla bekarlık vergi
sini sevinerek vermiye bile 
razıyım! 

- Diyorlar ki, tecrübe
den sonra kanaat değişi
yor? 

- On senedir çalışıyo
rum. Bflki zevki için ça

lışanlar böyle düşünebilir
ler. Fakat ben çocuklu
ğumdan beri böyleyim. 

- Şu halde kadınlık 
için istediğiniz istikbal? 

- Ne istikbali?.. çalışı
y(Jrum, işimden çok mem
nunum. Eğer terfi edersem 
işte böyle yaşayıp gidece
ğim. 

- Eskisinden daha mes' 
ut musunuz? 

- O hiç şüphesiz. Ba
bamın hayatta ol :!uğu va
kitten, evli olduğum za
mandan şimdi daha çok 

;a~:~~~:·be~ü~~~~~üezkm1e~ Vilayet meclisinde Süt şirketi 
ğimi yiyorum. Bu ne derin -

zevktir. Diin bütce miizakeratı bitti bızgiin se- imtiyazlı alacaklıların 
- Siyası haklara da • • • ' d . 'h ' t ·z k paraları verilmek üzredir 

Elhamrada: 
Ru• aıkı 

Operada: 
taraftarsınız bittabi? nenzn zçtima evreszne nz aye verz ece \lliflis ~ut ~irkctinc ait 

-Evet. Hiç şüphesiz. Biraz Meclisi fırkdyd mensop dZaları buf!ün 
Kalp hırsızı \'e Kobcn 

harbe giüerı.cn 

evvelce de söylemiştim, de- fırkadd bir içtimd yapdcaklar 
ğil mi ? Kadın niçin erkek-
ten aşağı kalmalıdır, diye 

düşünüyorum. Rica ederim, 

erkeklerden az aklımız mı 
var ? Buna mani olacak 

sebepler ne olabilir? 

-Diyorlar ki, kadın çok 
hassastır, hissiyatına mağ
lup olur, sık sık kanaatini 

değiştirir ? Şu halde kadın 
. ? ve sıyaset . ,. . 

- Haydi kabul edelim. 

Fakat bu her şeyde olur 

mu? Bunun derecesi var. 
Bu bir hazırlanma, bir ira

de meselesidir. O vakit o 
şekilde çalışırız. 

Çalışan kadınların hiç 
bir zaman vazifelerinde 

kusur ettiklerini bunu bir 
his meselesile olçtüklerini 

zannetmiyorım. Mesela bu
raya birçok talebe geli
yor, içlerinden bazıları ka

bahat yapıyor. Bunun ce

zası da mesela kabahatlinin 

belki müesseseden çıkarıl

masını mücip olacak kadar 
ağır. 

Böyle olduğu halde ver

diğim raporda zerre kadar 
hissi bir fedakarlık etmiyo

rum. Bu vazifemidir. Ne 
göz yaşı, ne rica vazife 

üzerinde müessir olacak 
kudrette değildirler. 

Gülüyuor ve zarif ve ma
nidar bir haraketle: 

- Ya işte böyle. O za
man değişeceğiz "tabii. Bu 
meyanda da biraz hissimizi 
azaltacağız ! 

Sonra tekrar rücu edi

yor: 

- Şayanı hayret bu, di

yor. Tahsilde, hayatta, hat

ta cezada iştirak, siyasette 
istisna. 

Bir kabahat yapsak er
kek gibi ceza görürüz. Ka

dınsınız diye istisna etmez
ler. Değil mi öyle Beyefen

di, mesela bir kabahat yap

sak bizi affeder misiniz? 

Vazifeyi en kuevvetli bir 
ideal yapan Ayşe hanım 
efendiye hürmetle elveda 
ederken içimde~: 

- işte cevabı en müşkül 
bir sual diyorum l 

J. s. 

(it '~Zbo.bıt~ \ 
-tsuıuNu 

,, 
Uç intihar 

Dün üç intihar vakası olmuş

tur. 
ı - Paııgaltıda Slıleyıııaıı 

!'-:azil sokağında 27 numaralı 

enle oturan Ali Ychap beyin 
kayıtı biraı.lcı i berber Mehmet 
Ziver r:fcııtli ustura ile boğazım 
keserek intilıar elıııiştir. Ziver 
hayatından bıktığı içiıı iııtıhar 

etmiştir. 

2-Uıı"apaııında Üsküplü ıııa
hal'esinde 9 numaralı e\'dc otu-

raıı Rizrlı Rüsteıııiıı zevcesi 

l"mumi vilı\yct 

dtinkti içtimaında 

biitçesi muzakeratını 

mccli<i 
'\la<raf 
da ik-

m:ıl ctmi~tir. Buı;liıı senenin 
son i~timıııııı aktedccck ,-c 
daimi 'il•\yct cnclinıcniııin 

intilıabatıııı ) 'ıparak mesaisine 
hatime Yerecektir. 

Dliııkli içtimada ;\ Taaıi[ 

btitçcsi 1:'1 7 ~.'iO lira olarnk 
kabul cdilmi,tir. :llcskcıı be

deli ı;cçcn seneki >\İbidir. 

:llcktcp tamiratı için de .ı? 

bin .'il}J lira kubul olunmu~
tur. Bu nıihtırın çok oldup;u 

siiylenmi~, buna mul,ahil ma
arif nuıdiırii mc\ cut (3.50) 
m~ktcpten (.ı-o) ıııın maari

fin malı olduğunu, digerkri
nin tamiri lı\zıın gcldii!;iııi \ e 
tamirat mıı>rafıııın çok olma
dıp,ını beyan ctmi~tir 

:llillct mel tcpleri için(.'iO) 
bin lira J,abul edilmi~tir. _\Ja
aril nıiidürii l laydar B. bu 
miktarın az olduı:ı;unu be) an 
ctıııi~, fakat tezyidi için hlit
çcdc imkı\n p,ürülmcmi~tir . 
\"erilen izah:ta !\orc \"ih\yct 
cl:ılıiliııdc (2 .'i.50) dcrsaııc 

açılını~. \"C 40 bin ki~i oku
muştur. Dört aylık dene ay 
nihayetinde bitmektedir, ye
niden dcnelcr açılacaktır .. 

- -
Bu husu>ta daimi masra[ o-
larak ta ( l O) bin lira kabııl 

cdilmi~tir. Huarada ilk mek
tep rin numara ile yadınııı 

lıazı mli~külatı mudp olduğu 
huni.ıra isim Hrilınc>inin da
ha murnfık nlacal';ı beyan 
cdilh11~ , ı.! 

lıu dlıctin 

maarif ırnıduru 

d u ~lirı u 1 d lı l!;li ıı lİ 
siiylfmi~tir. 

Ziraat hlit\'C imk nıiica<kk 
için' ('.!ı l'i•ı l:r.ı k:ıl ul edil 
n1i~tir. 

Ta ıl- hc<!ı:li c,f,bi p;ibi r l ıı) 
lira<lir. 

Daru~~afaka için (20), ha
' .ıc mckıcplcrinc ('.!.1), nım
lnıriwt abidesi için ( 1 O), 

fakir çocuklara (5\ hinıa) ci 
ctfak (JO), _\dalar clcktirigi 
hi;;;c1 scncdatına iştiruk için 
( t O) bin lira kahııl cdilmi~tir. 

"nıirg;ln, Re~itpa~a. Boya
cıkiiyli ihtiyar heyetlerinin 
tedıidinc dair 
\ il:\yeıc ha\ ah' 

olan takrir 

e<lilmi~tır. 

Buııün fırkada içtima var 

fitıp;lin umum! mecli,in 
fırka ı;urııpu fırka bina,ında 

içtima edecekler. \ıil;\hare 

\'il:\ycttc enenin son içtimaı 

yapıln<.ık, iııtihalıan nıLitca-

kıp içtima de\ resine nihayet 
Ycrikcdtir. 

Spor v~!~1M!~~.~!~~.~~ 
\"apıır nıiılnıp.1'1 il'iıı .\lar

Y arınki maçlar sil ya) a hareket cdcıı Scı ri
sfain heyeti salı piıııı .\lar-
:-:if,·aya ınu' a'."tılct tlnıi~tir. 

\"apurların lıç gun -ıınra 

muayene cdilcce~i lıalıcr a

lınını~tır. 

[s~aın ~orsnsın~a 
İffizlik mahsus 

bir hal aldı 
J::,hanı \"C kambiyo hnr,a

sımlaki iş.<izlik ı\İln geçtikçe 
çok malNıs bir ~ekildc de

vam etmektedir. 
Yapılan bir htati,tikc na

zaran 92lı eyliilliııdc hor,:Hla

satı~ \C alı~ miktarı lıir mil
yon ;-~ hin 1\1'2. 927 C) liı· 

Hinde I.2ti.J., f.l'J: 11\!8 cylu
llindc dl' 8<12,(2'1 dur. Bu 

miktar k;\n uıııısani-
sinde ı.2.1<1,•nc iken '129 

k:\ııuıımı ,;ıııi,iııı.lc de 81< 1>, 
S.1.J c tenczziil etmi~tir. 

Yaz seferleri 

muamclı\tııı ta,fiycsinc sindik 
Ali Şc,·kct YC Rami il. kriıı 

nezareti altında dcYam olun
maktadır. 

,\facaklılara he>ap neticesi 
hircr lıirer bildirilmektedir. 

Jmtiyıızlı alac:aklılar, tcspıt 
edilmi~tir. Hııııl,ır kı\tiplcrlc 

di);cr ımi,c,ıhdemlcrdir. Katip· 

kre 
aylık 

altı, dir,erkriııc lıircr 

nıaasları YCrilcccktir. 
' 

Kira btddlcri de C\ \"CI:\ iidc-

rn 
p Al\G.AL;fl j( 

Bu akt'11' bt' 
2 !ilim birden Sait, M~ '( 

'.\farkic.ı ayrıca ~Lizrniıan, ~~;hı;) 3 p<lılt 

"""::·M~stika J, 
1 ~ra1 kotsf ~ ~~~!}~8 

necck bor~lar ara,ını.ladır. ··- emız ... '{ıfi 
Meyvalar açık satılamaz ;J 

1

. 
Pişıniyecek ve soyulmıya- -, Vakt ın 1 t bul 1 

cak meyvaların açıkta satıl- avukatı s an 
mamaları için Emanet zabı- • • • • • .,rtld' 
tai belediye memurları va- Bır mırasçı iÇi Limanın ~ 
sıtasile satıcılara tebligatta ııc,il.ta~ta A. R, Ileyc: yaçları h ~ 
bulunmuştur. Bu emre itaat l ler hangi suretle ınira~çı n . ktri 
etmiyenler şiddetle tecziye olaını) acakları kaıımı >a} mak- Lfman rı•"ııJ 
edileceklerdir. tadır. Kanımda anlatılan ;nrt- Hamdi B. 'e .;bi .. n &. 

nın bugun ki~ 
ve ihtiyaçlarvaPurll" 
lunduğıınu, ıdı~ 

Edirnekapı tran1vayı 
İnşaatına devam edilmek

te olan Fatih - Edirnekapı 
tramvayı bir hazirandan 
itibaren işlenıiye başlıya -
cııktır. 

Şehremini Muhittin bey 
bu hususta tramvay şirke • 
tine yeniden tebligatta bu
lunmuştur. 

ı-------------------..... 
Be~nrlıt uerıisi 

Müsa~ataınız 
izamettin Na 

zif B. ne diyor? 
( '-1 t:ı.rafı r lnı:ı l 1r.ın11zd.hhr 

sahibi olmak için iz
divaç kapısına baş 

vurmuş kadınların 

adedi, baş vuranlar
dan fazladır. 

Kadınlı olmak için 
merasime lüzum hiss
etmiş erkeklerin sayı
sı ise mükellef bir 
yekundur. 

Bekarlık vergisi gi
bi sırf kendilerini is
tihdaf edecek bir afet 
karşısında, bu başı 
boş kadın ve erkek 
sürülerinin müttehit 

bir cephe teşkil et
melt:ri kadar tabii ne 
olabilir? Bundan do
ğacak netice şudur: 

Muvazaalı evlenme
ler, yani yeni bir ya
lancılar ve riyakarlar 

sürüsü. 

Size bir nasihat 

!arın ruıriciııde kalanlar, \"[!· 

siycti yapan o kimseyi mi
rnsçılıktan çıkarsa bile kııııu

nl mirasçı oldu~u takdirde 
nıah!uz lıbs~sintlen istifadı: 

edebilir. 
~leknıbumızda anlattıgınıı 

noktalar kamın! mira,çıların 

mirastan malınınıiyctine sebep 
olanrnz. Bu hallerin ortadan 
kal~ nı:bl için kamın ba~ka 

çarekr gö,tcrmcktcdir. :llcscl:\ 
biiylc kinısdcrin Jıacrolunıııa
ları ye neticede yola gelme

leri çok ıııtimkünclur. 

Di~cr mesele~ c ~elince: 

Bunuıı için alıikadar <ulh k;\. 

kimine nı(iracaat cdcı»iniz. 

i\ lııciz~ 
12 yaşında bir çocuk 
bütün Berlini hayrette 

bıraktı 

üklerıip boş' lı 
Y kt rını. , 
!erin ıııı 8 yrPı 

. k" halile 
giın u ıııı•sı 
nerede yııpı e" ' 

"ter"lıi' diğirıi gos ·pdt 
. j5pll 
lımanı " . . J. 
neşretıuiştird 

0 
ııır·, 

Üç kısırP ~ •·ıS, 
. '1 ~ 

kitabın ikıP 1it 
bul limanın• . "" 

'klerı 
ve istatistı 
maktadır. ·ha>1C~~ 

Kitabın n\ rt il"'. 
limanın ner~ ~P eJ" 

• ıCP ~ 
nişleınesı ,. reP ~ 
gösteren ~ç de tıJI' 
basılmış bır 
edilmiştir. 

ı)(I 

~""' 
L..;.K;;.;a;;.;r~l~~ .,11 
Çalıtk0~ ,,ıo• 

- , trcfıı> ... ~ \ cııı ·rıır•1 " 
Bcrliııdeıı Loııdra gazeteleri- haıflcrc :ııin:ı.ııc'tl, ~ 

ııe verilen mallııııata ııöre 12 \\ıııa ,, 
-ızca 1 ıc-C 

yaşındaki bir çocuğun en yiik- • ' ,, \il"'' ~ 
Rumca '" · 1 k3P 

sek şaheserleri keman ile çal- muktctlir ~a ı; ı.ı 
ıııak hususunda gösterdiği lıa- •·tadıf· ., 

rikuliİde kuclret, Berliııin bütün 
musiki ınüııekkilleri taralmdan 
hayretle karşılanmıştır. 

Yehudi Menııim namındaki 

çocuk, ıııuııekkitlcr tarafından 

intihap olunan parçaları çalınış 

ve çocuğun delıa~ıııı teslimde 
hepsi ittifak etmişlerdir. nıünek
kitlerdeıı biri : • Müllıiş ve lıa

rikuliıde bir mııdzcdir. ~ de

miştir. 

Bll çocuk, filistinden mulı:ı
ccret eden bir Vahudinin oğlu

dur. 

i< aramaı> ' ,;;ı~'" • . nııı. 
gazctcııııı hrİre 

o 'C tl 
\'itali n. ) 

:ıtl:ırı. 

iZEİ 
Bu ıan~: ~:~:~a!triyo- ~jOf~.~ 

loiu ıehrimize ııeliyor VA 1-
Scroloji Ye Baktriyolnji . .t:fl~ 

;\leminde biiyük himınctkri p,lSflL~~ 
.ı~afC fC 1 _,, 

>cpk<:tnıiş olan \ e ayni ~a- ,,. .;....r •',.. 
manda Le\erku,cndc kıliıı .. ._ .. -;; 1eı••',c11 

0uıu ıa'' 
Y.C btiytik sıınayii kimyl'\iıe d•P" 11 ıır· 

. •• P~--"' nıue"C'Csİnin fenni mLidtir- y/4L. -~ 
lcrilllkıı bulunan profüsör Ye ısııılııl 11,ı1•ı;,,....-
tloktor ( Bilinı; ) in ay nilıa- df/llDİ·~,!"' 

1 
yetine tloğnı ~ehrimizi ziyaret ~ : 

cdccc~i haber \Crilnıcktcdlr. ı ----:,-; . ı;co" 
1 • 1 birin'' !ılı# q, 

Bu .\lman alimi İstmı- fs/onbıı Miilli• ~ 
bulu zi yretinden eni Bclı;rat k.emesınJen: . z4 olı'lı' f 
\'C .\tinatla tlariilfiiııuıılarla Osrnan ~:~;f çııf~ıJ ~ 
tıppi cemiyetlerde \ıir kon- tarihine rnuİ bı•• 1 f.~.ııı" 
fcrnfö serbi rcrccektir. e•habı rnal u 0~,rril"~ r."'. 

konkordato ı.h•.,.ıı ~ı~e .f 
ve rneblagıY~ ı-'1 JI 

29 ...... 1 il "" ğinde~ ıali~ edl ~ıııi ~ 
zartesıne )t ~:.;., 
eshabı rnaılub~~ı:ııt'' 

d birinci _.., yene ..-



HÇTE 
A 

~ ~1 )revı 
ehd·d· . 

h rp 

C"'r 

• " 1 eslihat- msıyon 

ver 
Amerika teklif inin 
ve V aşingtondaki 

• 

Londra 
akisleri 

B 
ROVV B©VERI & CO 

lng. 
• 

1, dı. r .. , 23 (A.A) -
1 ı sil ti . 

llıy~v· h .. .omısvonu 
'- l Jr # 

miyeti Akvamın beynelmilel 
tamas!an temin eden ve ·••-"·"~"' 

İstanbul. ikinci Vakıf Han No 15/17 
Şehfrlerin 

Elektrik tesisata deruhte ~ Her türlü elektrik makineleri "':'ld k' P nıPs .. lcsi hak-
. nıı l n Üzakereyi bitir

o.ı ıa .. ,• l 
hın3 • .. 

0 erde kimya 
• r .. uracn t d'I • ;ı nı • ... a e ı me-

t rı (' 
cklif' . ınatuf Belçika 
d L· ını ıntık . ı . . 
. a ıl etnı .. avc.e proıesıne 
lit. Leh :-s e karar venniş
ta ve h tnurahhnsı tcmina-
d:ı.. erhanryj b' .. • 
-,c i·r t> ır nıueyyı-

b:r ta "h'h~at ctmiyen böyle 
Cq a 'UJ" k k ~·nı b .. un afi olmıya-
O:tıis;·on Yan ettiğinden 

lcs hat k umumi tahdidi 
nıncıy<ı k. ·Onferansı topla
Cd ndar e . . .k l ~c(,· . serını ı ·ma 

t.lllı ta hh" 
Berı· a ut etmiştir. 

tcd ın, ')4 (A A) C en bil ~ . · • enev-
t~ ıhat k dırı.!iyor: Tahdidi 
l:a.rp h" omı~yonu kimyevi 
~ıı~ "kkınd k' " k 

"Q dev a ı muza era-
&eriYet arn etmektedir. Ek· 
nu· rnuh .. ·k 1Yetin· ''1 gazlar mem-
lıasrın1 1?

1 
~arp zamanlarına 

lıı'h ~ 1 tızam etmekte ve 
llıası a~a~~nda memnu ol· 
ladır ney ınde bu1unmak
l\ı . ou 

llıilnl son noktaya da 
tıı ar v A llarııd I e merikaltlar 

ır ar. 

ileride kendisinden fev
kalade istifade edilecek 
olan bir te{kilat olduğunun 
teyit edilmekte olduğunu 
müşahede edeceğini zann
eylemektcdir . 

Lcndra, 23 (A.A)- <ley
li Meylin Nuyork muhabiri 
bildiriyor: 

M. Hooverin Cenevrede 
M. Gibson vasıtasile bahri 
teslihatm tahdidi lehinde 
yapılan yeni teşebbüsü 
Nuyorkta fcvkelade derin 
bir memnuniyet uyandır
mışhr. Çünkü Reisicumhu
run İngiliz - Amerikan mü-
nasebatmın pek okadar 
memnuniyetbahş olmıyan 
inkişafatından mütevellit 
endişelerini dostlarından 
gizlememiş olduğu Nuyorkta 
malum idi. 

İngiltereyi bütün selefle
rinden daha iyi tanıyan M. 
Hover bu memlekette vu
kua gelecek her türlü içti
mai hercümercin Amerika 
için bir felaket olacağı ka
naatindedir. Mumai!eyhe 

lond lf. nazaran İngiliz Amerikan 
v~t' :-a' 23 ( A A ) b h A k b . .. .. d d ılngı0 d . a rı re a eh yuzun en er-

:ı iyo.r .0 an Taymise bil- babı sanayie yükletilecek her 
~~ Lı • yeni mükellefiyet bir fela-

' · ııoov · I l:.1 er ın Mi Gibb- ketin tohomunu taşır. Bu 
ihltcr nutkunun bilhassa hal son Amerikan tcklifle-

~il ey~ hıtap etmesini rine karşı İngiliz matbuatı 
4 tttı~. 

ve ve 
Projeleri tanzim olunur Elektrik malzimcsi satılır 

Mütehassıs mühendisler müşterilerin emrine amadedir 

Aleni te§ekkür ···································ı···········ı ::··· ............. --........... , .. ··········:, - ı 
!~vapur ar 1ı 
ı::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::.: 

Beş altı sededebcri müzmin 
bir sancıdan muztarip olan çok 
sevgili validemi bir çok doktor-
lara müracaat ettiğim halde te· Ilartınmks ve sürat postası 
daviye muvaffak olamamı~ım. Elektirikle mücehhez munta-
Bu kerre hazık doktorlarımızdan z:ım kamaraları \'C gü\·crtc 
Gümü~suyu aSkert hasta.-ıesi o- yolculnrına mahsus müfcrrnh 
peratörü' muhterem kaymakam mııhalleriAydın vapuru havi 25~isan 
Fazıl Halit beyefendi tarafından 
muayene edilerelc hastalığının Perşembe~~~~ S~k~-
Apandtsil olduğu teıhis cdilmit ciden hareketle {Ereğli, Zongul· 
ve yapılan ameliyat neticesinde dak, Banın, Amasra, Kuruca 
bir hafta zarfında temamiyle rın samimi dl')studJr. Şile. Cide ) iskelelerine azimet 
kesbi afiyet etmiştir. Zehirli _değihlir. Başlıca ec· \ c avdet edecektir. 

Mumaileyhe h6rmet ve tcşek- u depolarile cczııncler \'C Fazla tnfsil:1t için Eminönü 
kürlerimi alenen arzeylerim. ıtrıyat mağazalarında satılır. Rıhum han 2 unm:ıraya müracaat 
Akşanı matbaası :makinistlerinden l~Ea::lı:ZiiZllill!l5:!.!!i:!l!!lm::::Blr:BmMl1 .,... ___ T.clcfQn: 2684 

il ---------------~ Onnik Li~ıe, mübayaaı komiyonun- Seyrisef ain 
Tvekkür dan: Üskiidar san'atlar mek· 

Vefatile bizleri elim bir yeis tcbinde yapılacak tamirat ve 
içinde bırakan Darölf ünun mü· foşaat münakasaya konulmuş-
derrislerinden Ali Reşat beyin tur. İhalesi mayısın on dür-
gerek cenaze merasiminde bizzat dLincii s:ılı günü s:ı:ıt on tıl· 
ve gerek telgraf ve mektupla tıda icra kılınm:aktır. Talip· 
taziyet lütfunda bulunan bllcüm- lcrin keşif \"C ~artnameleri 
le ehibba ve talebesine nyrı görmek lizere·her glin kornis-
a}Tt teşekküre teessürümüz mü· yon kitabctirfc miiracaatlan 

Merkez acentesi: Galata Köprü 
baıında. Beyo~lu 2562 Şube 
acentesi: Mıihmudiye Hanı altında 

İstanbul 2740 

Trabzo~ ikinci posta>ı 
(KARADENIZ)vapuru 2S Nisan 
Pc'lernbe al:ıaıın Galata nhtımın· 
dan hareketle Zonguldak, İnebolu, 

lSinop, Samsun, Ünye, Fatsa,Ordu, salt olmadığından gazeteniz va· ilAn olunur'. 
sıtnsile minncltarlığtmııın anını -------------ıı Glre5un ,Trabzon, Rizeye gidecek 

rica ederiz. lstanhul icra Jairesfnden: ,.e Of, Trabzon, Polathan: ,Gire· 
Merhumun zevcesi Te c;ocuklan 

he ~ gt burada daii tarafından gösterilen hüsnü 
tiJcan &orüloıektc ve Ame- kabulün Amcrikada uyan- Kütahya hukuk hakimliğin· 
~tınd:ubr~~~asının beya • dırmış olduğu meserrti izah den: Merdan ~· Hesinden 

Kadık.öyünde 'e1eJiye karşısında 
f tal yan mektebl sırasında 8 N. 
hnnede iken elyevm Londr.anın 
neresinde buf unduğu meçhul 
müteveffa Jorj BracyoU verese· 

ıun, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 

İneho)tJYaO wayarak gelecektir. 

ltmir sur'at postası 
utun a!emin Ce- eder. karazade oğlu Hakkı Ef. Hacı-

M u teh as s ıslar konferansı ~~::~·;:~::~~~y!ü~:: 
cenuben Ahmet tarlalarilc mah-

Poırj 23 ------ ------ dut tarlanın namına tescilini 
~ ~t .. ~ (A.A.) - Tcmps bili yeti fc\·kiııdc oıduıt.1 mii-f '" ı 0~ dava eylemekle tasnrruf iddia-

1.1 .. 
1 

ı. tnutahı:.ssıslar kon- talasındadırlar,, 1\1. l\lüller, 
} • Q. 11akkında c:ö,•lc '\'azı- harp mcs'uliyeti mcs'clesinin smda bulunanların muracatlan 

· Alın ' / .J • Paristc icra edilen müzakeratta ilAn olunur. 
tı )'eti anlar, Dawcs pla· hiç bir rol oyramamış oldu- --K-ü-la-h-ya_h_u_k_u-kh_a_k_im-l-iğ-in---ı 

1 'll .. ne ba,ka bir 'ekil x-.. suretinde cc,·ap vermistir. _ı s h ı d Ce d n v h... , aen: aray ma a lesin en nnct 
d~ be mani oh.lukları tnk· l\Iumaileyh, bu mlizakerut oğlu İsmail kızı Fatma tarafında 
ı u Planı muhafaza et- mü5l'et bir neticeye vasıl k K 

11 
ll'ıuını··· ol~un olmasın, diplom:ıtlarm ocası 5.mil aleyhine ikame 

;, b •Un olen yeg:inc 1 h 11 ı b t olunan muavenet davasının d aldir r ıcr a ( c ycnitıcn b1ri ir erine 
.ı ileri ~ ·er:ıgat yolunda mulaki olmalıırı lalını gcl<li· gıyaben icra kılınan muhakeme-

l l~l:t)i gırnıek bir hııc:ıclır.,, ğini füh•e eylemiştir. sinde müddeiye iddiası hale.kında 
t:g n, 23 <A . .1\.)- Rcic- Paris, .24 (A. A.)- l\l:ıtcn p.hit islim& cWrmlı ve gıyap 
~" meclisinde kont wes- gaıetcsi dünkü ıtünün i.\1 kararının tebliği için muhakeme 

1 

'' l"rı\ıt .. h Schacbun tarzı hareketini " a"''"ısJ 1 k h . 18-5-929 cumartesi saat ona tsas "" :ı.nn yan ı.; tadil etme ·ten eniız çok 
i: ,.a, harpmcs'uliyc~i e :ı: u7.:ık olduğunu \'C mumailey- talık lcılınmtf olmağla illinen 

b: '·ltıııt h h tebl~ olunur. ~ ıı etmis ı .. tuklnrını in ni :ı.i sureti tcsviyc;i 

sinden mahtumu Müsyü Jorj 
T eodor Bracyotiye 

Fazıl bey ve Zehra hanıma 

Üsküdar katibi adilliğinin 

13 ağustos 927 tarih ve 927-

5016 N. senedile deynini 

olan 200 lirapın maa masanfl 

icralye tesviyesi zımnında tebliği 

mu\tezi thbahtamenln ilanen 

tebliğine karar 1verilmiş olduğun· 
dan iki mah ı.arfında 928·. 
10880 k.a dosya numarasile 

dairei icraya müracaatla tesviyci 

deyn ve yahut şayanı kabul bir 

itiraz dermeyan etmediğiniz tak· 
dirde muamelel kanunlyeye 

(GÜLCEMAL)vapuru 26 Nisan 
Cuma l?J,30 da Galata nhtımın· 
dan hareketle Cumartesi sabahı 
lzmıre gidecelc \'e Paz.ar 14,30 
da hmırden hareketle Pııuı.rtesl 
gelecektir. 

V npurda mükemmel bir Or
kestra ve Cazbant mevcuttur. 

Antalya Postası 
(ANAF ART A)vapnru 28 Nisan 
pazar 10 da Galata nhıımından 
hareketle İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, Antalyaya 
gtclecdc ve döoüıte metlftr lske· 
lelerle birlikte Dalyan, Marmaris, 
Sakız, Çanakkale, Gehboluya 
u~ayaralc gelecektir. 

tevessül kılınacağı malılm ve 

birinci ihbarname makamına • 
kaim olmak üzre ilanen teblIA 
olunur. 

ı etrn· bulmak hususunu mes'ul na· 
J He b' ış 'c demiştir ki; zırlarıt bırakmak istemesı· 

r ır rn . 
tleu uzakcre csa~nı ~~~-~· ·--~~~~ 

Graf Ieplin 
İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 

nı lı '-1\ 
~ t,ltıc] n1i1lyctpcrnr:er 

h r. bulunduğunu ya-
ltı~o 

' t:rı a~ilyonluk senevi tak
',,, illan,. 
'}l '•• Janın tediye ka' .... ' \tin ..... 0 .. •••• ! ı G«ltlarıe S .. rp ... : 
' ctr .. • : y ara.ıında ! 
: eni b· --h : 
: ır adise mi : 
! Beı çıkıyor) ; 
' c ~tat 23 • : 
: Ltat o~ • (A.A) - Eel- • ' ·ı~· . .., zetcıe . • 
' ·lırı·er • rı Vugoslavya : 
: \ıak ·nuı 8 r. • , aHind kanunusani • 

. ' Yark en s· • • 
1 

-..ırı r. Jnra Yugcsla\·- ı 
' '~ "'a\lltış • : ~ erıctfnd olan Iiın·at : 
' c~ ~ Pa\' ti • • , 1 llraıır e tı ı Mc- • 
' 111(1~ ar ko •t • • ' •rı k n:ı esı t..ıra- • ! ~ap,~ n~bulii tnünasebetif e i 
: .ııfl'1r 1 r. ITt.ayişJer hakkında ı ' ~t ·~lt.Czın +:- • : la ftıt~i i . Cuııden izah:ıt : 
, ı-.lı1at tın Sof~a. ,. • • 
' 1 \' se.ırıne • 
: tıııırr:n· erıni,tir. Müddei : 
' tırr t.1 Vat • 
' ı ttıııe :tna hiyıınet • 
' llır:ı ~ • 
: ~ ı. un Pavliç lıak- : 
' ~tı -.kibatta • 
' 0 ı.ıtp bulunulma- • 
~,,lttr:u}'.... cUiği rivayet : ' ' ~.. . ,, . ...... . ........... : 

• ikinci Akdeniz se-
ferine başladı 
Fridrihislınfen, 23 (A.A.) -

Oraf Zeplin Akneniı.dr. ikinci 
bir ~efer icrn etmek üzere saat 
13,32 de hareket etmiştir. 

Liyon, 23 ( A. A. ) - Oraf 
Zepfin balonu Şalon- Sür- Son 
ile Moulins şehirleri üzerinden 
uçmuştur. Pepinyan ve Alikant 
tarikile Cebelittarik boğazı is
tikametiııde ilerilemektedir. 

Lizbon, 24 ( A. A. )- Oraf 
Zeplin balonu saa on buçukta 
Lizbon üzerinde uçmuştur. 

İran teminat veıiyor 
~ksko,·:ı 23 (A.A.)- Efgan 

İran hududundaki mucibi tndi
şe vaziyet hakkında Kara lian 
tarafından Jran sefiri Ansarıye .. 
tevdi o'unan şifah1 nofa ile ali· 

Semti Mahallesi Soka~t No iNevi icarı lra 
Boğaziçi Vcııiköy Ayanikola l(öybaş1 195 Gazino 20 Şehri 
Beyoğlu J-lüseyin afa Yenişehir 169-151 Dükkan 12 c: 

« c: Billbüldere 7-72 Mağaza 10 c: 
Bostancı Bağdat caddesi 498 Dükkan 96 Sene\'i 
Üsküdar Selami Ati Ef. S3rraf 4 H3ne 84 « 
Balat Karabaş Vapur iskeJesi 41 « 72 « 
fener Gülcaml Pener 278-240 DiikUn 150 < 
Kınalı ada Zeytinlik 8 Hane 96 « 
Sirkeci J-foc:ı. paşa caddesi 45-49 Maa dükkan oda 120 « 

Kadıköy Rasim paşa Oton efendi 'n Hane 240 « 
« « « 29 Düklcan 60 « 

Büyük ada Nizam caddesi 9 Hane 40 « 
Unkapanı tfaraçı;ı Kara Mehmet fener caddesi 7-19 DukJdin 270 « 
Hcybeliada livadya caddesi 18 J iane 72 « 

Balada evsafı muharrer emlAkin 29-4-929 tarihine müsadiF paz.ırtesi giinü sant 15 te müza
elyederi mukarr~rdir. Talıplerin Emvali metruke kar komisyonuna. müraca.ıtleri. 

Semti Mahallesi Sokağı No. 
Galata Okçumusa ve caddesi 82 

Nevi 
Cazaplo namile maruf 
maa dükt.'.An Urgir 
ap3rtman 

1 lazineye ait sisıf hissenin 
kıymeti muhammenesi 

20000 lira sekiz taksitte 
28250 > mefsuh bedeli 

mukıtrreri 
kaJ:ır olmak üzere Ansari J<a· Mü;temilatı: 
ra Hanı ziyaret ederek lran 10 d · d 'b d Mkfunetinin Efganistan:ı karşı aıre en ı aret olup t-2 ve üçüncü aireleri üçer oda birer mulbak ve birer h:ılıl dör-
dostane vaziyetini muhnfaza düncü dairesi 4 oda mutbak, bir hala 5 ~ 6 .. 7 - 8 ve dokuzuncu daireleri beşer oda birer 
eylediğ!ni v: ne EJg:ın lıükO- mutbak ve birer hala. Taraça kısmı 4 oda bir mulbak bir hata. Odunluk ve çamaşırlığı 
metine ne de ffgan ararisine zemin k:ı.tındadır. Elektrik \'C terkos myu tesisat ve tertibatı vardır. 
karşı tecavüzkar hiç bir niytl &lada evsafı mulıarrer apartmanın nısıf hissesinin bedeli sekiz sene n müsavi taksitte 
beslemediğini temin etmiş ve tediye edilmek üzre ( 20000 ) Ura bedeli muhammen ve ( 28250 ) lira mtf,uh b~deli mukarrer 
Efgınist:ının dalıirt kaNşıklıkla- ile 2-5-929 tarihine müsadif perşembe gfüıü s:tat ıs te paıaı1ık suretife müzayedsi mukarrerdir. 
rım biı?at krndi kuwetlerile Talip!erin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuk hesabife teminat akçeferile Emvali metruke 
bertaraf etr::ıcsi tcmenisinde bu- satış komisyonuna müracaat eykmelttL 

lunır.uştur. ı·-~~~··•,.••llİlll•••••••••••••••••••••• 

YtRLl Ol.ARAK MUADiLi, 
ÜMASILI MEVCUT İKEN 

MİLLİ ŞERVeTIN ANAH
TARINI YABANCI ELLERE 
VERMEVELiM. BU CiDAL
DE MUVAFFAK Ol AK 
iÇiN UGRAŞAN E LE
KETİN FEDAKAR VE MÜ
NEVVER KISfı INA: 

Mamulatımızın herkesçe malum olan esamisini 

bir kerre daha zikrediyoruz: 

1 - RERTEV ŞURUBU 10 - PERTEV ( DOVER ) 

2 - KREM PERTEV KOMPRiMELERi: Ô':-

3 - PETEV ÇOCUK POD- sürük iç:n 

RASi 11 - PERTEV BRIY ANTİN) 

4 - PERTEV KARBONAT 

KONPRIMESl 

12- PERTEV TUVALET 

PODRASI 
5 - PERTEV DlŞMACUKU 13 - PERTEV TIRNAK 

6 - PERTEV KOLONYA ciı.Ası 

SULARI 14 - PERTEV LOSYON -

7 - PERTEV KİNiN KOM- 1 LARI 

PRIMELERI 15 - SUOORNO PERTEV 

8 - PERTEV DİŞTOZU ( Koltu'.\ altınjaki teri 

9 - PERTEV ESANSLARI kesmek için ) 

Her g!lo tabah ve akşam tıaletlnh:den sonra nemli yüzünlize yııgU 
me\'attan muarra ve tıuıııuııl.ylo yap~kan olan 

.. 
(CRtME SIMON> 

dan az sürdüfllnüı tıılctlrda glint& biç bir vııklt yüzil
oüzün taravet ve taıeligine lcnıyl ieılr edemeyecektir. 

Kremi cilde eyice nuruz tıttlrmelı. için batırce masaj 
eiıinlı. ve Slı:non pudnısını aürmcden e\'el yüzüoii:ı6 
k.urulnnuz. Sıc:ı~larda yfiıılnüz: pullmlyacııgi gibi 
cıldlnlzln tuelıgınl mulıııfba ve GÜDC{'in tes!rinden 

'\1kayc cyleyccclı:.llr. 
Pariato SIMON KRRMI, PUDRASI 

ve SABUNU. 

1 - Bedeli keşfi 11673 lira 9 kunış cbn Kok:ırh l 'ar:ıpınar 
köprü ve menfezleri inş:ıatı ı 1 mayıs cumaı tcsi gf:nü s:ı::t 15 te 
ihalesi irra edilmek üzre 21 n:san 9~9 tarihinden itibaren yirmi 
gün ınüddelfe ve kapalı zarf usuHle olbaptaki keşif ve şartnameleri 
d:ılıilin::!e nıünakaslya konulmuştur. 

2 - Taliplerin mühendis olmaları veya bir mühendis istihJam 
etmeleri meşruttur. 

3 - T .. t:plerin rni.tı rnuayyenindc yüzue yc:li buçuk temi
natlarını havi teklif mektuplarıııı nuıkarnı vilayete tevdileri fazla 
t:ıfsilati almak isteyenler:n başmühendisliğe müracaatları. 

4 - llan:ıt ficreti ve rusuınu saire mfılealıhiJe aittir. 

N'1'asltdı 

zafiyet n 
Ch1orost 

leniuizlilr icia ye gine deva bul ihya eden SJROP DESCIIlENS p1 .l DJC' 
e:n mantalıip eUbba t.ara.fından tertip edilmiçtır. ' JUu..> 

.. 
Oksürerilere Katranı Hakkı Ekrem 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

idaremize lüzumu olan font boru ve tef c:rruıtı mü ıak::.:oası 8-
6-29 cumlrtcsi günü saat (16) da Ankarada malzeme dairesinJe 
icra edilecektir. 

Münak&saya işt:rak edeceklerin teklif rnektupl3rmı ve (1350) 
Türk liralık tcmln:ıtı nmvakJ.:atclerini yevmi mezkCırda s:ıat (J5,30)a 
kadar umumi idare y~ı işleri mfı fiirlüğ'üııe vermeleri 15zımliır • 
Talipler münakasa şarfnımclcrini (500) kuruş mukabilinde An~a
rada malzeme dairesinde,Haydarpaşada mubayaat komisyo·nından 
tedarik edebilirler. 

aydarpaşada demir yollar 
mubayaat omisyonundan: 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla ıdınacnğınd:m taliplerin 
29 nisan pazartesi saat onda komisyonda i p:ıa vlicut ct
mekrl ilAn olunur. 
20 Adet Bantizole ı 5 m - m 

100 l\ktro iş gömleği kumaşı (nur:ıunc vcçMle) 
25 ,, Kordon cel 2,J-2 
50 Adet Galvnize su ko,·ası 

ı ,. f.Jcktirik zili (m:ınyatolu 600 om) 
270 ,, Meşe trııvcrs 0,22X0,20XS,60 
90 • ,. ,, o,22xo,20K~,so 

l~bu traver ler komiyonda me\'Cut fonnt ~art 
n:ııncsinc mm·afık olacaktır. 

lstanbuJ Vilayeti Defterda;hğı ilanatı 

Satılık odalı dükİcan - Bcy:ızıtta Emin bey mah:ılle~inin 
})3rphımei tik sot<aP;mda N. ı 5, muhammen bcddi 500 lira, 
müz:ıyede r 8 m:ıyıs 19~6 cumartesi ~imü Dcfcerd:ırhkta 

yapılacakttt. 



. HCll ~tf.TLARI: 
_lhl lıcdc _!larlçte 

J:uru' Kuru, 

. Gazetemizde çıkan 3'azı e 
r~lmlerln bütlln haklan mahfuzdur 

Ca1etCve •fuıderilecek nıektup1arın ü1.erfne 
idare· Jçln~e ( Jdare \ yvıya aitse ( Yazı ) 

i~arcti lonulmalıdır 
ı t.ıhl• ı~o ooo 

3 • 400 FOO 
16 
2 

;~o 

1400 

1450 
~:oo 

l!au!ırnyu mcktuplarm lade•lndea. luymnU· 1 
mukadderc•I& mektvpt.ra lıı.onulm11t pualamı 

ka7bolmaımclaa ve Ulnlanı münderlcatmdan 
• 

Borsalar 
--

l 
l 

l\nkııt 
h riJız l " oı ı 
l·oJ,ır 

:CO Y111ıan ılır;ılııal 
l n •. )ıı~ır;ıık 
l A'\U'lllt)"a ş;l!:ı\ 

~r 1 ı) Hom:ırya 
: Cı !.na l'ıılf•r 
l F<lrıreı.k florl"i 
:o rran~ıı f rangı 
:ı.o J1al) :ııı lir, H 
:o 1nf'(' 0 Çı ho - ~lcl\ ;ıky<'l 

\<'ı' r•ı.ı te c ~o,·iyet :11 

J Zrh·li .. t.ı lıl•tan • 
:o ı ı· f!ar c Yo~rıı.l:r\y:ı • 
:o l'C'lı,,:il\3 fı:ııı~ı 

I' 1eta hrl'ln) a 
~O ı~, içre fr~t!gı 

!>.!C('hliye 1 

Çek 
l.o•dra üzcrinc bir ln~illz lirası kuruş 

1\f''· r.ık 1 Tüıli lirası dolar 
Pıu·i·s • frank 
. JiJano • • • liret 
Btrlin • n1arl< 
~ofya • Jc,·a 
Hı llkc:el • 
Am i~teı tlam• 

• • belka 

• • 
• • 

• 
• 

florin 
• frank 
• kuron 

Filin 
• peztta 

zeloll 
• diralımi 

Clnevre 
T'rag 
\'!yana 
1'fadrit 
YarşoYa. 

A llıla 
l't.krt>ş 
T.elgırat 

~o Jey 
Türk lirası 

krus 
dinar 

Tahviller 
Jftihraz dal.ili c -radeli • 
ııtı-yunu ruu,·alıide 

lhranılyeli denıiryolu 

J, tonLul lramny ılrketl 
Rıhtım I1ok ,.e Antlrepo 
11tanLul ar.er.im ıu ~irketi 

Hisse senetleri 
1$ l;ırJli.a"'ı 
(.Ji;n:ar.Jı b;ıııkaa1 

tdue ıneaul deiU~. 

-

~----ı 
24 Nisan 1929 

A ılth 

p98 00 
202 00 50 
n orı 50 
l8 7;00 
?8 50 00 
::4 12 ?tO 

n 
a:ı 

o 5~ 
co 

158 7S O<l 
212 75 
119 

0000 
22 50 
71 •O 

112 5) 00 
50 

181 00 

e9:> oo 
049 CG,25 

il 54 ()() 

9 3501 
2 <7 5) 

t7 7500 
3 5150 
1 ?1 ,75 
2 ~415 

16 ıo o> 
3 48 50 
3 4)C0 
4 3625 

38 on 
a 3750 
27 71 50 

94 
~ce 

:-. 2s o:> 
7500 

llJ 

14 30 
138 00 

1 

1

1S 
C05) 

51 62 ~ 
I 8 11 S.tı.') 

5) '.8 
12 50 

28 00 50 
80 00 

158 
:ı 12 
119 

T5 00 
15 
50 

0000 
21 
11 
fi 2 
29 

110 
50 
10 
so 
00 782 

(91 
049 

1.~ 

oo,oo 
11 a1.oo 
• 33 50 

2 
67 

, 7 "!S 
1~01 

9 117 o J 

21 5) 
2 5400 

16 s:ı,OJ 
9 4800 
3 395, 
4 3575 

311 00 
~4 37 50 
~7 72 50 

93 
2C6 

8 

37 50 
00 00 

35 

14 3(1 

00 00 

• 

Tic:ıret ye :ı:ahire borsası 
!iatlar 'Tiraret bor,:a~ı kıttbumumtliKi t3rarın•lon vf>rilmlııtir. 

Ok.hası 

Arnml Mgarl 
K. l'. J(. P. 

Eui,day % Ça\'dar!ı 
Yunıu1-ak 00 00 
1\ı7Jlea CO-~l 
..;;ur.ter C.5-C 6 
'trt 0·16 

co 00 
0000 
0090 
19 10 

tıc1ltıR C0-00 C.000 
~cı t u1ahlut 0-(3 00 00 

00,00 
OC.,00 
oo.o:ı 
18 00 
C0,00 
ooaıı 

-ZAHiRELER-

•':a vclar 
.\J'pa 
'.r ı~ ır 
\ u 111! 
~ a>uf) e 

' 
ı.;;u,.:ım 

·xu"~ eml 

510 
143) 
1~20 

ı ı ,oo 
40.0:ı 

1530 
10 20 
14 ıo 
ı ı.oo 

4'00 

-HCBUBAT-
0000 

35 00 
0000 

36.00 

-UN
Çurılı ldlosu 
Eklatra ekistra co 
Ekistra • 
Birinci )"umu11ık O-> 
Diri:ıcl ICl't 

lİiinci 

TİFTİK 

ısso 

1255 
13115 
1285 
116) 

121J 
ı 191, 
ı~ı~ 
1255, 
1~40 

Aıkora 160,00 150.00 

Akıelıir OC0,00 OOCi,110 

Yapagı Guz yunu 14300 110,od 

-AV DERiSi- 1 

Zerdcu (ıftl 0000,00 0000 00 
San•ar 0000,00 OCOO,O:ıl 
Tilki 2,00,00 2sxı,001 

Kunduz • 5':00,000 sJO,oo 

-flNDIK- 1 
c rın.ı.t 
Badem 

• 10600 l(.;900 \ 
000 00 000,00 

---· -

Mektep münakasası 
~l:ıarif 'cktilctindcn: 

Ankarada yeni Türk ocağı civarında inşa edilecek t!an 
ticaret mektebi kapalı zarf usulilc 6 mayis 1928 tarihine kıdar 
nıünal.saya \az' olunmuştur. 

Talip olanların fazla bfsilat ve izlfıat ile pilaıı proje, müna
kasa ve fenni şartnameleri almak üzere eyyamı tabiliı•eden mada 
hergüıı Maarif vci'aleü inşaat dairesine nıüracaatlari il.5.n olunur. 

-·-

" rakt :, uı 25 Nisan 1929 tefrikası: 33 
........ • . . . . . . .. -e - ,· . 

, .,, ... ..c .... .._.,·.--.~ ... ~ ... ~ .. r-,~· ... " ··=·-.. . ::·'·, ":~'\.-..·:.. ··~ ~ · ... ~.,,,. 

Bunu yapmağı vadetti
ni:<:. Sonra vaz geçtiniz. 
Şum• da s\iylemiye mecbu
rum k; im hareketinizden 
dolayı size karşı bir miktar 
mugber oldum.Keşki () sıra
da nasihallarımı yekten 
reddetse idin:z. Bu gün 
eğer felak< t şu yirmi dört 
saalla olmasa bile bir iki 
ı,:-üne kadar muhakkak sizi 
sıı.rsacaktır. "Kut. daki he
sal: ınızda bir şey kalma
mıştır. Artık paranız yok
tur ve hiç bir yerden para 
çıkaramazsınız. 

Biitün piyasaya borcunuz 
vardı-. Siz de iki üç gün 
evvel söyliyordunuz yal Dü
yunatınız 2500 lngiliz lira· 
smı buluyor. Bu şerait da
hilinde vaziyetinizin islah 
cdi!miyeccğini ve kendinizi 
kurtaımıya hiç bir çareniz 
olmadığını siz de anlıyorsu-

nuz değil mi? 
( Cones ) dedi ki : 
- Size tekrar olarak 

söyliyeyim ki bunların kaf
fesini islah etmek azının· 
dayım. Eğer bu felakete 
uğradımsa kabahat benim
dir. Fenalık benden geli
yordu, yegane mücrim ben 
idim. 

- Bunu ağzınızdan işit· 
tiğime memnunum. 

- GörüyorsuntJz ya 1 ha
tamı anlıyorum. Şu halde 
herşeyi değiştirmek de müm
kündür. Beni harabiyetc 
sünikliycn ccr'!yana karşı 
duracağım. "Voles. le giriş· 
miş olduğum meseleyi bi
liyorsunuz ya 1 

Avukat ba§ı ile tasdik 
etti. 

- Şu halde şu kağıda 
bir bakınız 1.. Bakalım mü-

1 tallianız nedir? 

25 ıısa~ 
i929 

= fltR GÜN çıY~'lR TÜRK G.\ZET~I = 

Devlet Demiryolları ve Li -
• 

manları Umumi idaresinden: 
IJarenıize ICzunıu olan çam dilme kalas ve talıtalarnı müna

bsası 6-5-9:9 çarş~mba günü saat (16) da Aıı;:arada Bolu palaslı 
malzeme dairesinde icra edilecektir, 

Müııakasara i~tirak edeceklerin teklif m~k(upları:ıı ve (450) 
l:ralık teminatı ınuvakkatelerini yeı·mi mezkiırda sa:ıt (15,30) a 

kadar umumi idare yazı işleri ınüdürlüğü:ıe vermeleri Jazımdır. 

Talipler ınünak~sa şartnamelerini (250) kuruş mukabilinde A:ıka

rnJa malzeme dairesinde 1 laydarpaşada mübayaat komisyonundan 
le~arik edebilirler. 

' 
~·~1 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 

··.A 

... ~ .•...,; 
~: 

' . -

'· ,. 

'• 
, · ı 4.CÜ KEŞ:OE: ıı MAVISTADIR 

İKRAMİYE : 45,000 l 1 

AYRIC.\: ~0,000 , ı 5,000' 1'2,000' 10,000 LİRALIK ' 
İKRA:\IİYELER YE I0,000 LIHALIK BİR l\JÜKAF.\T 

Bu keıidede cem'an 3,900 numara kazanacakhr. 

Devlet Demiryolları ve Li-
• 

manları Umumi idaresinden: 
idaremize l:z:ımu olan asetilen Jaınbaları münakasası 3-6-929 

pazartesi gü · ıü saat ( 15) te Ankarada Bolu pal5sta malzeme daire
sinde icra edilecektir. 

Münakarnya iştira!: edecekleriıı teklif mekluplarını ve (450) 

liralık temiııalı muvakkateleriııi yevmi nıezkCmla saat (14,30) a 
kldar Umumi idare yazı işleri müdürlüğüne \'ermeleri 15zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ( 250) kuruş mukabilinde 
Ankıırada malzeme dairesi muhasebesinden Haydarpaşada muba

yaat komisyonundan tedarik edebilirler. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

idaremize lüzumu olan yüz bi~ ton maden kömürünün mü
nakasası 6 marıs 929 pazartesi günü saat ( 16) da Ank~rada 
umumi iJare binesında icra edilecektir. 

Müuakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı 
mul'akkate:eri:ıi yemi mezkürda saat ( 15,30 ) a kadar umumi 
idare yazı işleri müdürlliğünc vermeleri Iatınıdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ( 250) kuruş mukabilir.Je 
Ankarada malzeme dairesinde~ Hardarpaş,1da mübayaat kcmisyo
nundan tedari:ı eJebilirler. 

İnşaat münakasası 
Kütahya vilayeti daimi encümeninden: 
Uıakıa inşası mulrncrer 7 596 lira 8 le.uru; bedeli keşini kay

makam kona~ inşası yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münahsaya konulmuştur. Talip olanların ihale kanunu ahkamına 
tevfikan tanzim edecekleri yüzde 7 ,5 depozito ve ya teminli mek
tubunu muhtevi teklif zarnarile 8/5/929 çarşamba günü saat 15e 
kadar encümeni daimlye müacaatları. 

Cebinden • Voles " in 
çekini çıkararak "Kollins.e 
gösterdi. "Kollins. dedi ki: 

- Sekiz bin liralık bir 
çek ha? .. 

- Evet. "Voles. şantaj 
yapmak için tekrar bana 
müracaat etti. Bir polis me
muru çağırttın. Aldığı pa
raları toptan verdirdim. 
Şu çeki bana doldurdu. 

Eğer parası varsa ... 

- Ahi bunda olsa şüp
he edilemez. " Voles " zen
gindir. Fakat siz bu ada
mın yalnız bin lira almış 
olduğuna geçen gün yemin 
etmemiş mi idiniz? 

"Cones. bir küfür savur
maktan kendimi zor men
netti. O anda; bir dubara
yıcı istihlafın tehlikeli ol
duğu gibi, kararsız, yalan
cı zaif bir mahlukun ha
yat ve mazisine iştirakinde 

elim ve tehlikeli olduğunu 
ihate eyliyordu. Dedi ki: 

- Size hakikatı söyle
memiştim. 

(Kolllins) bir hiddet ha -
reketini zaptetti. Bereket 
versin her türlü adamla iş 

görmeğe alıştıktı, mırıl • 
dandı: 

- Hastalığını anlatmıyan 
bir hastaya doktor ne yapa
bilir? Sizin bundan sonra 
söyliyeceklerinize nasıl iti -
mat edebilirim? 

(Cones) cevap verdi : 
- Evet, hakkınız var. 

Maamafih artık değişmiş 
bir adam olduğumdan bana 
itimat etmenizi istiyorum. 
Ben eski (Roçester) değilim. 

Bir adRmın seciyesini ta-
mamile değiştirecek buhran

lardan birini geçirdim. Bun
dan üç gün evvel sizinle ko
nuşan "Roçester" le benim 

Tllrk mekteplerile faydalı -'.tn 
ilAıılannda o/o 20 tenzlllt yapıl11 5a:ıt' 1 

6·8 lnCI sırlıJJ ıl 
~ . ,, Büyük ve y• bir çok dcı. için ,·erilen l!Anlulı 

hususi mıhlycttc1r.l lllıılann ücreti 
~ . , .. . . ... . . "' 

ı • ,, ,,11 \ 
ld:ıre ile kararlaştırılır. 

Cuetembe Juu,111 lll'.l ka'>lll ede:ı rn 
H. S. H. dlas~ ıacen.tesl • 

1•8 ıncı ıar· ı 
1 ıun!.ı~ res:n 

Eııılak ve Eytaın ba 
kası müdürlüğündell 

Satılık apariımiJ 
1 - lstanbulda Beyoğulunda 

apartımanı namiyle meruf olup 
Meşrutiyet 

bankamızın 

d ~ı 
mahallesinde Mehtap sokağı~ 3 

t rıı•nı~ 
ba tapu mutasarrıf oldu~u ara. 1 

•• 

müzayedeye konmuştur. 
2 - Müzayede kapalı zarf usulü iledir. ihale 13 mayıs 1929 pazartesi 

adire meclisi huzurunda icra olunacaktır. 
3 - Satın almak. isteyenler (8400) liralık teminat vermeye 

mektubu teklif mektuplarile beraber ihale gününe . yetişmek üzere 

mecburdurlar· 
bizzat Unıuıtt 

veril:r. Ve yahut taahhütlü olarak postayla gönderilir. 

4 - ihale bedeli ihaleyi mJteakip peşindir. d l"ğ• rr.iif1'.~~ 
5 - Talip olanların lstanbul veya İzmir ıubelerimize ve yahut umum mü ür u -nıu~:ıbjlll" 

mufassal §Mtnamemizl mütalaa etmeleri ve müzayedeye iılirak halinde bir !ıra 

'"EMLA'K~"VE''EYTAM BANKA51 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

SATILIK KÖŞK r·ı· 1 
,.. - 1 ) nıile ıııa Jı~ ' 

1 - lst:mbu_lda Bliyükada Niza!'1 caddes:nde _( SEf~RO':'LU ~OŞKLER _ na e ·e konu ıu 
kıl'a tapu seııedıle bankamız uhdesmdekı maa muştemılat koşklerın satışı muzayed 1 'a ıı 

2 - Müzayede kapalı zarf usulıyledir. !hale 6 mayıs 929 pnartesi günü Ank:ıra-
idare meclisi huzur ile icra olunur. . ·at f1lıt 

3 - Salın almak istiyenler ( 7350 ) liralı'< teminat iraesine mecburJurllr. Bu te~;'.~ ı'ı l 
teklif nıektuplarile baraber ihale gününe yetişmek üzre b:zzat umum mü_ür!üJe verı·• · 
taahhütlü olarak posta ile ı;föderilir. 

4 - ihale bedeli ihaleyi müteakip peşinendir. l',rırı"' 
5 - Talip olanlar htar.bal vara lznıir şubelerimize ve yahut umum müdürlüJ_e hiflıtJı 

mufassal şartnamemizi mütal.5.a etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira nıuk3" 
ııushasım alıp teklif mektuplarına rapteylemeleri icap eder. uf1ıır 

b k J11 

Bergama 
setinden: 

belediye riya-

Bergama belediye riyasetine lazım olan a~ağıdaki mal
zeme kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 
12 . :\Iayıs 929 tarihine kadar teminatları ile nıürcaatları 

ilan olunur. 
:\letro Adet 
2000 
1000 

150 
200 

0,01 5 :\!. 1\1. çıplak bakır tel 
0,0 1 O 1\1. :\I. " " ,, 
Abajor (düz çini) 
llavai asfalya 

200 Diiy 
300 Küçük fincan · demirlerile birlikte - ( ağaç 

dircklcrc) 
ı 00 25 :\Iunıluk lamba 
50 16 " 

Muhterem zürraımızın nazarı dikkatine: 
Topra~ sürmekte mahsulü harman edip kal.Jırıncıya 

kadar ziraatin her safhasına ait ın:ıkinckrin kiiçük Ye büyiık 
çeşitleri ile köylli ye has un değirmclcri ve süıçlilüğe ve 
arazi sulama~a mahsus makineler Türkiycnin en zcnUn de
polarının ihtirn eden llofcr Şraııtcs :\!acar ziraat makineleri 
şirktinde en ehven ve en mlisait ~craitle te\'Zi edilmektedir. 
Tükiycnin hemen her tadında 82 şube ve acentemiz Yardır. 
Şirketin Türkiye mukcz şubesi lsrnnbu Ankara caddesinde 
19 - 2.t numaradadır. Tctlı;raf adresimiz lsanbul 1 lolcrton 
Telefon l,t,ınlıul l 96 - 3577. 

zayi : cat ı . çı~· 
zayi ettim ycnbinl h 

ı ı ·ııın 
jtımdan C'""1 \il 

lı . dcb;ı;ı ' 
yoktu r Şc ıa ~' 

.. rında karakolu en a ~ .. ~ 
mektebinde. f•"'" · .ıj 

-N ise.fl, ~ 
a:ı-;. , 

Zilkad: 1 ": ,ı ·•' ~; 

Ay5~3'ö"I' OO@J /;e 
Perşeffl 

-- :.ıt13~· ""' Namaz ~a y.: 11 

A~1•" : 15-b•'- Otı. l!.hil ,~~' .. J . : 1 5,o~ ı~.ı2 11,01 · ;si"" 
, - d ·s,1IW"' ~· 
, Bıı;ıüıı oı; c·p1 
· Er kele: ı.I 

Suat ----· Ju: ı :---G-ünün n~sıh :)ıl' 
0ını:tt 

)"araınaılJ yar 
1 ~hret 3 

- - 1 .• b.) 1) 1 
B.ı-rU:ı:.<ıl ""'11 J 

• . ·ti ~ı\"J • 
üz!;\r ıni..ıu: h 1 ' \ 1, ı• 

,_ - .\tıl 

- ı\'lı· .ıl .n.iJ.1! • 

Muharriri: 

aramızda pek büyü'c fark 
vardır. 

" Kollins " muhatıbına 
hayretle bakıyordu: 

Şunu tastika mecbu
rum ki, dedi, hakikaten 
sizde mühim bir tebeddül 
olmuştur. Sadanızda bile 
adeta değişiklik vardır. 
Üzerinizde bu kadar mü
him bir tesir icra ederek, 
şayanı dikkat bir tebeddül 
meydana getiren vak'anın 

ne olduğunu sormıyacağım. 
Yalnız bu tebeddülün de
vaıniı olmasını temenni ile 
iktifa edeceğim. 

"Cones. dedi ki: 
- Tekrar tesise başlıya

cağım. Yeni bir zemin ü
zerinde yeni temeller ata
cağım. Hem de buna he
men başlıyacağım. Her şey
den evvel barakayı kirala
mak istiyorum. 

- Barakayı mı? 
- Evet yeni " Karlton 

Havz " ı ... Haklı idiniz. 
Fikir fena değildir. Bana 
yardım edebi!ir misiniz? 
nasıl hareket edeceğimi 

ta} iıı edemiyorum. 
"Kollins,, dedi ki: 
- Size maalmemnuniye 

yardım ederim. Zanneder
sem kolayca bir talip bu
lacağım. " Bris braye" lar 
sizin konağınız tarzında ve 
mobileli bir konak arıyor
lardı. Eğer ciddi söylüyor
sanız onlara bir mektup 
yazdırayım. Maamafih kat'i 
bir söz söylemenizi rica 
ederim. 

Geçen defa konağı kira
lamanız teklifinde bulun· 
duğıım zaman, 
hicap bir şey 

gibi küskünlük 

size şayanı 
söylemişin 

göstermiş· 

,F,ı 
._,. 1 l 

sı..... 11e 
lazım o!duğuıııı ı; ıa.lı' 
etmek için bit ço 

çekmiştim. dedi ~;: ;t 

" Cones " ' a111f1 r 
l o,ııı cıı' 

- Borç u def11 JıY ·ye e ı 
borcunu tesvı kbet O· 

l ·rıı ne nin en e ı I dıfll· ., 
k arı a dı· ğunu artı ,.er 

il. cevaP , 1~ 1 
"Ko ıns. ha a .1 

O halde da 1Je 1ıı 
- k' bir ote hıl~ ' 

Sa ın 1 .,3ca~ 1 kira ı, lir ' 
apartman . bifl ,~ 

d k' sekiz ·te ' 
Elim e ı • kirası ı 1ıile" 
ve konagın . atlat• 
müşkül devre,>"d .jf11· of 

k at·n e} k 
ceğim ana · va.ifa. J~' 

- Bence ııııı .. ıııkiifl ... \ 
. n ııııı scır: 

manız katıye .. ··de· 1"1 
Maamafih sözuııııı J3l~:d~ 

. arttır · liJ"' 
etmenız ş . . n efil a:.rtf 
versin zevcenızı ştıf· ır 

ııııam 1 l'fll•'' 
bir ziyan ° hsede 1 ,ııl 
da ondan ba l sıtJll 


