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ıe~ık Rüştü B. 
Bedin~ 

be beyanatta 
l' ulundu 
lttı11 ~ ---

011Jaya vasıl 
rı olacak 8 l\Qllıa 25 

~~tlinde~ (Aneksartito)-
B ~ine g .. telgrafla bildiri· 
• CUrıı ore Tevfik R .. t .. 
~I artesi .. uş u 
ı:ı ola k &unü Romaya 
l\Qlh.d ca tır B .. b 1 
' a iki ·h u ıtı ar a 

.,, sı tı:ı h gunden fazla 
1 ribun u temeldir. 

~Cljn eheınga~etesi bu zi
l derken d~ıyetinden ha· 
ta!"a 1Yor ki· a J nın Be . 

Çocuklar Çocuk bayramının Ankara:daki intibaları: GaziHz. Kazım, İ~inet,F evzi Paşalar çocuklar arasında 

Tcpchaşında dün Zaro ağaya rakip! Dayak! 

~en Sulh . hnsefitte mu-
~ u İtib sıyascti vardır. 
~ d' arla Akd · d 

d ~r ın · enız e tvl 1 evki . 
~td et erle do ışgal eden 
l· a b 1 stane temas
i~~1Ye ~ unınak istiyor 
a .... !tıile ~ günkü şekli 
"ıtılidı llluhim b. lh Ro .r. ır su 

~.tviı~~S(Ancksartitos}
rı d l\Uşt .. 
~ ı eııb0t u B. Mareşal 

r;tıkı. Run d te ıcırı s yanın an 
u~ onra . 

ııı un b 1 gazetecıle-
uş Ve de ey.anatta bulun
'..... lllış ki. 
~ 1 1ıtki . · 
1, desi Yenın b .. k"" 
v~ b ınnı· ugun u 
~ 11 aki~Ye~pcrverliktir. 
•'- ~ı:ıd esıle terakki 
~"et a r l olu 0 oynamağa 
t . .nuyor. 
~ •huıaıd 

Ye da .. en doğan 
~ılı ıslah ve 

' lera~i rı d en 
l!erle b "e ınedeni mi!-

""tcı. oy ··ı .. 
eı ... l(e t 0 Çuşecek bir 
'lllck crakk· l· tedir 1 ve inkişaf 

lırkj • 

de mwamerc 
verdiler 

Çocuk haftasının üçüucü 
günü olmak dolayısile, Te
pebaşı kışlık tiyatrosunda, 
çocuklar tarafından 23 ni
sanda verilen müsamere 
aynen tekrar edilmiştir. 

Dünkü müsamerede ev
velki müsamerede bulun-

• 

~c'nq Yenin h 
ftı.ı..1 ti ,_,,, . arici Ve bey- Tepebaıı nıiı.amerc•lnden b!r intiba 
. ·f\qı~ .. zıyeti 
~~ 1<1de ne gelince 
l Clljr. Şayanı memnu-
' ~ ıı. 

"llıt.;j 
b.... lıc>'hı 
'tltrtııı •tyııhatına alt 

mıyan çocuklar hazır bu
lunmuşlar ve eğlenmişlerdtr. 
Müsamere ayni program 
dahilinde 28 nisanda tekrar 

rede sefirler, hükumet er
kanı, azası davetli olarak 
bulunacaktır. 

~ ef i ,;·Hlı:ıau~. ·ıınsı::ndt·ald&aır~t.· harlct V 1\ - edilecek, bu son müsame· 

s% __ nuB. 
ı.~nı,~~~brakıldı 
~ıı~ti- ık d:ıvıısının rii'
~r c~. 
b ~~a. 

Çı r btı. 

bll!.tııe 
illa. 

lll ().. 
1 

1 
br t • 

ı n 
h ıı~, 
t ~ı\l .J 
lr~ den 

.~a~ •. . :t~ 
d~l trdc !:.öndcrilnı.1.::u. Son 
t nı b· 1l'ıabk.... ~ 
'i l?ıı ltirıııı~ uıniyct müd· 

,tJ.r. ,, scrocst bmı· 

Türk ocağında 

Türk ocağı bir haftalık 
reisi Burhanettin B. dün 
sabah Türk ocağında meş
gul olmuş ve ocak namına 
gelen bazı telgraf ve evra
kı tedkik etmiş, öğleden 
sonra, Tepebaşındaki merasi: 
mi açılmıştır. 

Gardendeki müsamere 
lsveç scfirc!ii Madam 

Vallemberg v.; Himayei 
etf al Hanımlarından bazı

ları dün Gardende bir 
çocuk müsameresi vermiş
lerdir. Türk çocukları Zey
bek oyunları, lsveçli · kız
lar da milli danslarını 

oynamışlardır. 
Parklarda 

Tebebaşı, Taksim, Fatih 
park ve bahçelerinde dün 
mızıkalar çalınarak çocuk· 
lar eğlendirilmiştir. 

Anadoluda 
. Samsun, 24 (A.A)- Ço
cuk haf tası çocukların ve 

halkın sevinçleri ve tezahura
tile devam ediyor. Dün 
tayyare cemiyeti tarafından 
bu münasebetle bir balo 
verilmiştir. 

Sivas, 24 (A.A) - Ço
cuk haftası meserretle de
vam ediyor. Başta vali 
olduğu halde çocuklardan 
seçilen vilayet te;ICilatı bü
tün müessesalı idare et
mektedir. 

Mersin, 25 (A.A):-1- Ço
cuk haftası münasebetiyle 

Mısırda 155 Yatında bir adam ulundu 

Napolyonun memleketine nasıl girdiğini hatır· 
hyan ihtiyar hala dinç ve kuvvetlidir 

l\lısırda I 55 yaşında bir 
ihtiyar bulunmuştur. Rifai 
namında olan bu ihtiyar, 
föıpolyonun Mısıra 

nasıl girdiğini hatır

lamnktn ve n :1fos
sal bir surette anlat
maktadır. Kavalalı 
Mehmet Ali paşanın 
,1evri ile lbrahim 
pa~anın muhnrcbcle
rim tcferruatile bil<."11 
ihtiyar Rifai küçk 
yaşında ezber lcdiği 
kuranı hala hatırın-
da tutmaktadır. lhti
yarın hali hazırda, 
sıhhi vaziyeti çok 
iyidir. 
Yemeklerini iştiha ile yediği 
gibi kahve ve tütlin de kul
lanmaktadır. 

Bütii dişleri sağlnm, hava
ssı kuYvctli olan şeyh Riza 
geçen Ramaz:ın esnasında 

orucunu tııt tuktan 
başka teravih n:ı· 

mazlannı da devam 
etmiştir. 

Mısırlı ihtiyar 
uzun müddetle kur-
anı ezberlemekle 
meşgul olduktan 
sonra ticaretle işti

gal etmi~ yüz sene 

k:ıdar nahiyesinde
ki haiı~brın re-
isliğiQi 

tir. 
ifa etmiş-

Rifainin oğulları, torunları, 

torunlarının torun rı, ·muhim 
bir yekun teşkil etmektedir. 

Hukuk tale 

927.-928 mezunları şerefine 
f edansan verdi 

Diinkü ziyafeiien bir intiba 

927-928 senesi Hukuk fakültesi mezunları şereiinc diin 
Tlirkuvazda bir tedansan verilmiştir. Tcdansanda fakülte mü
dcrrisl•: rindcn bazdan, ~ereflerine ziyafet verilen mezunlardan 
bir kısmı ve hukuk taJcbcleri htızır bulunmuştur. 

I Iukuk talebe cemiyeti reisi Ali n. bir nutuk söylemiş, 
bu nutka müderris .i\Iuslihittin Adil n. ve miitcakiben foklil 
tc müderrislerinden katibi umumi Etem Akif B. cevap ver
mişlerdir. l\lczunlar namına lfalit n. beyanı tcşck.kiir ctmi~, 
tal~bc birliği reisi Ferruh B. de bir nutuk söylemiştir. 

Nutuklardan sonra dans edilmiş ye müsamereye saat 7dc 
nihayet verilmiştir. 

şehrimizde spor faaliyeti 
ve çocuk eğlenceleri devam 
etmektedir. 

Adapaz<:ır, 24 (A.A) -
Dünkü çoculC bayramı 
meserretle tes'it edilmiştir. 
Cemiyet gürbüz çocuklar 
müsabakastnda kazananla· 
ra muhtelif hediyeler ver· 
miştir. 

Şiıuendif er ıne elesiHde 
Fransızlarlu ihtih\fımız 

Ankara, 25 (\1filnt) Jludut

şimeı.,' • ilatn me;_clcsinde 
Fransı:Lliı:·':t rf.tlh\hınız hallo
lunmai iiurcdir. 

Müddciumumiliic 
iki müracaat 

Şikayetlerden kat'i 
netice alabilmek için .. 

Son günlerde poliste dö
vüldükleri iddiasilc bazı 

kimseler müddeiumumiliğe 

şikı\yette bulunmuşlar, tahki-

Em!nönil merkeı:lnde dövülen 

Ahmet Ef. 

kata başlanmıştı. 
Bu zemindeki müracaatlar, 

:ırtmaktadır. ı 

Dün de Eski~ehir oteli sim
sarı Ahmet B. I~minönii 

merkezinde bir tahkikat es
nasında dövüldüğünü iddia 
etmiş, miiddeiumumilik ehem
miyetle tahkikat yapm :~, ta
bibi adli 1 Iikmet B., müştc-

. kiyi muayene, vi.icudunda 
darp eseri tesbit etmiştir. 

Diğer taraf tan Hikmet Ef. 
isminde birisi de Samatya mer
kezinde d:ıyak yediğini kulag1-
nın .Zedelendiğini ileri sürerek, 
şikô.ycttc bulunmu~, t:ıhkilrnta 

başlnnmıştır. 

Bu gibi şikayetler muv:ı
cchesinde, dava edilenler hak
kında memurin muhakemat 
kanununa gö.~ mühakcme 
karan verilmek üzre evrak 
vilAyetc gönderilmektedir. 

Fakat, yeni ceza muhake
me usum kanunu, müddci
ımıumiliğc zabıta memurla
rının bu gibi ahvalde doğ
rudan doğruya muhakeme 
cdilehimclcri salô.hiyctini ver
diğinden, bu k.munun mer'i
yet kcsbcdeccği dört ağustos 
tarihinden itibaren vaziyet 
dc~işcccktlr. Yeni kanunun 
tatbikinin iyi 'c kat'i neti-
celer vcrccc~i tahmin edil
mektedir. 

Posta u. r... lüğü 
.Ankara. 25 (Yakıt) - Pos 

ta, telgraf umum mi.idürü 
Fahri Beyin başka bir vazi
feye gcçeceıti şayiası doğru 

değildir. 

imar müdürlüğü 
Ankara, 25 ( Vakıt) -

lmar ıniıtlürliiğyne :rapu u
mum ıniidlirii Atıf J3c) in 
geleceği kun·ctlc sôylcnjjc[t, 
mamafih mukarrer bir şry 

ktur. 

• 
iş hayatın 

ad 
-25-

Kadın vatman 
olamaz! 

Almanlar bana terbiyeyi ana, tahsil~ 
mektep verir dediler 

Sara Cemil 
Hf. eski bir 
gazeteci arka· 
daşımızın refi
kası ve lslan· 
bulun münev
ver ve güzide 
Hanımlarından 
biridir. 

Senelerce Av
rupada bulun
muş ve orada 
Garp kadınla
rını ve aile ha
yatını tetkike 
imkan bul
muş olan Sara 
Hanımefendi -
nin bizim an
ketimizi alaka
dar edecek mü· ~-ıtJ 
him fikirleri 
olması tabii Sara Cemil H. Ef. 
idi. Kendisine suallerimizi at kadını kadın olar .. ~ 
sorduk. Hanımefendi şu yetiştirdiği için bunu pek 
cevapları vermek llıtfunda zor buluyorum. 
bulundu: / Çalışan arkadaşlarımı 
-Çalışmak için hazırlanma- takdir etmekle beraber 
dım, ve kat'iyyen, kadınların onlara çok acıyorum; 
çalışmalarına taraftar deği- gözümün önüne üç aylık 
lim. Herşeyden evvel tabi- çocuğile bir avukat ha· 

errıı~ uergisi 
ÜSH~H~HflJIZ 
- 22 -

Hakkı "üha B. 
ne diyor? 

Bekarlık vergisi fay-
dası şöyle- dursun, 

· çok zararlı Bır şeydir. 
»akmı.z niçin": 

Vergi bir k~nç
tan şahsın hüküfuete 
ayırdığı hissedir. 

' All ı:ırl'lfı 4 iincü !3 1l:ımrrdıı l 

nım sonra, hastasına an
nesi tarafından uzun bir 
ameliyat yapılırken emziril
mesini bekliycn bir bebek 

geliyor, sonra düşününüz 
sekiz aylık hamile bir vat· 
man hanım gözümde teces
süm ediyor!... 

Uzun müddet Avrupada 
bulundum; bilhassa harbin 
ilk senelerinde Berlinde 
idim. Orada her kadın ça· 
}ışıyordu; herkesten ziyade 
o biçare vatman hanımlara 

acımıştım. Memlektimizde 

vücudile iftihar edeceğimiz 

bir edip hanımımız açıkça 
fikrini serdedip: 

.. Kadın vatman bile ol
malıdır n deyince bunu bü
tün kadınlık namına bir 
sille add~ttim. Aziz arka
daşım acaba hemcinslerinin 
oradaki vaziyetini nazarı 
itibara almıyarak mı böyle 
söyledi?! 
LAlııara!ı 4 üncü aayı!ıımıı.d !ldir] 
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1 Memleketimizin kı • 
~ yem ithal ve ihracını tet· tadır . 

• ., , • yaşznl ikınal etmeden evlenmemeleri 
Hufasarnfin dedıgı çıkıyor mu hakkındaki kanun kabul edildi · 

An ara, 25 ( Vakıt ) -
lstanbul telefon şirk inin 
talepleri posta.telgraf umum 
müdürü Fahri B. Tarafın
dan tetkik olumaktııdır. 
Bazı teklifler kabul edil
miştir. Telefon ücretine 
yüzde (10) zam yapılacak· 
br. Buna mukabil ~irket(70) 
bin olan hükümet men· 
faatini yüzde 35 arttırarak 
(120) bine çıkaracak, lstan· 
bul sanbralını ilk iki sene· 
de. Beyoğlu santralını mü
teakip iki senede diğer 
santralları da beş ve altın
cı senelerde lcamilen oto· 
matilc yapacaktır. 

j kik etmek üzere dün tica- + Alın.:tn . 
~ ret odasında bir komis;K>n rik RüjCÜ Bt) 

-~ ------
Sii.I r._lo.nıa n I'aşanın yerinde 
olsaydı bu kadar rc:::,alet 

isran ederdi 
-46-

başkası da 
karşısında. 

Diye ilcr'cyip sordu. Is -
nıııil Bey: 

- El·et paşa h;ızrct!eri. 
DcJi, elindeki zarfı uzattı, 

Yazi. cet alıp bcklcmeğe b:ış
latfı . 

El ~t şimdi Süleyman paşa 
kırmızı mühürlü mektup 
•tırfını açıp içindekileri. ~"U -
dukt:ı:ı sonra b:ıl.-:ılım ne 
olaçaktı 'I 

- ,\ lın şu terbiyesiz be • 
riflcri mi diyecekti'? Y oks:ı: 

- ILıyhay otılum, biraz 
mü,.;r;ıde •cnnrz, eşyamı 
h.;zırlatayım mı diyecekti '1 

Ya ı·crlcr heyecanlarından 
sofuk almadan paşayı beldi· 
yorl:ırJı. 

Süleyman paşa serJsl;crin 
gönderdi~ tezkereyi ayak 
üzerinde okuyordu. Ep·.ıh ... 
işte gözlerini tezkere üzerin
den ayırarak yaı·erlcrc bir 
::ksi de t>akmıştı. 

i\!ut:Kırnf Reşat j>81.mın 
dcdiı1i çıbc:ı.ktı galiba ? .. 

Süleyman paşanın yerinde 
başb biri olsaydı ne yap:m.lı? 
Bunca hizmetlerinin mükafa
tım beklerken talılıir eclilip 
fd:ikcte sürüklenmek isttnen 
bir adJm isyan eda miJi, 
uıııcz midi? 

Rauf paş.ının gönJerdiği 
tezkerede aynen şöyle yazı· 
lıyorJu: 

c De' lctliı Süleyman poşa 
hazretlerine » 

c fbrp orduyu hümayun
lwnda L-umandanlılc memu -
rircti!e bulunduğunuz a>anda 

nıku bulan muharebelerde 
rfı yet ol un an sui h:ıl ve h:ı
rekctinizin ve buna mütı.: • 
fcrri' hususa tın Di ı·anılıarbı 
mahsusunda tetkitc ve ta.lı!Uki 
zımıunda tahb muhakemeye 
~ın:n:ımz h;rrası vükell [r] 
koır:ıri!e muktezayı irad.ei se
niyedcn olup ancak hali in -
zır iobını::ı tahkikatı !.izime
nm bit:ımı meseleye u"liki 
mu\ :ıfıkı hal ve JJl."ISfabat 
olJugund.ın o nktc kadar 
uıısalin:z misillü bir ınaha!Je. 
ik ınıu eylcnırniz lazım gel
miş ve şimdilik Kakisultani
nck ikametiniz cın:r \"C fer
;ııanı cenabı Padişalıi iktizayı 
ccliliııJcn bulunmuş Ye zaten 
istifan memuriyet dıılıi ey
lcıııiŞ oldu~uııuz cihetle bcr
ıııuc;l:-i iradci scni)C Gelibo-

lud:ın si"zlt:ri iki nefer adamı
nl71:ı ma~n alup Kalcisultani
ycye isli eylemk üzre ma
kamı a.:izı yaı:erilıarp kayma
kamı hmail Bey memur 
u.rin edilmiş ,.e rükubunuz 
için \"apuru mabsuz Jalıi 
gönderilmiş olmajtla vüsiı'.ü 
t:ıhriratıınızd.ı biran ve bir 
d:ıkiu tcabhurat '-ukua gc -
tirilmiycrck hemen \·ap-uru 
meıkür:ı ralcibcn ikametinize 
t:ıyin olunan mah.ıllc azimc
tiniz babında şikkai mahsusa 
terkim ve tL-syir kılındı. » 

Serasker 
Rauf 

Süleyman ~a tezkcrC}i 
okuı.luktan sonra büküp ce
bine vcrlcştirdi. 

f-Ia)·ır !. Rauf paş:mın !..'Uru 
imzasilc gckn erme itaat 
etmiyecekti • 

Bu i~te bir kötü tuzak 
kurulmak ihtimalleri arJı . 

Ah.. ne fena iJi? böyle 
İngiliz amir:ılı ayağına kadır 
filika gönderip kendini bek
lerken : 

- Kc yapalım, i}te azil 
ı·e nLfyediliyoruz. Aıniralın 
ziyaretine gidcmiycceğim . 

DL-mck ne küçüklük ola -
cdm? 

Pı.:k aLl, şu sinsi ve riya
k!ır adamları nhtım üzerinde 
kendi hallerine koyarak ln -
giliz zırhlısına girip · bir daha 
geriye dönmemekdc .ardı . 

- Ver cliı;i Anııpa ! 
Diyerek liıııdray:ı. ·c ya -

but Parise gimıc!L de. olabi -
lirdi.~ Oral:ı.nfa Mit:ıt p:ı.şayı 

btılurdu, memldı:cti OÇtlnıma 
sürüyen o adaml:mn bir daha 
isimlerini bile y:ı.iktrrıczdi . 

Sülcyow1 pa'ja b u ya -
pacalc mıydı 't Hakika.ttn İn
gilizlere gidip iltica edecek 
miydi? 
Oıum orasını ancak zaman 

~fledecekti . 
Sülcym:ın paşa y:\\"er Is -

mail Beye: 
- Anıirala iadei ılvarcte 

borçluyum, işre sandal d:ı 

gelmiş bekliyor. Evvcti gi -
der borcumu ifa ederim . 
A vdctte de Mabeyin başkita
betine bir telgraf yazanın 
\"C telgrafın ce\·abını aldıktan 
sonra hareket eı.krim . 

Dedi. Yaver -İsmail Bey 
ne diyecegini şaşırn~ış olsa 
gerekti. 

(llıtmedıl 

(1) l.ıanbuhla iıyamot!er kopup 
--u.ur Will_. ....-w: ........... 

om 

Afu/ıc,.1·rıri: llıisl"!Jin &lnni 
Araktruı.<laki ilk nıu

lıav~re şüyle oo . .fadı. 
A ptntiatı N'ebil kelbi bir 
taba busta öuiinü ka
vuşturup <linuı dura-
ı·aJ..: 

- Gayetle roiihim 
bi"r basu lı. kkında 
efendimize arzı hür
met geidinı .• 

- Th.ıba di.inyada 
kokain rekn1el..te11 daha 
ınii hrn1 'ne olabilir •. 

Bugün alak~. ları
ııı bir cehennen1 n1e
ralo içinde yaşatan pek 
mülliın bir sırda11 sizi 
habeJ>d:ır · e n el i te
rim-

- Ben de macera-

Tevfik kaınd Beyden bıİıtlll eden idare amtrfiifne aeeip 
Ali, dlvanırlyaset katipliğine Haydar Rütlü Beyler seçildi 

Ankara, 25 ( A.A.) - Il. ler ve askeri memurların 

:.\T. , fecli,;i buı;ün resi vekili 25 y~ını ikmal etmeden 
Refet beyin riya.setinde top- e\·lcnmcmclcri hakkındaki 
lanmışbr. l\Juhtelit mubadcle kanun layıhası bfrfnci muza-
.komisyonu Türk heyeti mu- kereo;inde kabul edilnıi. tir. 
rablıa ı riya;ctine tayin olu- Buna nazaran bilumılm m -
nan Tevfık Ktlmil beyin ida- vazzaf 7.abitım c askrl me-
re :ımirlil';indcn vakl istifasL ll)llr!ar 25 t~-ım ilm:ıf tt-
okunmuş ve inhilal eden ida- mcdQI\ cvlcncm:z!CT. • kert 
re amirliJline divanı riya>et k plcr talebesi n leııcmtz 
kAtiplcrindcn , • cip Ali bey ı ~ eYll nmi ca!ebe ıııd•CC?-
"'ıleniır,. ve di\"anı riyaset lı.-re aha! olunmaz. Gedikli 
kltipligine Haydar Rüştü bey küçük lıııhitlcr ncş'ctkri ca-
• <lcnizH~ intihap olmu,tur. ribinden itib:ıren kanuni hiz-
Dahlliyc memurini kammu .. J<lctini ikmal erme-
llyılı.Hı encümen namına deniz ge<likfi küçük 
vaki talep üzerine bütçe • · b:ışç:ıvuş olmadan 
cnewncnine iade edilmiştir. e~·lencmiy !derdir. l\lcclis 
:\lütt:akibcn muvazzaf zabit- Cumartesi ıillnii top· nacaktır. - . .,. ______ ,.___ ...;"'--...::......~ 

• 
Iran sefaiefi .. binası 

Dün Ankarada Cjffiel atma 
merasimi yaprldı · 

Temel taşı, İsınet Paşa z.. tara.fınrlon 
konuldu r•e nutuklar irat edildi 

Ankara, 25 (A.ı\.)- Can- nulmu) Ye lran sdiri Füru-
knya yolunda İ"ia edilecek gf lıan bir nutuk irat cyliyc-
olan lran sc!arctanesinin tc- rek iki do:,t" ve kom~ıı mil-
mel atm~ mera>imi bı~ıin Jel[ arasındaki samimi dosluk 

ve s ı! rabmılartlan balı~ctyapılmı~ur. :\Icrasimdc Ba~-
mlşıir. Başvekil ismet paşa 

vekil .ismet p:t!;a hazrctlerile bazrttl.crt bilmukabele irat 
bey"cti vekile a1.aları süfcra ettikleri lıir nutukta sefir llz 
hey"ctlc:i hariciye v-ekılleti er- t.ırafınd.ın izhar edilen Fıi,,i-
Unı hazır l:ıolunnıoşlardır. Se- yat ve temcnniyat:ı ~tirak 
f:ı.rctln remel ta ı bizzat ismet etmekte bulunduklarını ifade 
pıliJ. illı;q-etleri taraCından ko- buyurmuşlardır. 

lran Şcihıntn cı"i.lusunun' senei de(·riresi 
miiuasebatile sefaretanede balo ~·erildi 

Ank:ıra, (.\..\) - İran 

şahı Ri1.a şahı pclılevinin 

cülusu scnci devriyesi mü-

• 

n:ısebctile bu akşam Ank::ra 
palasta fran sc[iri t.ırafın<lan 
bir ziyafet ke~kle cı:lilccck 
ve bir balo vcrilcedair. 

Itima.t ka.za.nmak 
Bul rrarista11a11 harici siı·tısetinin 

o -
üssiilesasıdır 

Sofya, 24 (A.A.)-Harici
ye nazırı M, Burof mecli
ste bütçe müzakaratı dola
yisile siyaseti hariciye hak
kında bir nutuk irat ederek 
demiştir ki: • Bulgaristaıı 
hiçbir gizli fikir beslamelt· 

sizin balkanlarda sulhün 
istikrarı ve milletler arasın· 
da kardeşlik hislerinin ve 
teşriki mesainin teşcii 

siyasetini takip etmektedir. 
Bulgaristan eskiden ol

duğu gibi cemiyeti akva-

ını al:\ka<larlarından 

birisi miyim? 
- En lıa!'lıcası~ • 
- Sakın bu P"eı·ran 

Hanınıın isi olnıa ın?. • 
-Ta kendisi .• 
- l\'e bitiyorsun siiy-

le .. 
- Hanımın gizlen

diği evi biliyorum ... 
- Babacıb'lm bu sır

rı bana atmak için 
dile benden ne diler. ') 
sın .• 

- Sağlığınızı .• 
- Dur bu müjdenin 

üzerine ne cekistir<'li l. 
• • 

Ledünniyata güzleri-
nıiz açılmış. fferşeyi 
Ceralı ve ayan görelim. 

:mın ve büyük devletler 
zimamdarlarının nasihat ve 
miitalaalannı nazarı dikka
ta almakta devam edecek
tir. itimat kazanmak Baf
garistanın harici siya!leti· 
nin üssülesasıdır. 

Borsada Macar paraaı 
l\la!ip: \-ekaletinin emri 

mucibince :.\fac:ır hükumeti 
parası of an ( Pebcgu ) , 22 
nisan l 929 tarilıin<lcn itiba
ren. Borsa kardı rcsmisinc 
ithal e<lilmi~tir. 

·e <:ek r ·in? 
- " nanıdan doğıJu

"um doii-ah zü••ürtlük. 
ı:ı " " 

- naııa lıenıeıı sim-•. 
di doğru bir fıaber 
,.<'r. Srni gırtlaj;rına 

l.adar para)·a g:ırk

edcyim .. Sö-rle si nil'le-
• • 

riııi lıaııgi nıiisekkir 

ile alıeııg edersin .. 
Miinebbilıi burnundan 
1111 alrrsııı? Ağ2rııd~ın 

mı? Yok~a bn~k. tara
fııı<lan mı? 

- Bilirim her delik 
f>ir zc' k llH'ııbaı<lır. 
Sukııı ıiiğiirıliiği"ıın 

h~ nlıi le l.etı yaltıız 
~ozımı kulla.ıurını ... 

- Önuiiııde lıit> l.o-
• 

. 
· ııi 

Gazimiun riyasetinde 
içtima elfi 

nkara, 25 (Vakıt) - k
şam icra vekilleri heyeti 
Gazi l lazretltrinin riya.-rtin
de içtima ederek uzun roiid

dct müzaker.rtta bulunmuş

tur. Bıı içtimada bazı harici 
mcsailin görii~üldliğii tahmin 
olunmaktadır. 

Tireı1 tarifesi ---
Mayısta değişiyor 
İstanbul - Ankara pos

tası öğle vak.ti 
kalkacak 

Ankara, 25" (\"akıt)- De,·
let posta tircııleri için yeni 
bir tarife yapılmaktadır. ;\fa
yıs ortalarında tathika kona-

~ toplanmıştır. yare ti ıPiill 
~ ıOt H;!VI" ichri ıelıben • nı1ıd:ı 9irııii1'1 
\ derimiı M. Gnıjel şehri - ta tıulunınakt1 
j mize gelmiştir. Tüccarları· ııi§ 
~ mızla temasta bulunmuştıır. + Elg;ı 
J + Umumi vilayet mcc• mıl!ah Kıt:ıııı 
\ !isi diin bu devreye ait etmiştir. 
J içtimalanna nihayet ver • + lnıiiliZ . 
~ miştir. 30 mayısta ~. J ıOt Poli~te dayaktan şi- + lngiliZ ~ 
~ Uyetler artmıştır. p~~ çemherJ.1)"1' J 
{ müddeiumumiliğe yem ıkı tcslihat tı:ıki:ı0 
f müracaat vaki olmuş, teklifine dair• 
~. tahkibta başlanmıştır. ~ 

f
s_ ı0ı Üçüncü cezada bir sındıı l-ıe~2n b 

• ln,,.iltcrcnııı büyücülük davasının rü ye- o .. 
tine başlanmıştır. Maz· ettiğini svY 
nun Hacı Bekir Ef. den + Graf '/, 

1 iki kadın davacıdır. ~erait 3tunda 1 
\ +Çocuk reisi dün. Tür~ ~ımekıcdir. 
i ocağına gelerek ocaga aıt +YonJnisı:ıo 
\ işlerle meşgul olmuştur. h r ınılh3 
;ı 1 d isicıım u ;ı sveç sefiresi Ma anı • r 
'! b ,·apıJacaı<tı . 
~ Vatlenbeerg ile diğer azı ı .,.... 

~ banmıların tertip ettikleri • ···:; rarkU~ 
j çocuk miisameresi dün farı şertfı 

)
- Tepehaşı Gardenbarmda ~eıfunt. verilıııi 

·ı . . zıya e ı ven ınıştır. .,,.,,....., 
.. ,.ıııı1_-..""""-"""'11arn1,..."ltlı1wıııuhuuı•'PUJMtttll111111",.. 

Umumi viliycf Jile 
dün dağıldı 

caktır. Buna göre post:ı. btan- b" ·ntı-ı.a 
buldan öğleye dogTu kalka- Son içtimadan ır ' dır 
cak: Ankaray:ı sab3h altı bu. Umumi \"İlayet meclisi dü:ı f !unmu~ıar ~ si 

~vell fırbua hafi bir lçtlı11a fs-:scn . •'' 1 çi~ çukta rnr:rcaktır. Bn suretle r bıll•· -"' 
yapını•, scr.ra d;ı viffırette vatuı-.ı d ""':JJ"' yolculrr Ka yscri tireninc ye- • be" e "" 
alenen lopl:mmıştır. teakı . . c·""''~ ti~cccklcrdir. Ilıırad:ın posta ı ·•· 

istimlak br.ı:nu. u:ı 4üncil edilm•ş 1
• ... , ~ akşam 20 yani 1'-ıy:ıcri tire- n v~ 

ınad 'esı· ıntıcibbcc ehli vukuf bin liranı · M#, ni geldikten sonra kalkacak u tırıil'" 
tekarror c t yç, şimdiki gibi ı.+,23 de b- intihabı ppılmış, mımtl't'.er •11 ra 

au••ndaki ceıniıeti bcleledn•e Bund.:ı:' :1• 1·ıııiıı'D t tanbula varacaktır. Ekspres- ~ ., ·ı· 
imii ,ı_a .

1 
5Jrlı"J 

!erde değişiklik yoktur. nz suıdan Behçet ve Eınanet mi' K:ırnı • !JCI ~ 
ı.-----------•I doktorlarırdln lsmail Hurşit !er·' ipkaeıı. l ıııtl 

Varım asır evel.<i Beylere Faik B. it.r:ı ctnı:ş, tleır inti" ar ol~e~tt~ 

VA KIT kanunu ma'.:susu mucibiı:ce Ameli ııaı'at 1J"
1 

ıfl'1 
. ·bıO · ceı:nireti telediye az1silc mc- kfaresi wll·· . .ı..,e 

26 Nisan T 1' 

Şirk.dl hayriye va
purlarında kaime 
kttbal olonm•dığı 
bazı gazetelerde 
mümlereç olarak 
bu {se mücerret ba
z.ı garazlcArlann be
tlahate lı:arşı irtikap 
eylediJcleri bir klz
bi u.rlhiir • Çil Ü 
şirket vapurlannda 
11'JlU6mel~iı umrımi
yeye iJiil>o•n kai
me k.-brıl olnnm•k
ladır. 

k f f ·ı ·ı ıe•• ı~ murları ehli vu ·u in ı ıap l'aşlm Ee: ı el• 
. • - 1 . 1· B ' . ı,1taP edilcmircceğıııı soy e:nış ır. u Salıir B- ın ıuıtııl· 

isimlerde tas!ıilıııt y~pılor:.k !eri ipka oıann 

ı::ınızet Esi.esi kabul edilmiştir. M-Oteak :ıe~' '1-'.J 
Bundan sonra, Şehreınatiniıı dcvresiııiıı 1 ıı:fl" 

bir tezkeresi· okunmuştur. llu blşlanııı3sı~:.<ı ., fiı"*. 
te:ıke'rcde yapı":ı.cak koı;scrva- içt.nıaa "ı ,., -·"" J 

tuv~r hir.:ısı içiıı vilayeti~ IOO . ~ (•"'' ,, 
bin lira tal:~is.ıt ve~ınesı teldif .\t.tfcıııı :l5 (~}JrJI' 

Jlfalaııa. ~tikşf.I ~ eeiliyorJu. 
Azıdan Ramiz ve Sıdi !3 r· 

ler J onscrvatuv: r Li!1: S!ruı 

Tatsimde C"m!ıııri~et abillesi 
kar,ısında in~a cdi:mebiııi tekLf 
etmişl<'r ve istenilen t.1hsi53tııı 

. Je ı.nı i .. w'• 
ııız • ~ı.e :_.,;, 
nıak" ın<• e. . 1"7 .. 

,,0 , g:rô' • ft 
o all • ru"~·· ıt 

T .. r.ıı>ır, ...tı 
ı r , lı'·:ıSP"'-r:a .. 

Vu a-: "'u 
· ıcrJ:r, . 

ı.:ıhıılü b~lıı:iııde lı~raııdt~ hı- . ıı ı:nı~ .. _ :·ı:~ı 

kaiııleıırııediıı nıi t 1tu ~nerede sukt? -u:.vali·~ı~ıı~11r ıı 1 1
11l~:~} f~ . r.·ıı .. 

tıpkı kafa~ !anmak g:- gözuıııd<'. llt:lıu ru- - '',:c c ~ 
h. İl'.. İıı amıı ı<;~, hamda fak.at cisıııiııi bıı sır_ 'ıerlt' pı· 
dıs.ı ııünıiis. a:ilıi tcı·- arıvorı nı harıa ııııı · ,~ v ' • 1 • • .j.J' 
temiz olur. fitı S"'a[ ihıüwıc .\h- etıı. n ~ı ıı· 

""' « •'- .,:ı . ıır:' 
- Kokain zengin dullah : ·ehil <leı·io de- -·1

"' j~tı~ ı 
lıarl'ı .. Yakal,"11111"a ,ı.~ ıııli~:\(<ı.fl~..t1• lJC~ •• .. lkl ı·in düsihıuw;i. Foto"- ev ıı'" 
C .. Z'l ı ,·ar f>a 1 t • ;'.) ~fivn!' · · ılı4i' ıı 

" "~ .. \< 11.I lCI' ra(çı, giirJi.iğii fıÜSllll tJ1 '> l 
yerde iç:li,.. ~<lş'esile deıı fırla.· J4il ıı 

l kabul ye ed;leıı pa_rlak l:.'i' :.~r.,, .ııı~:~. 
tatlı tat ı derdleşilir. vailler karş-ı ında kerı- ·ıc . ..,lf"" dı'' 

llcr ikisi de kendi kaifllC 1 r..ı~riııi 
diııt milyoner b:Jlvor- ı~ ·ı· celi ze' kine göre kar ... 1 , • vı ııı ' . ,11 r;ti ,.ı 

~ dı. Umiıteri cok hü- d kt:ııı ~ «; 
kar~ıya <:ekt'.Jer. I\a- .. L •• L' 1 . • ·b 1 t_• , n.

1 
.. ,.1 ı~r111··,,i'. yu11.tu.. al\.ın 'O~ nı-

1
,. ,, ,, 

fafa.r döndii ktcn 011 ra 1 ,1 ,.:ııı t ,ı 
Sakıı~ Cemal. sordu: lunnpla bu miihiıu ğil .. ft'.ı ı · lı~ ;'' 

_ na&t san.t :ıthn sırrı para a,·ansınoon )i~Ot .~e ~,il 
sanlan nC" derlerl ev' el lITT1di edeııse ceğıll ) 11~ 

- .<\b<lnllah N bit. hizmetinin ıniıl.afa nt diikLC" sD 
- Sebi ıllatı sei>il göı·en1enıek gibi ir 

söyle bakalnu cananın fohlkete uğraması ilıti-
Sili·· 



Dördüncü 

AFT ASI Gün 
t 

ç cuk ve frengi Kemik. ha t©1lti)! - -- ----, 

Çocült ve fren.gi 
1 

G
öğsumüzü şişirerek 
gururla söyliyebi

liriz l<.i artık ço-
culdara hakları verilmiye 
başlandı. 23 nisaf1 çocuk 
bayrainı oluyor. Çocu\c haf
tası diye bir yardım halrası 
meydana çıkıyor. Anleara
mn en giizel l:>ınalanndan 
biri "Çocuk sarayı" ismini 
ta,ıyor. 

IO'kumuş, ayC:lınlanmış 
'kafalar çocuklara yardım 
ıçın cemiyetler, kulüpler 
yapıyor. 

Yann şu memleket~ 
kakim olacakları liu-

günden yetiştirmiye çalışı

yoruz.. Herkes anlamıya 

başladığı bugiin bakımsız
ık ıyüıünden kaybettiğimiz 

l'>n ane yavrucuk yarm 
için kaybeailmiş milyon -
luk bir servet menbaı, zeka 
hazinesidir. 

Bu hayırlı ve nurlu 
gidişe sevinirken bir 

hek•m , bilha.ssa bir fren
gıcı sıfatTie bu 

culclanh 

yanında bir tôitik postuna otur

mu~tu. Önü!lde bir rahle, rah-

lenin üstünde tiltler vardı, 

Dutlu: 

Hak etnri bizdedir, diye 

süıe hatladı 1 

Mavi dokuma pan!plon beyaz 

ceket !IJiymiı olan köy hey'etled 1 . 'l kadının etrafmda fırdıitayı 

ömürde üşenip hekime git
mtmesine ra~men evlen
mdcten vaz geçmez. 
va bir kaaın bir erkeği, 
'.7 ve ya ekseriyetle bir 

erkek bir kadını telvis eder. 
Eğer frengi mikrobu bu 
adamlara acır rda tezahiira
tmı şiddetli bir surette 
derinin iistürıe Ciökerse se
vinmemiz lazımdır. 

O zaman hiç olmazsa bu 
ayıp sandıgı zararla-

rın halırı için tedavi edi
lir, Yok böyle olmayıp ta 
ısessiz, gürültüsüz geçerse 
hiç tedavi edilmez. Ve 
yahut ta "Mayasıl,. "tuzlu
balgam"diye bir takım isim
ler tflkarak cahil halk ilaç
larile önüne geçmiye ça
lışır. Bu esnadn yaralar 
btyib olursa kendini şahit 
göstererek ilacın kerametini 

' ,1 
.t 

Çocuklarmızı zehirliyen 
afetlerde birisi de " Kemik 
hastalığı,, dır. Bu hastalık 
ekseriyetle altı ayhktan son
ra başlar, fakat bazen bir 
aylık çocuklarda ve hatta 
sinni riişte vasıl olmuş 

çocuklarda da görülür. 
Biz burada altı aylık 

ile iki yaşına kaC:lar olan 
çocuklaraa da kesretle gö
rülenlerlerden bahsedelim. 

Bu çocukların bir l<ısmı 
tomb\il iken kemik hasta
lığı başl~r. kemikleri eğri
lir, k21mBur veya büyük 
başlı veya eğri bacaklı olur
lar. Bir kısmı tla kemikleri 
böyle legayyür etmekle 
Öeraber zaifler, · sıska olur 
ve bu çocuklara her han
gi bir hastalık gelse me
sela bronşıt veya sair liir 

başka zavallılara da ispata za dolaşan Jfocaman kafalı 
çalışır kol ve Öacak kemi1Clqri 

8 u esnada kadın gebe çarpılmış çocuklar hep ba-
kalmıştır. Her iki ba ve analarının günahla-

betbaht çocuğumuz olacak rını taşıyan zavahlardır. 
diye sevinir. Bir gün hiç 5aralı1 aptal, bir tar fı 
bir sebep yokken çocuk yaralarla doğar. tsaıen tutinaz zavalıcıkları 
düşer. Sebebi ya ağırca yaralar, bereler olmaz. Çö- da bunların yekünuna ila-
bir bohçanın sırtına ve '}'a- kük burunlu, çıkık• a· :nh ve ederseniz frenginin ço-

hut kapının önünde teneke acayip çocuklar do w r. cuk Üzerinde oynadığı hain 

hastalık şiddetle hükmünü 

icra eylediği gibi ~~ik 
hastalığının da şiddeti ar
tarak ekseriyetle çocl.iğun 

ölümü ile neticelenir. 

Kemik ha'ltahfının ıe

beplerı:Bu hastalık kemik
lerde kirecin noksan olma-
smdan ileri gelir. Kirecin 
noksanlamasma sebep şun
lardır: 

1 - Gıda: usulü fennisi 
dairesindt: bcslenmiyen ÇO· 
çuklar. Mesela lier ağla

dıkça agzına mem~ verile
rek fazla sut içen çocuklar. 
Zamanında mama verilmi

yen çocuklar. Sun 'i gıda 
ite gayri fenni beslenen 
çocuklar. 

2 Vaktinden evel do-

ğan çocuklar: Her çocuk 
aaha annesinin karnında 
iken altıncı ayından itibaren 

annesinden kireçi depo ala
rak dünyaya gelir. Halbuki 
çocuk yedinci, sekizinci 

ayında ddğursa henüz kireci 
almadan doğduğundah 
bunlara fenni yardım edil -
mezse bu çocuklarda hu -
sule gelir. 

3 - Annesi hamile iken yuvarhyan şakrak sesli ço- Acayipten diye kazete- rolü iyice öğrenmiş olur-
cuklarm gürültüsüne yük- lere resmi geçen, gün- sunuz. gayrı muntazam gıda alırsa 
lerler. lerce hikayesi ağızdan ağı- Dr. :Ahmet Hamit hamilelik zamanında kireci 

Y h ·· l b k · n 5 nn • az gıda yenilirse, meseli a utta gun erce e - ~ııuuıoııı ıııınııı1111111ıııııııııı11111nıııtımııı11111110ıınttı1ıııımıııllllHlll11muıııtımıııııı1111ııımı ııuuıı ııı~ 
lenilen yavru buru- 4: A 1 / = sebzeler, meyveler, salata-

şuk derili, toprak renkli § nneıer , ~ lar yenmezse bunlardan 
bir ölü olarak dogar. )ju- §. ~ dogan çocuklarda görülür. 

nunda kabahati - eski de- ,~ Vllcudu güneŞı ziyasile #cararlmak $fhhitt '--= 4 _ Noksan hava ve 
virdc- adanmış bir adağın i~in faydalıdır güneş a mak: tfüva ve gü-
unutulmasına, kefareti ve- ~ s . d•v ,t f d l aaı 

-=
§ \'ocukları ~urnik ha talıgından, nezleden \ c cli~cr ~=- neşın ıgçr ay 8 arın n 

rilmemiş bir günahın hatı- başka çocuğun yediği gı-
rasına yüklenirdi. §. bir çol, hastnlıkhırdan korumak \'C: • ıhhutlt:rini E 

- h r k i . 1 . l ôl l 1 . (: 'l: tı - dasının layıl<i e hazmolun-Şimdi de - fakirse - gı- ~ mu :ı ;ız:ı ctm<: çın ıct gun ) ltı gun ~ 1:my ~u ~ masına yardım eder. Bun-
dasızlık, patronun verdiği ~ y:tptırm:ık tn~ıındır. ~ d H l ı~ 

- 11 ı ı r ı k ı ı ':!: an ma rum o an çocuK-az para -zenginse_ yapılan ~ ın a ne .1c<1 \, n <. c az :t ~op,u • o nınc ığı _§ 
1 

k d r. ı.. 
- t x •• l · ı ı d E ar ne a ar muntazam gı-

perhlzin vanlışlığı veya her ~ gıinlcn c )O<.:ll;:,a,~\'z crıni •Lineş fl) ( ın ığm an ınıitce::;<:ir s 
7 = t.; ı · ·· ı (! ı ı i k ~ da alsalar layikile istifade hanği manasız tevil sebep ~ ·ememe ·tize re ~ır urtu \ ) a tente <t un :ı Hı unt urma • ~ edemezler. 

gösterilir. Ve yüzlerce, bin· 55 şartılc hirka~ dnldkalık ~une~ han~o u :apunnız. 1 ler ~ 
lerce masum çocuk ölüp ~ gtin biraz d:ılııı fazl:ı hıqıl.nrak cilt k:ırnrfncıyn J,acfar ~ Camdan geçen güneşin 

d. H b .. ı·· E. giincs h:ım.·o:.unda de\ am ediniz. r,ocnn·un nıcudu E ve kapalı odalardaki hava-gi ıyor. atıra ir tur u - . ''~ '- c -
babanın aldığı, ananın ka- § ) azm g-iinc~tcn çiıbuc.:uk y:m:ır. Hunun içitıt ir ld tcd- .g nın çocuklara tesiri, ~ifası 

d r.; F. · 1 · ~ rki bir "lirette a}ıştırılınal, icııp eder. ~ yoktur. Mutlak sokakta a-
zan ı51 ırengı ge mıyo. ~ ( :uncs,· bam. o-.u c' d·ılillindc ) tı\"lttrıhıl-:ı'R olur::-a I~ çık hava varsa güneşli, toz-1 ş bu kadar kalmaz. Bu - E 

öldürilcü, nesli mahv- ~ ~·orn~u :ıçık bir pcuccrcniıı l;ı unc koym:ılı ,.e ~iine~ ~ suz yerlerde gezdirilmeli .. 

edici hastalık Öazen ananın ıiya ... mın doğrudan do~ru) a çoclll!;un t r.crinc <lii ,me- @ 5-Alelümum hastalıklar: 
karnında öldüremediği ço- J :-im: dikkat etmelidir, \ılnklı c.::ıındaıı gc~ch ıtlllıe-;- zi- ~ çocukların otururk~n. bir 
cuklara Clamgasmı vurarak § yet ı 'ticut için hlztm olan en mulıim hu ... asmı kuy- ~ hastalık geçirdikten şonra 
çıkarır. Çocuk ya avuç iç- ~ hctınh ohır. .. ~ oturamadıkını, yürümiyc baş-

~ 
!erinde, ayak altlarında be- ==--E Gtinc~ bıınyosu c::-nu ... ında çocııtun a:ı;ık peocc- ~ !arken, keza bir hastalık 
yaz SU kabarcık\arile doğar _ reden fü;:tğıya dtı~mcme~t \ C~ :t tİ~iiyup :so~ut: ıhmamıM ~ geçirdikten Sonra yÜrÜye-
":V-eya kırmızı lekecikler, ~ için J:lzım ~ele"n tcdhirlc!ri :ılın:ıyı da umıtmııyrnız. f mediğini g~rü:s~niiz. Buna 
kaba etlerinde yuvarlak fıjııtıııııııuıııııııııııııııııııuııııııırııııııııııııııııııı tınılııınııuııııııııııııınıınııınııu ııııııınııııııuııııııııııflllRııırr. sebep geçırdığı hast:ılık -- ~ 

diz çökerek toplanelılar. Esmanın 

yüzündeki gök rengindeki nikap 

boş odııda bazen kapkara ve 

korkunç bir gölge halini 'alıyordu. 

Esma: 

- Bolu ve Mengen elinizde 

olmalı, dedi. yüzündeki maıılce 

oynar gibi oldu. Sarsıldı, dalga· 

landı, yiiz.ünün gerilen hatları 

meydana çıktı. Esma Bolu ve 

Mengen dinizl:le olmalıi!lır s6zü 

ağzından o kadar sert o kadar 

Şiddetli çıktı ki ; bir söz a~ızda 

bir mektupta deniyor ki: 

lzmitten ve Adapazarından 

asker göndçriliyor. Bu askerler 

Boluda toplanacak, biz onlardan 

evel davranıp Gerede ile Men-

geni tutmalıyız . 

Dudu: 

- Mengen Gerede De\Tek 

bizim olacak eledi.. 

Şaban: 

- Akçe 4ehtr iskelesinden 

de gemilerle asker gönderme-

an~ak bu kadar barutlaş.arak leri mümkündür. Kumandanlar, 

mermileşerek infilak eder. Esma- bana göre Devrek derhal alın-

nın sözleri bir tahrip bataryası malıdır. 

gil>i patladı ve etraf s\ıs pus ,. Hasan Şabana bakh, Şalf.ın 

oldu. İleri hareketinden iüphe Esmaya, baktı, Estna Duduya 

edenler , içlerinde ümltsiillğe baktı. 

benzer hisler taşıyan1ar, Esmahın Dlıdu: 

mütaka na itiraza hazırlananlar - D~em, dedi .. 

liarap ve enkazla dolu bir Hasan A.kçe şehir yulu 

istihlfim bikayası halini aldilar. da tutulsun. 

Esml ~IM:Qrdü , Esma ateş Bunlar kdnu~uı:ken fımanın 

iavur&i. H..n lldlit Haberleri bert Selman iÇerl 'ftrdt. V e,ı: 
anlatu. aiıcfe ki niAhllin Eiiilfy• 

l:.sma mektubu Hasana ver

di. Hasan mektubu evvela 

kendi okudu. Sonr seslendi. 

Yeni haber var. İnceli 

kalınlı ısesler dalğalandı . 

İnceli kalınlı sesle inceli kalınlı 
hale1.anlarla dağıldı: 

Hayırdır.. İnşallah hayır: 
inş,tlah .. 

Hasan elindeki mektubu 

okudu: 

Ereğli ve Altçe şehir 

ısalıillerl drn ındtı, karaya ask'er 

ç{hhltydT. 

Bir alay sıhar!, ve tdp"çu 

lstanl:fülôan geınlter lnndirilmiştlr 
karaya çıkacak olan liSkerleri 

dOğrlı Adak6y i tikatneUnde 

ilcriliyecc~lerdtr. Maksatları tOr

beyi ilik ile yek an etttıektit. 

Esma rbd:tubun dl:urrması 

b!ttikten sddrı ffiflerTtıt ~acırdata 

tgacır8ıta Sl}tlendi, lbir. fler 

lrb'fuutclindt. 
- &na Puvant ~ Ça-

Esma: 

Devrek, Bolı:ı. fnengen 

elimizde bulunlllı evvela ( Oev
reğl) zapt delim sen yarın al>nh 

- ıitkada~larınla erkenilen yola 

çıkarsın . Y eıiller gırmeden 

Zülfikar ordusu ve Göksancak 

Gerede de bulunmalı. Bu emri 

verirken ~a ~ir hükUn1dar 
gururu duydu , Emretmenin 
tevki onu bir sarhoş· bile etti. 

Şimdiye kadar birÇok emirler 
vermif olan Esma bu son emre 

benziyl!n bir emir tlaha vermem\~tl. 

l>u son emirle koca örrf era 

ol:fc&n1dan do"gan devletin ilk 
1 tilS.cılı~a ba Iısordu . 

Uzun seneler içlnCle hukm~tmek 
h~ ra 1ôtih!IB~ ttı'ilınun 

~ti-). uk ~I hisseden 

~h'trt'er ~ek 

Edebiyatın üç vasfı 
Ferdin yerine kütleyi 

mevzu olarak alan edebi
yatın adesesi san' atkarın 
deruni 'hislerinden evel hal
ka, halkın yaşayışına, mu
hitine, memleketine çevri
lecek demektir. Yeni ede
biyatçının hayata tevcih 

~~!1 gö~leri evvela bir 
fotoğraf can1ıdır; olduğu 
gibi görmek... Bundan re
alist vasfı çıkıyor. 

Bu gözler ayni zamanda 
bir projektördür. Hayat ne 
kadar karanlık ve çirkin 

otsa da halkçı edip bu 
zulmet kuyusunda bir ay
dınlılC, bir teselli noktası 

bulur, yazısını okuyanların 
dikkatini oraya çeker, ma-

neviyetlerini kuvvetleştirir, 
o karanlığı bertaraf etmek, 

o uzakta parlıyan ışığa 
daha geniş bir menfez, bir 

mahreç bulmak hissi11i tel
kin eder. Bundan da ide
'iJlisf vasfı çıkıyor. 

Böyle bir edebiyat fena
lığa, zulme, cehalete, ya-

lancılığa karşı da sessiz 
kalamıyacağı için onun son 
vasfı da mtJcahedeci ola
caktır. 

Ref(k Ahmet ............................................... 
dolayisHe kemiklerinin ra
hatsız olmasıdır. Keza fren-

gili bir çocuk vaya ve-
remli bir çocuk vaktinde 

yuruyemez, kemikleri ra

hatsızdır. Keza solucanlı 
çocuk bu da aynidir. 

6 -Veraset: Vakti\e ba
bası, annesi kemik lıaslalığı 

geçirmişse bunların çocuk
ları da kemik hastalıgına 

müstcüttir. 

7 - Anne sPtü: meme 
emziren anne perhiz ede
rek sebzeler, meyvalar ye-

mezse bunların çocukla
rında da kemik hastalığı 

görülür. 

İşte şu arzettiğim sebep
ler çocuklarda kemik has
talığı varsa teştit edet. 

Hele memleketimizde "so
ğuktan çocuğum üşüyecek,. 

diye hiç ıso!Cak ytizü gös-
erilmez. Gayri sıhhi, az 

ziya gören hanelerin deru
nunda kapalı 'bırakılarak 
kemiklerinin hastalanmasını 
mucip olur. 

Bu ha~tahğı nasıl an1a
maıı: b nu da ~arıh 17.Sh 

edeceğiz. 

Çocuk Jo!Jtt6ru: 

Ali~ 

için emirler \ermek onsuz bır 
saadetten başkn birş y d"'ğildı , 
baskn bır şey olması iht~mıılı 

rbktu. 
Dudu da Zülfik.ır orducu vı 

~reket emrini \'ertİıği için çok 
memnunclıı B)~t' sc ... iniyordu , 
öyle s '.'iniyordu, tarif edilemez 

DudU )'lltmağa hnı.ınımırk n 
neş • t-li gülen Esma: 

• Bac:llrt, dedı, bu günlere 
ne güçlukle •etiştik, boğazlann
<lan fı.t yula'rlan ile kavaklara 
.sıtanlar sağ ola;dıler bu günu 
görcydıler kederlerinden ve 
hasetlerind::"' ça•ıadak ortaların

dan ikiye bölünürlcrdi. 
Bu söz\eri konu~an kad;r.hr 

bir az sonra : 

« Biı>snil!ah... dcstt.r !'a 

Ali, elediler ve yatakl:ırn\a 
uzan3ılar. bir z:unanl:ır ~ 

« Y altım snğım~ dört· 
düm oluma töbe eltim .günnh-

larıına diye hafif hafif fıstlıılar 

itidildi. SOnr~ bezir lamhafl 

pnf dLye 8tln'dürü dil. karanlıkta 
horultular. pufla~ler h, ~!M:lı. 

( Bıtın.:ıli ) 



._[ __ H_A~R İ~E-~) Bekôrlık uernisi 
Tahdidi teslihat Alman gazeteleri Müsa~atanıız 

İngiltere hükümetini Tevfik Rüştü beyin 
noktai nazarı nedir? seyahati münasebetile 

Lodra, 24 (A.A)- Röyter neler söylüyorlar? 
aıan<ı bildiriyor: M. Gibsonun Berlin, 24 (A.A) - Corres· 

tahdidi teslihat konferasındaki pondance diplomatik alemand 
nutku hakkında sorulan bir gazetesi Almanya ila Türkiye 
wale cevaben sir Çemberlain arasında mün'akit muahedat ve 
Avam kamarasında beyanatta mukavelatı mevzuu bahs ederek 

bulunarak İngiltere hükümetının Türkiyenin diğer devletlerle ve 
Amerika hükumetinin ümit ve komşularile de mümasil muahe-

arzulanna tamamen iştirak el- deler akdettıgini yazıyor ve 
mekıe olduğunu ve bahri tes· diyor ki : Türkiyenin bu faal 

lihatm yalnız tahdidini değil harici siya•etini idare edenler 
belki Lenkisinı arzu eylem~kte bızzaı Gazi hazretlerile 
bulunduğunu söylemiştır. Her T evlik Rüştü beydir . Türkiye 

sınıftan harp gemilerine tatbik hariciye vekilinin Almanyayı 
olur,abilecek böyle umumi bir ziyareti mütekabil muhabbet 

teııkis icra•ı tekliflerinin bizzat tezahüratına vesile olmuştur . 
sir Çemberlain kendısi serdey- Bu seyahat iki memleket ara • 
!emiştir. lngiltere hükümeli sındaki tarihi dostluk rabıtalarının 
M. Gibson tarafından teklif ve idame ve inkişafına Ankaranın 

t~lkin olunan yeni 
büyük bir alaka 

dikkate almıştır 

edilmiş olan bahrı 

iki . devleti alakadar 

prensipleri 
ile nazarı 

ve kabul 
kuvvetlerin 
eden ahval 

ve şeraiti tatbik .. hasında bu 
tekliflerin vücudc gelirmiş olduğu 

ala<likiyelin açbğı imkanlara bü
yük ehemmiyet atfetmektedir. 
Sir Çeamberlain, netice olarak 
lngihere hükümelinin bu fır<allan 
bilistifade Amerikan murahhas
larına dostane his.•iyatını i1.har 
etmek ve tam bir itilafa varmak 
arzusile nazarı itibare alınaca

ğını temin eylemek istediğini 

beyan etmiştir. 

Gazeteciler 

Tahdidi teslihat komis
yonunu protesto ediyor 

Berlin, 25 (A.Al- Cenev
reden bildiriliyor: Beynelmilel 
gazeteciler federa•yonu, halk 

için büyük bir ehemmiyeti haiz 
olan mühim meselelerin müza
keresine tahsis edilmiş olan 

celselerden matbuat erkanının 

dı18fı çıkarılmasına karşı tahdidi 

ıeslihat komisyonu reisi nezdinde 
protestoda bulunmuştur. 

Cenene, 25 (A.A)- ihzari 

tahdidi teslihaı komi•yonu bom· 
bardımad tayyrelerinin ortadan 

kadırılması talebini muıazammın 

teklifı 5 muhalif reye karşı 25 

rey ile reddetmiştir. 

Londrada kar yağıyor 
I,.ondra, 24 (A A)- Hava 

b!rdenbire epeyce soğumuştur. 

Muhtelif havalide sulu kar yağ
makta ve gece ortalık don bağ
lamaktadır. 

ı··Raı;·i·ı~· .. <l~~~~~~··ı 
= : l Amanullah kıtaah İ 
j Efganistanda Gaz- \ 
~ neyi işgal etti i 
= ı 
![ Mo~kOI a.. :q ( \ .A) - : 

~ Tas Aj:ııN bildiriyor: \ 
~ :-.kzlıarı şerif ten bildiri!- ~ 
f diı:tinc gore Anrnııullalı ~ 
~ lotaatı Gazııc\'i i$al et- f = • ~ 

~ miştir. ~\manullaba taraf- "j 
= tar Kcsarinin ku\'\'etlcri = 
l Kabil istikametinde ileri - ~ - . 
§ lcıncktcdir. Bclıa 'aki i, 
~ Kabilde irat ettiği bir ııu- f 
f tukta Nadir han ile dcs- } 

~ t:ınc bir tarzda mektup - \ 

~ laşnukt.ı olduğu h.ılde [ 

l ımıın;ıileylıin kendisine ) 

~ hiyanct cııig-iııi beyan ~ 
{ etmiştir. Nadir hanın J 
J enwall zabt Ye ailesi \ 
~ tcYkif dilmiştir. Nadir J 
j lııı~1 cenubu _şarki kabile- \ 
~ lenndrn bır çogunu f 
~ kendi tarafıııa cclpctnıcge j 
~ mm·atıak ol•ııuş \'C bu ! 
~ suretle ( Altiınur) buğa- İ 
~ zıııı tutar.ık Lohar ,·adi - İ 
~ 'ine in•niştir. .Bu r.urctle f 
i Kabil yolu kenılisi için J 
~ açılnııtır. \ 
~llillıffUlll 11111ttlllllllllıı1ı:llllloflllflllll/11J1:1illlUftıl. 

atfettiği ehemmiyetin bir nişa • 
nesidir. Almanya bu hissiyata 

hararetle, mukabele eder . Bu 
ziyaret esnasında Alman efkarı 

umumiyesi ve matbuaatı Türk 

hariciye vekilinin mümtaz ve 
sempatık şahsiyetine karşı büyük 
bir alaka göstermiştir. 

T evlik Rüştü bey iki mem
leket arasındaki dostluğun maddi 
sahalar haricinde de devam 
ettiğini bu suretle müşahede 
edecektir , iki memleketin de 
mukadderatları olarak ihya me
sailerinde müşkül şerait altında 

devam etmek mecburiyeti bu 

dostluk münasebatının rabıtalarını 
teşdit etmiştir. Türk hariciye 

vekili memleketine avdet ettiği 

zaman Alman milletinin şimdiye 
kadar sarfeıtiği mesainin ne 
derece müsmir olduğuna ve 
Almanyanın ne kadar samimi 

bir tarzda Türkiyenin mesaisini 
takdir eylediğine şahadet ede • 

cektir. ----
Kim olacak? 

Yunanistanda reisı cüm
hur intihabı başlıyor 

:\tina, 25 (A. A) - Reisi 
cümhur intihabının yalund• 

yapılacağı zannolunuyor. Amiral 

Kondorioti! in tekrar iniibabını 

lr.abul etmiyecel!ı tekzip edı
liyor. ---

İkinci nota! 
Londra, 24 (A.A) - Ka

nadanırı W aşingto11 sefiri, lmalonc 
gemisi ı.1eselesine dair Amerika 
hükümetine ikinci bir nota daha 

te;di eylemiştir. 

İngiliz intihabatı 
Londra, 24 (A. A) - A. 

vam kamarasında M. Baldvio 

parlimentonun 1 O mayısta 

muvakkaten tatil ve feshal:ına

cağını namutlerir. 20 mayula 
tesbit edileceğini on gun sorıra 
umumi intihabat yapılacağını 

söylemi,tir. 

Graf Zeplin yoluna 
devam ediyor 
Cebclüttarık, 2+ (A.A.) -

Graf Zeplin lıugiin öğleden 

sonra ~aat 17,50 de Tanca 
uluklarında göriilmliştiir. Ba

lon Cebeliittarık lo~azını 

geçmiş ve takriben ~aııtte yüz 

kilometre siiratle şarka doğ· 
ru tevtccüh etmiştir. 

Paris., 25 (A. A.) - Craf 
zepltn balonu saat on bu
çukta 1 "i, iizerinde uçmu~tur. 

Tancıı, 24' (A,, ... )- Sevilden 

gelen Zeplin saat 16,55 de 

•clıir afakında uçmuş \ e Ce-
' 
belüttnrıka doğru gitmiştir 

Perpinyan, 25 (A:A.)- Cre

ııs burnundan otuz mil uzak

ta bulunduğunu bildiren Gral 
zeplin balonu i\lar,;ilyav:ı doğ
ru gitmekte idi. Balonda her 

~ey yolundadır, 

Jlindidist::ında ycııi 
bir hadise 

Boınbay, 25 ( A.A ) - bir 

" 

Hakkı Süha B. 
ne diyor? 

( c tarafı J inci !:ayıfaınız<l.1chr : 

gene kardan yarılmış 

bir parçadan başka · 
bir şey değildir. Han
gi tüccar, vergi vardır 
diye ticaretten vaz 
geçmiştir ki vergi ka
nununun evliliği ço

ğaltacağını umalım!.. 

Bekarlığı vergiye bağ

lamak, ona kıymet 
verildiğini resmen 

damgalamaktır. Bence 

bu kanun gaflet ve 
çocuklukla evlenmeleri 
muhtemel olanların 

da gözlerini açacaktır. -
Zarardan, ziyandan 

vergi alınmaz. Demek 

ki vergi, bır refah ve 
kazancın eseridi. Şu 
halde dedikodusu dil-
lere destan olan yeni 
vergi, bir kanaati ve 
bir hakikati de mey-
dana çıkarmış oluyor: 

"· - Bekarlık, üstün
de vergi alınacak bir 

kazançtır. 
•· Vergi, nekadar ağır 

olursa olsun, nihayet 

Hiisabakamızın 
~ekli nedir? 

İJU beklrlık verl(lıi müıa.bakatı 
açtık. Band-.o mak•at Y ozıat tneb' 
uıu Süleyman S1rrı Beyin Millet 
A1eclJıine v.erdill tekUfi kanuni 
üzerine münd:&fa edilen beklrhk 
verılıl hale.kında muhtelif flkirleri 
kııaca kaydetmek ve bu fikirler· 
den hansl•lnin ıuetemlz karllert 
araımda daha fu:la taraftar bu
lundutunu teıplt eylemek.Ur. MG.
ıabak&nın ıekll ıudur: Cazetemlz 

her ıün ıardüfqnüz: rfbl muhtelif 
meıleklere m nıup ve maruf z:e
'f'&ttan birinin beklrlck • rstıı 

haldıtmdald nolc:tal auarm birkaç 
aahrla yıu:acakbr. Ayni ründe ı•· 

zetemixl• bir k&feılnde blr de 
&.upon neırohınacakttr. K...Ueriml:z 
ıuetede ıırallle verrJnln leblnde 
yahut aleyhlnda olarak çıkacak 
no1dal nazarların ve bunların e ... 
babı P1uclbe•lntn hanst.tne taraf
bu olurlar•• o fikrln lntltv etuıt 

ıazcte nÜ•lıaı.ındalıd kuponun, ilu
rine adre•lerlnl •e lmularını ko-

1uak dlier kuponla.rla birlikte 

matbaamız!\ gönderecekterdJr. Mat
baa.mıula toplanacak kupanluın 

thti•a edeceft reyler blllhue tu-
nlf olunacaktır. Neticede en zl1ade 

taraftu 1.>ulun•n ftlue re1 vermlı 
olaftlar ua.•ında b&r kuta çekılecek 
•e kazanacak 1 O karim ize muhtelif 

.. edlyeler takdim edilecelc.Ur. 

ınecusı alayı, blr canıiin önüıı

dc.ı geçerken müslümanlarııı 

tecavüzüne uğramıştır. lilunun 

ııelicesinde büyük bir mücadele 

olmuş iki kişi ölmüş ve on bir 
kişi yaralanmıştır. 

Bulgarlarla Sırplar 
arasındaki hadise 
Solya, 24 (.\. A.)- Yugos-

1:\l'yanın Sof ya sefiri "\J .• 'e

çiçin hükumet nezdinde yap

tıjtı teşebbiisten bahseden ga

zeteler Ilulgar hükumetinin 

Anta Pa,ilice ne Solyada ika
met etmesini menetmek hak

kını haiz bulundu!l;unu ne de 
mumaileylıin :\Jakcclonyalı 

muhacırlar miimessilleriııc 

kar~ı kullanacap;ı Ji.·anı tah

min etmiş bulunabilcccgini 

yazmakta ''C bu sebepler do

layısile Bulgaristana hiç bir 

mes'ııliyetin raci olamıyaca

ğını miittefikan yazmakta· 
dırlar. Esa>cn iki Ilın-at mi

safir Bulgarbtana geçici sıfa

tile uğranıı~lardır. 

Kars rasatanesi 
Kars, 25 (.~. \) - Bura

da yapılmakta olan birinci 

sınıf rasadatı havaiye i>tasyo

nunun te,;isatı hitam bulıırnş

tur. lktısat vekaletinin Erzu

rum mıntakasında tesis eyle

di~i raı:at · ista,;)-onlarının 

adedi bununla altıya balil 

olmaktadır. 

l 
YAKlt '>6 , ·;~n 

İş ha yatında kadın 
[ Ü•ıtarafı 1 inci sayıfamızdadır ] 

f3iz kadınlar çalışırsak 
t:o}uklarımız ne olacaklar? 
Hıç şüphesiz her genç ka

dın anne olduğu zaman 

payansız bir gurur ve se • 
vinç duyar, kendi kanile, 

canile meydana getirdiıi 
bu yavruyu her ne yaşta 
olursa obun - nasıl yabancı 
ellere terkedebilir? onu ya

bancı elllere bırakıp nasıl 
iş hayatında muvaffak ola

bilir? can alacak bir nok • 
ta da şu: Her kadın çocu

ğunu doğurduğu zaman 
onu bir şaheser yapmak 
gayesini takip etmek mec • 
buriyetinde olursa işte o 

zaman bütün dünyaya karşı 

J:Öğüs kabartabiliriz; sırası 
gelmişken size bir misal 

zikt deyim: Almanyada bu
lunduğum zaman çocuğumu 
mekttbe vermek sırası gel
mişti. 

İlk mekteplerden hiç biri 
leyli değildi; sebebini sor· 
dum, dedildr ki "bir ço

cuk evinden feyzalır; onu 

ann~i. babası terbiye eder 
mek ep onu hayata alıştırır 

ancak tahsil mektepte 

yapılır" Şu suretle anlamış
tım iı:i, her kadın çocuğu
na kendisi bakmalıdır na
zariyesini takip eden Al
manlar , ancak seferber 

bulunduklarından dolayı ka
dını vatman yapmışlardı. 

yorganına göre ayağını u
zatmalıdır. işte ev hanım
larınıza daima hatırlatıl
ması lazım bir kaide. Bugün 
yer yüzünde zenginden zi

yade fakir ve züğürt var, 
her kadın kocasının getir
diğine kanaat eder ve büt

çesını ona göre tanzim 
ederse hiç bedbahat olmaz 
Kocası dışarda kazanacak 
hanım, evde hüsnü idare 

edecek olursa mesele kalmaz 
ki erkek akşama kadar 

didindikten ? geldikten 

sonra refikasına, ve eve 

yorgun köşede oturup 
onunla konuşmak mı, yoksa 
sokakta, iş hayatından yo· 

rularak gelip somurtmak 
mı yaraşır ? Aile hayatında 
imtizaç ve muhabbet temi
m ıçın bu noktalar çok 

mühimdir. Belki biraz eski 

ve modası geçmiş bulursu· 
nuz, fakat mademki ben

den sarahaten düşündük
lerimi sordunu~ ... 

Türk kadınları arasında 
henüz siyasi mevki işgal 
edecek şahsiyet göremiyo

rum. Maksat vatana hiz
metse yoksullara, açlara, 

hastalara insaniyet ve şef
kat eli uzatmakla bu, yeri
ne getirilebilir. Anketinizi 
dikkatle takip ettim; bun
ların içinde en çok beğen
diklerim Refet Süreyya, 
Safiye Sami ve Halide 
Nusrat Hanımların fikirle

ridir. 

.t. S. 

Elhamrada: 
Rus aılu 

Operada: 
Kalp b r ... ızı ,.c Ruhen 

harbe giderken 

Ferah Sinemada 
2 [ilim birden 

l\larkita ayrıca Diıztaban, 

Ba>tıbacak. matine: 12, l 5 
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i DAHiLDE : 
t.ı.. ......................... , •••....••••... .J 

le~iye ~ilôncosu 
Geçinmek meselesine ge

lince· evet haklısınız , seki 

bb· tabir vardır: herkes 

11;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;========•I Ticaret obasında toplanan 
[,...:, ____ A_D_L_i_v_E;.D_E ___ .... _ .. J.

1 
koi~!~!~n111~!~!ıa~li!~~~rlı!a~~ 

Büyücülük davası zirn etmekte olduğu tediye 
bil~nçosu hakkında lstanbul, 

lznıir gibi büyük vil.5.yet tica

ret odalarından bazı ma!Omat 
sormuştur. Bunun iızerlne dün 

ticaret odasında Nccıp, Raif, 
Vehbi, Rıfat, kamil Beylerden 

miırekkep olmak üzere bir 

komisyon toplaıımıştır. Komis
yÔıı eıntea ithal ve ihracı sure

tinden ınaııda doğrudan doğru

ya memlekete giren ve çıkan 

kıyen ınıkdarı hakkıııda ted
kikatta bulunacaktır. 

- - -
SiY,ahi Hacı Bekir Ef., çocuk doğması için 
kaşık üzerine tavuk kanile dua yazıyormuş! 

BiiyiiciilLık ettiği iddia>ile 

dlin müddiumumiliı;c Yerilen 
;\frikalı ] facı Bekir bin .\lusa 

isminde yctmi~ ya~ında bir 
,;i ya hl, dün ak~am geç rnkit 
mcYcu'1en lstanlıul üçlincli 

ceza mahkemesinde muha

keme edilmiştir. 
l:la~ında deYe tliyli renı.,.-in

de Juı*t, sırtında etekleri 
yere değen ayni renkte bir 
cüppe bulunan l lacı Bekir 

Ef., top -akalı kırlaşmı;, 

uzunca boylu, tıknaz bir 

adamdır. 

J Jakkındaki nrak okunduk

tan sonra reb Kudretullah B., 

kcmlisinc sormuştur: 

- Fatma isminde bir 1 !a

nımın çocuk do~urmasını 

temin için bir çift kaşık ii;ı:e

rinc kara ta\'uk kanı ile oku

ya, üfliyc dua yazdığın, sonra 

bunu incir ağacının dibine 
gömdlırdıi~ün iddia olunuyor. 

Ke diyeceksin ? · 

- 1 la~a, çocuk böyle ha
sıl olmaı, efendim. O, başka 

türlü olur. • .. ciıleri alim de

jtilim, anıma bu kadar da 
cahil değilim ! 

- Sade bu değil. A ley· 
binde diğer bir iddia var. 

Davutpaşada mukim Zehra 

llanımnı yarı belini tutan 

cinleri delctmek için de tüs· 
sü yaptığın iddiası var? 

-Zehra? Bu da kim'/ Benim 

ayalimin adı zehradır. O mu 

bu hatun? 
- Da nıtpa~ada otunıyor

mu~"? 
llacı, dii~ündü, ellerini 

kaldırdı: 

t:,;tağiirullah, böyle 

bir zchra 11., tahattur etmi

yorum! 
M.ıhkemc, darncıların \C 

ş;ıhıdcrin celbine, hacının 

imıa ı alınarak subest bıra-

kılnumna ve muhakeme gti-

ıılı nliffö tezkeresini 

mcsine karar Yerdi. 

Bir taziyet 

p;ctir-

lstanbııl miiddeiumumisi 

Kcnaıı B., irtihal eden Tem

yiz azasından Zihni Beyin 

ailesini ziyaret etnıiş ve .\d-

!iye vekaleti namına taziyette 

bulunmuştur. 

Dansözlük için 
Olga isminde bir kadının 

isminin Emine olduğunu süy-

liyerek dansü;ı:lllk \"Csikası 

aldığı anla~ılmış, kendisi hak· 
kında takibat yapılmış, ena-

kı iiçiincii cezaya verilmiştir. 

.\lohkeme, bir glin halif 

hap:<ine ye sabıkası olmadı

ğıııdan ceza,ıııın teciline 
karar verilmiştir. 

İhsan Ziya B. 
Crla hakimi Jh,;an Ziya B. 

bir gece meçhul bir ~:ıhıs 

tarafından başına indirilen 

darbenin tesirile ağır surette 

yaralanmıştı. Ihsan Ziya bey 

lzmir memleket hastanesinde 
irtihal etmiştir. 

~lumailcyh, enelce Sultan 

Ahmet sulh ceza mahkeme-

Bu tcdkikat neticesi rapor 
Jıaliııde iktisat Meclisi Alisine 

gönderilecektir. Ticaret odala
rının gönderecekleri raporlar 
tediye bilançosuna esas olacak· 
!ardır. -----
Çcmbcrlitaşta 

Dün hafriyat durdu 
Emanet Çemberlitaşta haf

riyat yapan heyete, taşın 

yıkılmak ihtimaline binaen 

büyük kolonlarla muhafaza 
edilmesini bildirmiştir. Bu 
tedbirin alınması için diin 

hafriyat tatil edimiştir. 

Emanet heyeti 
Sevil kongresine giden E

manet heyeti \'iyanaya gel
miştir. Heyet Bclgradı ziyaret 

ederek ay sonunda şehrimi

ze a\det edecektir. 

1lk mekteplerde 
ilk mekteplerde ders 30 

mayısta kesilecek ve 1 ha
ziranda imtihanlar başlıyacak 

haziranda mektepler tatil 

edilecektir. 

Tütüncülerin içtimaı 
Tütlincllkr yarın Ticaret 

odasında toplanarak kendi 
ticaretlerine :ıit meseleler hak

Bir maç esnasında oyun ar- kında güriişeceklerdir. 
kada~ı Adil c[endinin ültınıü- •• - ..................... _ .................... . 

sinde hakimlik, l,;tanbul miid

deiumumilij!;inde mua\ inlik 
etmi~tir .. \ilah rahmet cylc,;in. 

Maçtaki hadise 

ne 'elıep olmakla 

J llı>aınettin l~f. nin 

ma.ı:nun 

ii~iincii 

cezada muhakemesi bitmiş, 

mazmın bcrııct ctmi~cir. 

11..i httebe 
Ali iki mektep talc\ıc,in

den .,._asuhi ve l"ernılı B. kr 

ara,;ında bir hakaret da,·ası 

tahaddiıs 'e daya ikinci cc· 
zaya intikal ctnıijtir. l:lir ta
lebe içtiıııaında \ uı..uu me\'
zuubalı~ olan bu mesrlenin 
muh:ıkcme,;i, nüiddci Yckili 

izahat 'e"rmck iızere talik 

olunınu~tur. 

UŞak şe 
fabri~~ 

..-· 
Ba~I, 
na .. .1 

Türk sı;ıo I}ır: 
yazdığına ~ptl~ 
fabrikasının tll 

ıııo•)'Y. fı 
gayrı ·ctıf· 

d·1ııı•1 ~ r 
tehir e 

1 ıı-şk' ·~ 
Uşaktan . dert w 
nakli fi~rırt (ıôr!' ır 
edilmiş!ı'·. te•li1 

' ın 
keyfiyetın ns%,rı 
zararlar 
alınmıştır· ;J1ı 

urf aplll ot4 
oıeıP fi 

J11jjptf 
Urfada ·~de 

tefi• 
Sesi g~e l}rl' 

··re 
ğumuıa ~o ~tipe . 

kalemi kıt•b k d 
. sa ı 

vekalet• tıaliıll 
Rabia 

dan . ·ştif· I 
tayin edılJlll pıeıll~J 
bu ilk kaclı_n . ıı' . 

·fesıne ;, 
ren vazı _, , ~,. 

---- ııı e -beb sııs i~ 
H g cıa~• · Heğbelia 

.. ti ~--çökmüştıır. 3 ""' . 
dan bıışica 1 çP ~ 

fak• . .411 vardır. k ,.,, . 
)arın en ço I~• 

Jat1 ~J olduğu anrtetiyeP eJ" 
beJide acliişİİlljj)ıll 
açılması ., . ~ 

- rıı> 
O .. k"dare1 

s u billoe -
01ekt ·ı~ 

., k . dardJ 1 .Al 
l s u ıııeı.ıbıll" .J 

Semerciy~n. ·ı: ,·e f' 
miyeti nııll'.Y bir ıll 

d l)·ı;ı]C 
ramı 0 / 

verilmi~ bt;~ ,1 ıl 
ıık'1 ' 

Merhum Be~ııtl"'' 1 
Sadık Beyi~ .ı"4"' ,, . J 
dareı rno .L ,j 

.. l~tr"' lf' 1 
Beyefendi ile e 13eyill ;/, 
Alı VehaP ~ ·ı 
Ziver Bey pek /,_ f 

. ~e ..ıll 
irtihal etınlf h"'1''. 
ve dooı)arıııııı .ıJt 
kez Efendideki 
defno(uııaıııtllll"• 
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tho 11 vaktıa '61 r. avukatı 

~~Ü ~;~~~ l Bey"' 
~t 1 ..... Sualinize bir. kelime ile 
(O) ,ıı ı!1Jrdunu cevap vercmireceğiz • Yalnız 
'6 . l[arıı (2) bu hususta etrafh malumatı 

23 n Yı ile Yendi Şurayı Devlet kanununun 15-23 
"" !San lia ı.: • . • • ü ~k ~·mıyetı mıllıye ncü maddelerinde bulacaksınız. 
~t Bar kBa~'Tamını geçirmek 2 - Anlattığınız mesele ka-

lrrıtt.ı tsır~ giJcn (Vefa) nuna tamamen uygundur. 

!'aıııııı, Orada hararetle kar- 3 - Veni icra kanunu neşri 
...._. taret 
"'"lif br nruvaffakiyet!i, tarihinden 4 ay sonra tatbi~<e 

~1~ir ld oyun göstererek başlanacaktır. Veni kanunda 
~ L. nıan 

·~p et . Yurdu:ıu 2-0 hapis ile tazyik usulü olma-
\' ef a mıştir. 

•2ff.ı ku/Obüın H _ 

kıy,tn uzun bu mu- kını koruyan başka müeyyide-
ııı ~lırı<feı oyunu Balıkesir Ier vardır. 
tı... l?fizeı t 
~;ıır. l'~ı. esirler bırak-
""11 ~ım Veni teşkilatın nasıl olaca-
~ ttsıre f!fd Yakında gene ğını kanunun ilk faslında ı:örc-

eaııkesir etek ldman l'llrdu bilirsiniz. 

~lctır. rnuhtelifile oyun SA T ·:e 
ıı.... tta fakıını • Koşunuz[ Koşunuz! l ' 
'""illa tarıı.. 

1
· dun sabah Ban- r 

!lıı.;. • ." .. ı e ı Çakmakçılarda Çeşme SO· 
~·~ şe ırirnize avdet t 

makla beraber alacaklının hak-

ManJSa vil-ayetio~'en: 
Nevi Adei' Kilo&Ü Evsafı 

% 

Çadır direkle beraber 35 10 kişilik yirmi sitilli 
Kazma 400 3kiloluk çeli'.c 
Kürek 1200 1 > .1 

El ıraMsı 100 demir tekerlekli 
Varyot 600 4-lOkilo siklctindc 
Ç.Ckiç 300 lkilo sikletinde çelik 

Bal!da nev'i, mikdarı, evsafı muharer yol alAtı edevtı(4000) lira kı}·mcli mulıammcne üzerinden l 8-
5-929 Cumartesi günü saat on bire kadar müddetle alenen münakasaya çıkarıldığından fazla taf
silat almak isteyenlerin nıü:ideti m:!ayye:ıe zarfın:ia nafia baimühendisHğine müracaatlan. • • • (SO)kilo tuiünde Akhisar- Oôrdös yolu güzer2!hının tayin ve evrakı keşfi}•esinin ihzan 18-5-929 
cumartfsi günü saat on buçuğa kadar müddetle beher kilometrosu (175) lira kıymeti muhamm:ne 
üzcrinı:fen kapalı zarf usulile ınilnakasaya çıkarılmı~tır. Tafsilat almak iste}·e;ı taliplerin nafıa baş 
mühen!lisli~irte muracaatları. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
semti mahalle&i sokağı numarası hymeti muhammenesi 

.Bey~lu Hu&eyinağa Taksim atik 31 cedit 41 9000 lira sekiz taksitte 

Müıtemilitı: Zemin htile 4 kat ve k&rgir olup 9 oda btr mutpah ve iki halası ''ardır. 
Bedeli selciz sene ve müıavi taksitte tediye ediLncl: üzere balida evu.fı muharrer kargir hanenin 

mülkiyeti 9000 ~ra kıymeti muhadlmene ile Ve kapalı zarf uaulilc müzayedeye çıkanldı. T ek.lıf zarftan 
1-4-929 tarihine müıadil pazartefi günü saat 15 ıe 1cU~at ''e bil'ltiı.an hwneden alınacak. emre göre 
muamele ifaaı mubrtcr bulnnduğutıdan taliplerin yüzde yedJ buçuk hcsabile 675 lira teminat akçeleri nya 

muteber banh melctuplarile yevn\ ve saati metkOrda Emvali metruke satış l:omisyonuna mliracaat eylemeleri. 

~ kağındaki kuş tliyü fnbrika-

bııeGtı tfinl' kii spor sına: Yüzilc kuş tüyü yastık Motorlar ve teze&)lan pavyon inşa s 1 
~ aks· iki lira, yorgan on dört, şilte Vı • 
~tot~ birfiı<ırn S~adyomunda on beş liradır. Kilo ile 125 eresıpe V k k ıı · al k 

O OKSA 

'

''il t<fı~ nıusabakJarına ' .n.onva er e mua ım ır.ıe • 
ııectk 0 kuruştan haşlar. Kuş tiiylcrine 'J 

,_ nı~·e .1 • eşl;.:taş, Sü· b • -' 
~ ta~' c O:ııatasaray da Ber- mahsus kumaşlar her renkte Size takdim eder te ınaen: 
~-r. V lanre '·:ırşıı~şa""k.+.r. meycuttur. E , '" ıı· kt bi ·ı~ t . , d"J "~k '""\'. ti. w \.<> •ll .l 1 - rıeet. mua ım me e ne ı ave en ınşa .e ı ev;; pavyon 
~lıau ef:ı maçı Vefanın -ff--=---:-::--.::-::-:::-::--.::-::--•• -:::-::-::-::-:::--.:--::-:::-::-.:

1
: Jlcyoğhı, 'fiiııel meyuanı ~IQl.r(} hun 10 niS1n 929 tatitrinden ıtibaren 20 gün mUddcUe ve kaJ'a!ı 

tel&" 1itir. rtıiiııasebetilc tehir ~-·vapur 1 ar İHi 1 islanhul Ankara caddesi l o no . zarf usulile ınünaksa}·a \'aı;edi_lınlştir. 
'4 sab I· 2 - Teklif olunan bedeli ltaddl ll}'lk görüldüğü takdirde 

~'(~~di~.'.,~!keıarsk~:u:s:u. ı .. ==-==·-s-·:-·-~:,-·=-;-:-:·"~-==-1.·-'~-==-;~-·=-===-.. -: M11111•a•r•a•ş•l•N•a•fi•za••B•a•.c:::t.•m•iı•. h•e•n•d•z1's1l.iğııiıııinillld•e•n111: ~1ı;~~ı·~a;,~.~'i':;."!~il~~~~ıi~a1 15 10 zırııar klş.t oıunarak 
·~"' "" ~v J Y. 3 - Usulüne tevfikan il zar edilen zarflar muınen saatten 
l\{GbUnd Beyoğlu Jimnastik 1._M ........ er-kez. ............ ace_n.-te .... ı .... i:..-~-"""'ala .... t-a-K-öp-r-u-

11 :\fara~ ı ... rnhiye tnriki üzerinde S X 10,00 ııçıklı~ında evvel l(ony:ı Dfterdarlık makamı :ıda müteşekkil komisyona tevdi 
'resı ede bir ifmnastik mü- başında. Beyoğlu 2562 Şube kılgir <lö~cmcsi ah,ap !~loğlu köprüsü 16 • 4 - 929 tarihin- edilmiş bulun:ıc:ıldır. 
~<>ilu fi ;,rııeceUir. Akşam acentesi: Mahmudiye Hanı altında den 16 - 7 - 929 tnrihinc kad:ır kapah zar!l;ı 7993 lira ile 4 _ Tİlipler teklif edecekltri bedelin yüzde 7 buçuk nisde-
11111 [l't~rl'ıı .,. saJoııudAa Jstan- l&tanbul 2740 meYkii münak:ısa,•a vazcdilmi.,,tir. Eblivet vcsikal·•rıntn ta"t.ık ti d . t k 1 "' ·v u ; J " " n e tem111a muvak ate erin zarflara vazedilccl!ktir. 
!atı~ de bJrincifiğf Jl1ÜS.lbak:l· ra zo~ bırin~i PO) a>ı edilmiş rafiplrrfnin 600 lira depozito -:ı:eya banka mckcup- 5 - Mezkur inşaat ait projeyi görmek \ 'C Şeraiti anlak üzere 

En m\ıkem
meJ ve lam 
ayarlı a
nttf r. 

Dakika tar 
maz, tem natlı 
ve ehven ifiat
lada satılmakta
dır. 

Başlıca saat d iı'kk:lnlarından 

arayını7- Topt:ın s:ıtış; 

RİKARDO lEVI VE BİRADERİ 
Jswtıbul lla\Uzlu h:ıtı 9-1 4 

1 fer cins sa:ıt deposu W ~ilecektir. CUMHUR1YET)vapuru29Niıan larile I 7 - 7 - 929 tıırihimlc sant 16 da Enciimeni vilılyetc her gün mektebe ınür:ıcaat edebilirler. 
ıtlla ~ - p...,..,ı 12 de G.t•I• nhlumn· müracaat \°C J;\?Am gelen tııfsiJdnn nafıa daJres;ndCn ahzC· fiJG"f.!iiljjffi!lr.ii;;;;!flmfiiijll!!ir:)!!!!!!!::!:!!imlfül!fümmmliilmm!mi -----------

(IS) LMronıı ~~\f;~~?ii~ dilmesi ilAn olunur. mı ·-·-···· R~i;ri···u··v·A-·•rrs······· .. ···ıııı 
ltıeyııta mı aile Rize, Sürmene, Trabzon, ALTINC su·· y .. !.m.·. < SERVETi FüNUN. YER.iNE Çl.•KAR > ~-~!~· 

J 
)apıJ•c•k! Tirebolu, Cireao:ı, Ordu, Ünye, 1 UK . 

q u SarilMln, İnebolu, Zonmıldal\a : • TE'snı 1 ı 91 : •• : ,,.. .......,__ e- 6 :.. au: 
4ı ~ı ene 

5 
uğr'ayara~ geleccltttr. )-lareket ,, ~ • ... -' ::5 lfü 

ÇÔC\ık . mayısta Jnpı- günü yiilc kabul olunm~ Tayyare p 1 ya n g osu 1 Türkiycnin ~n kıdemli ye şerefli haftalık gazetesi im 
ltr lıııtın ıdrn:ın lı:ryramınm olan "Serveti fonun,, yeni harf inkilclbından sonra ~IH 

ltıaaqtclxliH için müfettiş- Antalya Postal! ~ 111· "Uyanış,, ünnnile neşriyatına devam ediyor. IJer mı 
\'tı'ııı· ıe:d.llllıdürluğıine rapor (ANAFARTA)vapuru 28 Nisan 4 . CÜ KEŞ:DE : 

11 
MAVISTADIR İ: pcr cmbe günleri gazetecilerden arayınız. Abonesi vil:l- P.lf 

llııtrıs~a ır. Bayramın f 5 pazar 10 da Galata rıhtımından :. yctlcrdc .seneliği f 000 altı R)'hğı 000 kuruştur. si! 
Ilı Ya 1 horeketle lı.mlt, Küllük:, Bodrum, .. • ••• 
't dir, pı ınası ar7.u edil- R.do• F.ıhiye. Fını~ •• Anıoly•y• IKllA;'lllYE: 45,000 LİllADJn Lın Ahmet liuu matbu• limdt ıirketi ~~ 

l( "1
ektu plerı 

~Yıp aranıyor 
trııiıı ~ "bdc bulunan Ayşe 
~,lt\;nırn, Balkan harbi 
~ıi Na Van tnaarif mü-
tafınd anıık Ekrem Bey 

''ı an 1" ~l'!ltıış ev atlık olarak 
tt?tı B Ve. bilihara Namık 
~~d C)'ın vefatı üzerine 
. e"dis- ev alakonmuştur. 
ıa"-! ı a l d 
l:·•ı Em· n ı ır pederinin 
ıbt' ın ve l"d . . 

\ı 'tt h va ı csının 
t_arı~a Lt an_ıındır. Haneleri 
~hı 'lalı! v •• 

b T•&ırıda aga camısı 

~il E:.f ' Çamuşçu zade 
d dıt. V · haneleri arasın· 
er antn · 1. ta:. Vt v 1. ışga ınde pe· 

l""'ftit, ~ ıde?ıi ~ehit edil· 
l'~ıırıd ay.atta ya' nız 30 

~allı a D . 
C)d 1tıd<l b. ervış Hüseyin 
()\..~ işRald ıtaderi vardır. 
~tı.ır. en sonra gaip 

İ~ıd·alnı, h 
~ 1ltni~ . ayatta olduğu 

res·ı b ıscde b" . t"' ı
rıı. ut ır uru 
tı:ıle~h o:a~amışh~. M~
ti lldınin rvış Huseyın 
ttı 11 

IGtfcn ~r,sini bilenle· 
"' tt han N ahçckapı Sela
b~tlllelarini o. _4 ~c malumat 
tit Vesile · nca ederim ve 

<lt11"t ıledc takd" . 'h ... 1 ımı l • 

Lt rn efend' 
q~\'r f ım. 

ahri sehb d . ~ en e-
l'r ln rı tniz 

d k :ının "I 
( ı fah lan h . 
•t, rı "ehb » ~c nı1-

'l1:l ~eh'· Cıtdcrimiz M 
~ ~l\ . ' Tllh'. • ·-c •• ,ızo . 
c~r l'ldt:r gelmı~tlr . 
"t l:t Od P<ızancst fl'ünü t" -
lı~k a ıncta " ı 
t tıicea 1 bc.ıtunncak 

so r arını ı, ' 
1; tcı.cakı n · rtıns:l)•a 
rec ı arı SUri'f 

e~tir. ı.u ere cev~p 

gidecek ve dönü~e meı.kilr tske· ·-"":::a:=~:m::::::::D:mcc:r.:r.:::su:ana::::;:::::::~.::::ı::= 
lelerle birlikte Dalyan, Marmaris, AYIUCA : 20,00:>, 15,0J:>, 12,0JO, 10,009 LIRA.UK • -.::n:a:s::z:wsı:11:n:=ee:=:=11s:::t:ı::ı:::c:::.~:::=:::::::::---ı:::::.. 

~~~ra~k~~~~;. Cebboluya iKRAMlYELER VE ıo.ooo LiRALIK niR 'Ml1KAFAT İstanbul ithalat gümrüğünden: 
320 kilo (ma) Siyah havyar transif suretile 

························11·· ..................... -
1·····-v·eİken"ci·····-~ 
u -

1 K~!~e~l~ l ~o~L, 
Hl Anadolu ~ 

2':&ı:;:n Pazar H 
Hgilnü ak~:ımı Sirkeci rıhumındanü 
Q h:ıreketle doğ:-u ( Zonguldak. H 
Ü lnebolu, Gerze, Samsun, Unya, :İ 

İİ f at$a, Ordu, Gircson, Gurcle, ~ 
ff Vııkfıkebir. Trabzon) iskclelerine!i 
Ü gidecektir. İl 
Ü Tafsil:lt için Sirkecide Yel- U 
§ kenci hanında kdin accntasına n 
:1 müracaat Tel. lstambul 1515 :: 
i::s::::::::.-::::::ı:::aa:::::r::u:::::::::::ii 

ilan 
l:.üleburgrz eczar.esi için nıü

diri mes'ul aranmaktadır. Talip

ıcr:n Babıali caddesinde Doktor 

A:rmet feyzi Beye müracaatları. 

::::::::::::::ı: ::u:::::::::=ı x:::mr.::::: 
ü Izmfr \'C Paris sergilerinde İİ 
i büyük mü'.afat ve altın ma- H 

Bu keşidede cem'an 3,900 nmnata 

Ntk.sar icrasından : Niksar da 
Aleındar zade Hüseyin efendiye 
bir kıt'a eenedtresmi mucibince 
medyun olduğu (493) lira (83) 
kuruju vcrmiyen camil kebir ma
hallesinden kasap ı.ade müteveffa 
Mehme efendinin Nihann camii 
kebir mahallesinde canibiyeminl 

tarik, yesari sahibi sendın mfif. 
r~ hanesi, arkası Mustafa efendi 
bahçesi, cephesi tarik lle mahdut 
dörtyüz lira kıymetinde mefrcz 
bir kıt'a bahçesi meblığı mez· 

burun temini tahsili için hllct 

olarak mev'•ii müzayedeye kcr. 
nulmuıtur tarihi ilandan itibaren 
otuz gün sonra muvakkaten ve 
badelilAn onbeı gün sonra iha-
lef i kra kılma~ndan lalip 
olanların ve daha ziyada malo
mat almak isteyenlerfo bedeli 
muhamm1ne.sinin yüzde onu nis
betinde pey akçası vermek EU· 

retile Nihat icra daırestne 
müracaat eylemeleri lüzumu ilin 
olunur. 

Hur.ı;a lcrq emurluğunJan : 

Bursada Ziraat bankası.na 

medyun Bursada Yeşil Bursa . 

kooperatif ~irketinin tnhtt 

hacze alınarak bilmüzaycdc 

On bin elli lira ile istanbul

da dördlin~ü vakıf han (11) 

numarııda zemin kntta mukim 

Seyit. Abdullah B. uhdesinde 

ihalcl kııt'iye icra kılımın 

Koca :\aip mahalle.sinde kain 

canibi yemini Kota Naip 
dere Ye v:ıkıf değirmen lı~h· 

çcsi Ye ince yol, yesarı ci
limboz dere te ince yol Ye 

Apu tol degirmenl arkası ga
nime 1 Tanım ve Mehmet 
E • "r7 • ,.JU. ... • 
,.mm ,, ... aptıy,y ~"-zız usta ye 

Hacer Veliye Hanım ve Ra-. . . 
gıp usta . haneler~ ve Jfüseyin 
bahçeleri. cephesi tıır.00 ~m 

ft c: 
:. dalya ihraz eden marul :: -------------1 :: ~ı 

ile mahdut l on .akı dönüm 
miktara muhtdif bahçe dcru
nindc mebni .;nuhtelif bina
lar ve edcyat . ve alAtı havi i İDEAL ~ 

H Konservelerini 1 
~ Herkes, bil2istis.'1a, tercih 
12 eder. Meşhur doktor Zergt
D rin takip ctti~i usul üzre 
Ü ~ureli iınalleri, hali tabiileri-

11 e~I :tM;~;~~,~~~i 
lier bir tecrübesi büyu"ic 

bir: munffUiyct, t;ı" tafer! 
Umum bakkaliye maiazalar
rında bul4nur. 

='••. 

ARS~ENOFERl TOS 
Zafiyeti umumiyede 
ve'haii D"&ka.heUe en mües· 
sir il&~ CArseno!ora· 
tos) şw-ubudur; 

~ lıoz.:n .... Yticia dif. 
. >JoWıncla .. ~ ~ . 

harir fabrika müştcmil harir 
fabril.fusv müşterisi tarafından 

bcddi müzayedesi ·\·crllmlye
rck müzayedenin fesblle ı 5 

gün ınüdeetıe yeniden mü
:ıaycdeslne karllt veiilm!Ştir. 

Tarihi il!ndan itibaren onbcş 
gün müddeti€ te~rar muza. 
yede)'<! könu1an fabrikaya 
talip oianfarın dep~~to\annı 
~ami!cn daJreL ter.aya müra· 
CH~ ilin W'ffi~· ~ .. ı 

-- .... 

185 » nıudra SS pamuk fanila1 
20 sandı:.: Kakao ~hre ithal suretile 
86 kilo maadara. PB Mnkavva kutu 
35 c 1 sandik ABC Çiçekli ~ğıt mendil 

139 «: 3 « HHSKf p:ı.muk fotin şeriJi 

19,950 ı « FlC ağaç saph fır~ ve cep aynasi ve ıtta:t?
kü takımı 

. 4,8 « 13 çuvaf dibagata mıhsus tanenli bo~·a 
600 c: toplama ya~ı 

Balada muharrer dokuz kalem eşya 27-4-929 LırlhinJe 1 tan
bul ithalat gumrüğii satı~ anbarında bilmüzayede furuht edileceği 

il~n olunur. 

EmldkveEya 
tam ba_nkasllnlil 
danı 

Satıhk çayır otu 
Çırpıcıda kahve: ittisalinde tahmi~en 200 dönüm miktarında 

çayır ot 29/4/929 tarihine müsadıf par.artesl günü pa:tarlltla 
satılaca1tndan taliplerin yevmi mezkQrda &aat on altıda şubemize 
mDracaatlan. 

Rusyaya cehri ihracı 
/!ltmbul Ticaret oe sana11ı odasından: Rusyaya cehri ihracına 

talip olanlaran 27 nisan 929 c\imartest gnnn alttaınma · kadar 
odaya müracaatları. 

· İstanbul posta ve f elfraf baş 
müdüriyetinden: . 

Posta ve telgraf idaresi, :Artkar~ lzmir, Adana, Konya. ,ehir
lcri c!abiliı1e ve Istanbuı, Beyoğlu, Oafata, Panı:altı mıntakal~rına 
münhaSlr "oımak Ozerc gôı\derilecek kı~m~Ui ve kıymetsiz posta 
paketlerile kıymrti rnukaddercli mektupları nıürsilleri arzu ettik· 
Jeri takdirde mürsdllnilehlcrin ikametaı"wanna kadar aotürüp 
teslim etrnck muam~Clini Umu eyJcdJ~iti ' muııterern halka 
ilin eder. , 1 

, 

KOLİNOS di~teri
nizi, diş etlerinizi 

ve a~zınizı temizler. 
Kolinosu vUcuda ~eti
ren tetıdbnt nğlzdaki 
lehlilteJi mikrophm 
imha tder. Diş agrıla
rına diş ellerinin şiş
mek gtbi rahntsisli
klartna mani olul'. 
KOLİN OSU kuru bir 

6rça f\terine koyarak 
di~lerinizde teçrabe 
ediniz a$zınıtın nasıl 
teıniılenıp ferablanda
Aını hissedecek.siniz. 

KOLYNOS 
OENTAL CREAM 
Türkiye iç.in d•poz.ltcrh 

MAURICE FARAGGI 
8ey°"lu,Vcnedlksokail. 
lbrahTm Pate apartımanı 

&yollu Uçüncü sullı lru/cuk 
hdl(lınlil:nden : Müyesser H. 

tarafından Galatada kemeraltı 

caddesinde 16, 18, 20 mıma

ralı · dükk&nda ikamet eden ta

vukçu ve selrzec.i esna!ından 

lstamat ve T oma ve T anaı 

efendiler ve saire aleyhlerine 

ikame olunan iı.a!eı şuyu dava

sının gtyaben ecryan eden nıuha

kemeshıde ğayri kabili taksim 

olduğu barapor anlaıılan muşaı 

mezkurun bilmüıayede füruhtile 

bedelinin hisselere ( t:re taksim 

ve te\12.Ilne katar veıildiği cihetle 

·onbeş 'g'Jn rnüd&tle ilanen teb

lığat icrasına ve tarlhi tebliğden 

itibaren sekiz gün zarfında tem· 

yiz edilmed~i takdirde hükmün 

kespl katiyet ede~ llln olunur. 

Deyin ilmühaberi 

Hcryerden 
Bahkpazn 

fazbsı::ıa ahnm 

Mal '1tdire lıan 

üçüncü kat 35 Dıniş. 



28 ıtsan 
ffi29 

-:; W'.R GON çn:u. roruc GAZEl'f.Sl Jııeı Ta'.lı -{[ rı ~ ~ AF.TllP.I: 
_Ti'rtlyrde ~· 

Kuruş Kuruş 

J ,4ylı~ı 150 000 

3 " .cco ~ 
16 
2 

• ;50 
1400 

Gazetemizde Çıkaıt yazı Te 
esimlerin bOtGn baklari mihfUZdur 
Gazeteye ~önderllecek meknıp1arın fizerlne 

idare lçirue ( idare ). yuıy• &itse ( Yaıı) 
ı~arrtl konulmahdır 

B•ıdm11an mekhlplann ıadul:nden , k.ymnti
mukadd'e.rcıls m.1dwplara konu!muı puaI.nn 
ltayholınaımdan ff tllnlann mGnderlcahnclaa 

ki... m.,ul deflldlr. 

-·"-· 

IBorsalar 25 Nisan 

l ı 

' 

l 
l 

l\ı:kut 
JrriHz Jiı-a"ı 
J'(IJ~r 

:o Yıır arı rfır~lıınl 

r: ~ lırrr.:ıl'k 
), 't1'1ıorya şiHnl 

: r 1 ( y ı:omuya 
:ı 1 na lltılpar 

rı lfrrf'ı.k florini 
:~ rra11m fran~ı 
~O lf:ıly:ın Jirrti 
:o ~ııro11 Ç• ko - ~Iovokya 

(er\ <ırl(·tı • ~o,·iyct • 
Zt·loli c I.tlıi!<lan • 

~O flir.:ır c YoıroE-lavytı • 
:o J <'l(ika fra1ıın 

l'< t('ta h·ıı;nıya 

::o 11.,·iı:rc frangı 
1 1'Jccic.liye 

Cek 
• 

f.ondra üzerine bir 1r.~illz lirası kuruş 
?\e,·yotk 1 Türk lirası dolar 
J'.tris • • • frank 
}.fllano • • • liret 
T1erho 
Fofya 
Priıkfel • 
.AmiEtcrdam. 
Cinevro • 
T'rag • 
Yiyana • 
)lıdrlt • 
YIJŞ0\'3. 

.A llna • 

• 
• 

• 
• 

~o ley 

ınırk 

• leva 
• belka 
• florin 
• frank 
• kuron 
.. rilin 
.. peıeta 

• zcloti 
• dlrabmi 

l t krrı 
I;elgırat TUrk lirasi 

krus 
dinar 

Tahviller 
J•tikraz dahili • ,·adeli • 
Jıuyunu muvabido 
tı.um!yeli dcm!ryolu 

t ı t.ınbul tram,•ay ıirketı 
Rılitım Dok ve Antlrepo 

Acıldı 

00 
00 50 
92 50 

18 7500 
,8 5000 
~4 J 2 so 
:tl o 5') 
8J co 

158 75 00 
212 75 
119 

0000 
22 
71 

50 

50 
EO 

112 5J 00 

782 
llO 
0) 

&92 00 
048 83.75 

12 sı Sl 
9 340> 
2 f675 

E7 75 00 
3 52,0ll 

1 " 5;> 
2 MOI 

16 5000 
8 4900 
8 4)00 
4 36,00 

88 Ol) 
24 37 50 
27 77 00 

93 75 OJ 
:es sooo 

30 

25 

ı Kaoandı 

28 00 50 
00 80 

ısa 

212 
118 

0000 
22 
ıı 

112 
28 

782 

f89 
0 ,49 

12 
9 
2 

E8 
3 

2 
16 
3 
3 
4 

3M 

TS 00 
75 
50 

50 
50 
SJ 
50 
00 

ftO 
cıo,oo 

~s.oo 

Z6,~., 1 

r t '13 r 

cooo 
53100 
2200 
5475 
55,0J 
4875 
41 00 
37,00 

00 
~4 37 ,50 
27 8500 

93 37 50 
2(6 25 00 

8 35 

liseler ıııüba.., 
y aat koıııisyo 
nundan: 

Ankara .. Istanbul, 
I 

• • 

Bursa, Kasta .ızrnır, 

moni, Konya san'at 

mektepleri için kül 

liyetli m~l{tarda elel{
tiril{, demircilik, tesi
satı sıhhi ye maran-

gozluk ve saire gibi 
ll taııLul ::.nouim fU şirketi 

Hisse senetleri ,, ...... . .... I" ,, al3t veedevat,Mayı-
ı--(J·~ .. ,_.,.ı_, -b~-n:-::=ı r=et=,-.C-7a-}ı..!!İr-e=l8-6 lJ~O-r~-a.,!,Sl~OO-!..OJ--''1 sın 12 inci pazar gün Ü 

·, fiRllttr Tit•arf't lıoı·o;:a.:1 katibumum1ııg1 tar;ıfırırlnn vPrilmiFtir. 

l---,\z""'":':•:ı::-.":'.kka~~:ı;ar-t ı-Çı...;;.aalı...;;;,;kil,;;;,;;;orn ;;;;;;,,UN~~/] saat on altıda ihalesi.-
K. !'. K. P. Eki•ıra ekls\ra CO 1325 210 

ru •day·,,_çavdarlı 1 ı ı. ,, . Ekl•lra • 1261'1 ı 170 
Yun uıak (0 CO COO:J 00,00 Ilirincl l·umusak 00 fS69 1 fa'; 

: l\mkı l0-22 00,00 CO OIJ Iltrincl <eri • 1325 ı 175 

1 
·tiı·ter t5-C6 0000 0000 tlıinci • 0000 O oo 

l<erı c-:ıo ı e oo 18 oo - TİFTİK -
'il rru• CC-CO cooo l\000 

1 

)tı t waiılut o~s 00 00 oo 00 

-ZAHlRELER-
1.rndar 0000 00,00 
~rra 142l 1420 
~lnır 00 00 0000 

_\nar• 000,00 coo oo 
Akşehir 000.00 000,00 

Ya~ı~ı Guz yunu OJ0,00 OC0,00 

-AV DERiSİ- 1 
Zerden {ifli 0000,00 0000,00 

\ uı.r oo,oo oo.oo Sansar cooo,oo QCOo,oo· 
Fa>ı:IJO 382l ~820 Tilki • 21§00100 ~SJ0,00 

•• icra l{ılınmal{ tızere 
usulile l{apalı zarf 

münal{asaya l{onul--1 
-l!UBUBAT-

, .-ıırnru 00,00 OJOO 

Kunduz -~IN~~,ooo sııo,oo muştur 

ı "'Y' "'' 's oıı ~.~;~·k o~~o::,o ~~.: 1 i , 2800 

Elbise münakasası 
l!-~-=--------=-----=-·------=----=--=i;.:.:..i.ii...:J 

Taliplerin evsaf~ ve 
~~.man mektebi alisi rektör- · mil{tarları ile şeraiti-

liıgunden: 
T;ı/ebe için kırk takıı.ı elbise aleni münakaslya konulmuştur. ni anlamalc Üzere ko .. Talipler;n ~eraitı:ıı anlmak ve numunesini ğörmek üzere her ' 

ç."rş.ınıba ı·e perşembe ğCn!eri ve münakasaya iştirak için de 5 
mayis 9_9 p~zar ği:nü saat on ikiye kadar Defterdarlık binasında 
müelsts1tı ziraı;·e mulıa~ibiınesfıllüğQııe teminatı mı; vakkatetclerini 
tevJı c<luek saaton dürtJe mezkur muhasıplik de ziraı müesse- 1 misyona müracaatları. 
fe"·r mubayaa! komisyonuna gelmeleri. 

'· r'akt ,, ın 26 .ıVisan 1929 tefrikası: 34 

"Cones. cüz'i irkilerek 
dedi ki: 

- Fakat. .. 
"Ko!lins. devam ediyor· 

du: 
- Namuslu bir !cadının 

a~kı istihlaf edi!memelidir. 
Halbuki size şurasını diye· 
bilirira kı ... olan bitene 
rağmen zevcenizin muhab • 
betini muhafaza ediycrum. 
Her şey bir tarafa, bence 
en mühim kusurıınuz hem· 
şirenizi (.Vinize kabul etmek 
olr.ıuştur. 

Bo gibi hareketler daimd 
te!llikclidir. Fakat hele ledi 
• Vençey:ı " tabiatında bir 
kadın olursa, onun evimiz. 
de bulunması aile s..arle
tınizi alcüst edecek mahi-

yette bir şeydir. Vaziyetin 
diğiştiğine nazaren ledi 
"Roçester"le görüşseniz ve 
ikinizi birden alakadar 
eden bütün mesaili gözden 
geçirseniz olmaz mı ? 

"Cones. telaşla cevap 
verdi: 

- imkanı yok. olamaz, 
olamaz .. onu henüz görmek 
istemem .. 

"Kollins. biraz mütaac· 
cip olarak: 

- Siz bilirsiniz, dedi. 
Belki daha sonra bu fikir· 
de:l vaz geçesiniz. 

Mükaleme bu sözlerle 
nihayet buldu. Avukat, 
konak için iyi bir müşteri 
zuhur ederse • Roçester" i 
haberdar etmek vaadind6 

'--·-· 
Adnfü\ı 

' bulundu. 

"Cones. Kollinse veda 
ederek idarchaneden çıktı. 
Zevc.esi ile karşılaşması 
hakkındaki teklif dimağını 
altüst etmişti. Buna mani 
olmak için bir çok projeler 
tasariıyordu. Meğerse bina· 
dan kendini dişarı atması 

henüz mukadder değilmiş. 
• Sercents lnn. in dar 

merdivenini inerken yukarı 
çıkan bir çok kimseler yol 
vemıiye mecbur oldu. 

Yazılı bir ihtiyar madam 
önden yürüyordü. Arkasın
dan ihtiyar bir mösyö ile 
koca şapkalı ve daha genç 
bir kadın geliyordu. 

ihtiyar madam •Cones.i 
görünce bağırdı. 

- Fakat... işte Artürü 
ta kendisi.. Ne iyi tesadüf .• 
Artürle karşılaşıyoruz. Biz· 
de başımıza gelen müthiş 
bir hadiseyi anlatmak için 

geliyorduk. Mösyö "Kollins.,e 
Müthiş bir hadise .. .' ahi 

"Cones" iri şapkalı kadı· 
nın sabahleyin "Roçester "in 
fümvarında kendine ders 
veren kuş kafalı kadın ol· 
duğunu o sırada farketti. 
ihtiyar mösyöye gelince 
"Cones.onu hiç görmemiş· 
ti ; maamafih mösyonun 
•cones.i tamamen tanıdığı 
bariz idi. Hatta soğukça 
selam verişine ve amirane 
tavrına öakılırsa" Roçester" 
in yakın bir akrabası ol· 
ması icap ediyordu. Bu 

6 Sayıla Tiirk mekteplerlle faydalı eserlln 
ı.llnlannda o/o 20 tenzlllt yapılır 

Büyük ve ya bir çok dola için verli•• ııan\ari• 
huswt mıhlyettekl i14.oların ücreti 

idare lle k.ararlaştırıhr. 

Cazetembs hwuıt lle1 u;.ıl ed::ı yır. 
H. S. H. Ubat aeenteı1. 

Hila · ahmer stan.-
bul merkezinden: 

1 - Görülen !uzum üzerine, Macar, Sırp, Hart· 
vinter, Miksetdorom, Rozafe, Trakya ve saire mal
rından lstanbulda mevcut ve ya hariçten getirilecek 
yemekliye elverişli ( 600,000 ) kilo bugday kapalı 
zarf usulile mubayaa edilecektir. 

2 - Trakya malları yüzde 3 analizle 
mallar tip üzerinedir. 

3- Malların çuvalları Hilaliahmer tarafından 
verilecek ve mütaahhit malları çuvallara doldurup, 
her çuvalı nümu:ıesi merkezimizde mevcut sicimden 
bedeli kendisine ait olmak üzere mübayaa ederek 
sağlam bir surette dikmeyi ve Haydarpaşada vagon 
veya anbara kadar vaki olacak bilcümle masarifi 
kabul etmeyi taahhüt edecektir. 

- 4- Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemi • 
yet teslimnmüddetinin temdit ve taksirine 
olacaktır. 

5- Malların evsafırıca tahaddüs edecek 
farkı borsa arbitrajile halledilecektir. 

6- Hilaliahmer menşe itibarile cins ve mikta -
rını tayinde serbestir. 

7- itasına talip olanlar beşer kilo numune ve 
•1

0
10 teminat akçası ye ya muteber bir banka ke

faletnamesile tea:hhüt edecekleri malları nihayet 
kaç güne kadar teslim edeceklerini de tasrih eyle
mek suretile 29 Nisan 929 Pzartesi günü saat bir 
buçuga kadar lstanbul Hilaliahmer merkezine mü· 
racaat etmelidirler. 

8- Her teslim alınan partinin bedeli lstanbul 
Ticaret ve zahire borsasının olbabdaki talimatna

mesine tevfikan Türk lirası olarak nakten ve defa
ten lstanbul Hilaliahmer merkezinde tesviye edi
lecektir. 

9- En muvafık şerait teklif eden, tekliflerinin 
merkeziumumice kabulünü teminen üç gün 
cevap verilecektir. 

10 - Memaliki ecnebiyeden bu hususta vürut 
edocek buğday gümrük resminden maaf olduğundan 
teklif sahiplerinin talep edecekleri bedelde bu ci
heti nazarı dikkate almaları lazımdır. 

11 - lhalei kat'iyeden sonra keyfiyet lstanbul 
ticaret ve zahire borsasında kayt ve tescil ettirile· 
ceği gibi Hilaliahmer cemiyetinin olbaptaki talimat
namesi mucibince bilcümle masarifi müteahhide ait 
olmak üzere mukııvele tanzim ve katibiadile tasdik 
ettirilecek ve teklif sahipleri teklifnamelerinde şera
iti mezkurenin kabul edildiğini tasrih edeceklerdir. 

Canakkale , Nafia baş Mü-

h d • [ " ., • J yüz bin en ıs ıgınuen: hamminli 
lira bedeli mu
Dalikesir- Çanakkale 

tarikiııiıı çandan itibaren Çanakk~leye doğru 15 kilomctroluk 
kısmının tısviyei tü~abiye Şose ve imalatı sünaiyesile birlikte k&
milen inşası evrakı keş!iyesi henüz tanzim edilmekle olduğundan 
rayiç üzerinjen 20 Nisan 929 t.ırihi!lden itibaren 20 gün müddeti~ 
ve kapalı zarf usulile nıünakataya koııulmu~tur. Hüsnü haline 
itimat olunanlar ehliyeti !enniycsi Nafia Dairesin:.le lastik olur.~nlar 1 

kabul olunacaktır. Tali;Jlerin yüz,le yedi buçuk hcsabile 7500 lira- 1 

dan ibaret muvak!:at depoz.tolarını nakden Ziraat Bankasına ı 

ı tc\•dile makkzlarıııı veya buna muadil hüklınıetçc kabul edilmiş 

füııkalarm teminat nıcf.lu:>lnrını kapalı zari derununda teklifnanıe
lerine raptdmekri i~tiza etler. Talipler ıevnıi ihale olan 9 mayıs 
929 tarilıinc müsadif pnrşenbe güııü s:.~t on altıJnn evv~I encü
meni vil5yete v~ tafsıtat isteycııLrin Ncfia bJş mü::eııd:s:iğine 

müracaat! . rı il"n olu ur. 

Muharriri: Vere 

Zltın uzun müddet orduda 
hizmet ederek emre alış· 
tığı halinden belli oluyordu 
Azimli olduğunu gös~eren 
bir çenesi vardı. Dedi ki: 

-Böyle şeyleri merdiven· 
de konuşmıya mana yok· 
tur. Haydi bizimle • Kol· 
lins "in yanına çıkınız. 

• Cones "le tekrar •Kol· 
lins"in dairesine dönmek 
havesinde deiildi. Fakat 
"Roçester" ailesinin başına ı 
gelen • müthiş " hadiseyi 
öğrenmek istiyordu. Bu 
hadisenin intiharla bir 
alakası olması endişesi ile 
grupu takip etti ve bera
berce avukatın dairesine 
girdi. Daire kapısı kapa· 
nınca ihtiyar madam heye-

candan titriyen bir sesle 
dedi ki: 

- Mösyö "Kollins., müt
hiş bir hadise oldu. Kö
mür Mösyö .. evet. .. Arazide 
kömür buldular. 

Nefes almak için durdu. 
Azimkar çeneli ihtiyar Mös
yö bu sükuttan istifade 
ederek söze başladı ve ka· 
dının sözlerindeki müphem
liği teşrihe çalıştı: 

- Mesele gayet basit, 
dedi. Bu ahmak, [bu sözü 
söylerken pamıağı ile Co
nesi gösteriyordn ] bu ah
mak bir milyon lira kıy
metindeki bir kömür ma
denini beş bin liraya satmış. 
• Glanavfayn " arazisindf' 
hesapsız bir servet metfun 

\ ıl hSO ıJ '~ 
ımış. Bundan ba bitte~ 1 

• d .. akşaıll ,ı•' gunu un ıııe· . l 
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