
Kongrede bulunanlar 

Bundan sonra doktor Fethi 

bey heyeti idarenin faaliyet 
raporu ile bilançoyu okumuştur. 
Faaliyet raporuna göre yapılan 

işler hqlıca ıunlardır; 
Cemiyet azalan için Avru· 

paya seyahat tertip edilmiı, bir 
kısım aza bu seyahate i§tirak 
eylemi§lerdir. Bazı villyatta açık 
bulunan yerlere cemiyet azaları 
tavalye ve tayin rettirılmittir. 

[Ahtarah 4 üncü aayıfamı~] 
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Sipahi ocalında ya ... 
pılan birincilik muS4-

bakaları ve atlı 
e6lenceleri 

................................................ 

Barem 
Dereceler gene ( 17) 

olarak kalacakhr 
Ankara, 26 ( Vakıt ) -

Barem layıhası perşmbeye 
kadar encümenlerde tama
men hazırlanacaktır. Dere· 
celerin indirilmesinden sarfı 
nazar edilmiştir. Gen~ 17 
derece kalacaktır. Ancak 
küçük memurlara muhak-· 
kak zam ·yapılacak, büyük 
memurlara . tesbit edilen 
milCta;dan da kesilecektir. 

Çocuk balosunun biifesinde 

büft..·dc limon:ıt:ı ve pasrn 
ikram edilmiştir. 

Baloda danstan başka, ço
cuklar tarafından birçok gii
zel num:mılar da yapılmış, 

numara yapanlar siirckli bir 
surette alkışlanm.ı~lardır. 

Çocuk balosu birçok ha· 
nım kızların şık tU\·alctlerini 
"'.!Şhire de vesile olmuştur. nı 

Balonun en hararetli 
da'ltikası 

pakika di.inkü baloda gayet 

~ık ye zarif giyinmiş kızlar, 
nazarı dikkati celbetmiştir. 

Erkek çocuklar, hep koyu 
renk elbiseler giyinmişlerdi. 

Balo saat 18 c kadar ha
r3rctle devam etmi~ sonra 
•yava~ yavaş da~ılmıştı. 

çocuklar 
Meclis reisinden ve 
Baıvekilden cevap 
· elddar 

kilen cclgrafl:ıra, dlin ~u ce
Yapl:ır gelmiştir: 

Türk 9C&fı bir haftahk re!ol Burha· 
netti• Bere: 

Scyinçli gtindcn dog:ın "\!· 

vinçlerin ize i~cira k eder \'C 

gliniin mcsudiyeti mut~m:ıdi
yesini idrake mu,·:ıff:ıJ...iycti

nizi temenni ederim cfcnd:m. 
B. M. M, 1 ehl 

Kd::ım 

Baıvekilimzini cevabı 

r arının hlivlikh:ri ·' c :11.iz 
cümhuriyct \'atunımızın kt d
rctli müdiir Ye mlid:ıfılcri 

olan aziı y:ınul.ırım, ~i1.kri 

kalbimin en derin ~c\ !!'İ-.i \ ' C 

saygı:;ı ile sel.tınlar, ha~ r:ı

mınııı kutlul:ırım. 

ismet -
Mısırın Alman yadan 

geri istediği heykel 

Geçenlerde Berline uğ
rıyan Mısır Hariciye nazırı 
Doktor 
Hafız A
fifi Beyin 
Alman ya
da ne ski 
Mısır asa-

nndan bir 
hey kelin 
istirdadı 

için teşeb

büslerde 

bulunduğu anlaşılmıştır. 
Hafız Afifi Bey, Almanya 
Hariciye nazırına, 4500 se
ne evvel Mısırda hükümran 
olan Firavunlardan birinin 
zevcesi, Kraliçe Nefertitiye 
ait heykeli iade etmeleri-
ni söylemiş bunun Mısırlı
ları son derece memnun 
bırakacağını bildirmiştir. 

Kraliçe Nefertitinin hey
keli bir Alman alimi tara
fından hşfolunarak Ber'in 
müzesine götürülmüş. Bu
nun üzerine, san'at itibarile 
çok yüksek bir kıymeti ha
iz olan bu heykelin istir
dadına teşebbüs olunmuştur. 

Alman hükumetinin bu 
heykeli iade etmesi bekle
nilmektedir. 

Dayak! 
Polis merkezlerinde 
halkı döven me -
morlara işten el 

çektirilecel~ 
Ankara, 26 ( Vakıt ) -

İstanbul polis merkezlerinde 
vatandaşlara dayak atı~dığı 

Siı açılırken limandan bir manzara hakkındaki neşriyat üzerine 
Dü:ı saQ;ıh Marmaradan doğru gelen bir sis bütün ist:ınbulu çok J\esif bir surette istila etmiş alakadar makamlarla yaptı-

vc limanda üç saat scyrü seferi durdurmuştur. ğım temaslarda, hadiseye 
Sis Saray burnu, Kızkulesi açığı istikametin:ie:ı, Salıp~zarı Ortaköy istikametine ilerilemiş ve müddei umumilikçc esasen 

Rumeli sahilini kamilen kaplamıştır. ' vaz'ıyet edilmiş olmakla be-
Bu yüzden liaydarpaşadan köprüye gelen Moda vapuru Harem, Salıcak iskelesi arasında raber İstanbul polis müdi _ 

~a.raya oturmuştur. Vapurda bulunanlar büyük bir tehlike atlatmışlar ve çok korku ve heyecan riyetinin tahkikatta bulun • 
ıçındc kalmışlardır. : 

Modanın imdadına vapur gelmiş ve içindeki yolcuları aktarma etmiştir. duğu, böyle gayri kanun İ 
8,30 da başlıyan sis 12 ye kadar devam etmiş ve bu müddet zarfında ne Kaoıköync n~, hareketlerde bulunan me -

Boirziçinc vapurlar sefer yapmamışlardır. murlarım bu hareketleri 
Bun~ iç!n gelip gidecek yolcular belki sis d:iğılır, vapurlar i~lcr ümiôile vapur·iskelelerinde tesp~t edilir edilr;ı~z der : 

beklemışlerdır. hal ışten el çektırrleceklcrı 
· Moda vapuru · t deu sonra tahlis edilmiştir. . ~ ~ . beyan edill'{lek!edir. 



Aın_e , 
M • 

Yazan 

AYHAN 

fngiliz zırhlısına 
.. 

gidiş -Aoıiral A.'0111111crel, isl;e/e basında a·vakta 
J ~ 

dunı} ·ordu . S1il er11ırın Foaşyı top 
allp scldınladılar 

-47-
Sülcyıııan p.ışa seraskerin n:mıl gözilc yaplan tetkikau 

emrini ıncmrini dd1kmiyc - bitin.:c kkrar salona Jön -
rd\ « carp curp ıı nhum:ı dülcr. 
yanaşık İngiliz filikasına Öteden beriden )iörtışüp 
doğru ilerliyordu. konuşmıya bıış!.ıJılar. 

Koca ya\·crlcr o\lukldn Sül~yman paşa için m(ıte-
)Trde baka blmışlarJı · cssir olmamak kabil miydi? 

Süleyman paşa Kaleisulta- Ah ... böyle bir ande clin-
niveJe ik~met emrini oku - ı ı deki km·vcti alınıp i \tiuarı 
d~ktan sonra bir d;ıha İngiliz hiçe indiriknl.:r, Süleyman 
zırhlısından ı;eri gelir miydi? paşa vaziyetine düşürülmek 

Ya,·crlcr tclgrafaneye koş- istenenlerin çdaikleri ıstıraba 
tular. :\labeyne serasker Rauf daha aşina olurl.:ır. 
pa~aya telgraflar yagdıra · Ba ne yiyip bitirici ıstı-
cak!:ır : rnptı yarabbi!.. 

- işte Süleyman paşa lngiliz amirıılı şüphesiz 
lngiliz c.lonanmasıııa kaçtı .. Süleyman pa~anın başına 

DiyecdJerc.li. Onbr td - gelenleri bilmiyorJu. 
grafanC)'C gic.lcrlcrkcn ko.:a 'Kim bilir ögrcndikten 
Süleyman p:ışa gümbür güm- sonra nasıl harnlarda pörsü-
bür lııgiliz zırhlılarına do,ııru yen balonlar gibı puf diye 
gidiyordu. \ıukaddemci Bayır sönüp gc~·şc)ivcrcc.:kti !. 
zırhlısı GcLbolu karşısını.la 

Süleyman paş:ı böyle cla 
l;ülüstür külüstür dolaşıp du- cak zannediyordu. Anıiralın 
ruyordu. 

-Süleyman paşayı lngiliz sırf mavkii için kendine 
itibar cttigini sanıyordu. 

zırhlılarına götüren filika 
Gene de öyle olmak 't bil 

iyiden iyiye gemilerin iske -
değil miydi'/ 'Koca İngiliz, 

lesine yanaşmıştı. Amiral 
Süleyman p;lŞ3nın ala.;:alı 

• Kommcrd • iskele başında 
gözlerine vurgun değildi ya? 

ayakta duruyordu. Süleyman 
Hey yarebbi, işte Süley-

paşa yı karşılanııya çıkmıştı. man paşa dııh:ı aun kenaini 
Süleyman paşanın zauna itibar 
için İngiliz gemilerinin eli. tanıyıp dost olan bir ecne. 
reklcrine Türk ordu kuman- biden bunca riayetler görüp 

iltifatlar topluyordu da kendi 
lanna mahsus bayraklar çe -
kilmişti. hükumeti tersine olarak pa -

Paşa, amiral gemisine gi- ş:ıyı muhakeme altına alıp 
rerken bütün zırhlı bataryalar Çanakkalcye sürmek isti -

top atıp Süleyman paşayı yordu! 
selamladılar. (BltmediJ 

Yarım asır evelki Hakikat Süleyman paşanın 
A,·rupada çok büyük bir 
namı vardı . Ruslara karşı VAKiT 

e~n ı rıisi 
Müs bakanıız 

-23-

A vukai Ah et 
Sabri B. ne 

diyor? 

Kanaatimce, herk 
bekarlık aleminde bir
kaç baharlık serazat 
ömür sürdükten son
ra evlilik bahçesine 
girmeli ve mem • 
leketin her tara-
fına dağılacak fidan
larının yer yer çiçek
lenmesinden doğacak 
zevkle mütelezziz ol
malıdır. Ancak ben 
bu buhçeye gönül ar
zusile, seve seve giril
mesi taraftarıyım. 

Binaenaleyh, ver -
ginin ameli sahada 
büyük bir faydası ;_ 
lacağını zannetmiyo
rum. Bekarlık vergisi 
vaktile Bulgaristanda 
tatbik olunmuş, menfi 
netice vermiştir. 

Bekarlık vergısı , 
belki bir ikaz, bir işa
ret mahiyetini alabilir. 
Belki bazı bekarları 
evlenmek mevzuu et
rafında bir lahza dü
şündürür. Haydi, ba
zıları üzerinde de ter
gip ve teşvik mahiye
tinde olarak müessir 
olur, diyeyim. Netice? 
Şamil ve mutlak bir 
tesiri haiz olamıya
cak, demektir 1 

Mü:Jabakamızın 
şekU nedir? 

cs:ıslı galibiyetler kazanarak .ıı------21~/lı~';san __ ı_s_1_1_ 111 
bazı harplerde esir al:p top 
iğtinam etmesi paşayı dün. 
yaya tanıtnııya sebep ol -

BL- be.klrldc Tertf.tl müıahak.sı 
açtık. Bundan mak•at Y m:rat meb' 
u•a SUleyınan Sem Be,.ıa MUJet 
Meclhlne •erdlii tekil.fi kaıtunl 
llzerloe m&.nabıa edUen b.lthlrk 
•e,..UI baklanda aııuht.elll fı.ktrlerl 
lr:ıMU kaydetmek ...-e bu ff.ldrler • 
d• banlflalmn puhtmlz karileri 
~ daha fazla taraftar hu
hındulunu le•plt e1lemektlr. Mü. 
ub.ka•m tekil ,.dw: Cuetemb: 
her rün ıördGjiiollz stbl muhtelli 
mealeldere rnenntp •e maruf te
••ltan btrlnln beklrtdr ••l'C'l.ll 
luJdundald aoktal nuarmı birkaç 
..ı. .. ı. r.aacakt:ır. Ayni rüade ı•
zetemltln blr ı.:.a,..lrtc&.e bir de 
kupon ncırolunaca.ktcr. Karilerim~ 
ınatetle uruU. •••stDIA lelasode 
yahut ıaleyblnde olarak çakacak 
nokta! nazarlarm •c bun.larm eı
baht muclbealoln 1-anctaıtae tu•f
tar olurlıu•a o flkrla hıtftu ettljl 
ıruet• ntt.humd.kl kuponun. nz~ 
rlae adreatcrlnl \'e lmularmı ko
,u.ı. • dıter kuponla.la blrllkıo 

.............. .,eadettceklenlır. Mat
-.....ı.. toplanacak ku,....ı ,., 
lhti•a edeccil reyler blllhare tu
alf olnııa.:akbr. N.Ueedo eıı ziyade 
taraftar bulunıuı ftlae ~1 •ennlt 
olanlar aruında bir kun. çekllecek 
•e ka.ı:aa.acıuı: 10 laarlm11e mubte!lf 
f\eC; ı.r takdim edf!ece1ctlr. 

muştu . 
Amiral Kommerel çok 

nazik bir ecnebi i<lı . Misa -
firtııi kırk yıllık dostuymu~ 
ta uzun zaman biribirlerini 
lrnybcttikıcn sonrıı taze bu -
luşuyorlar gibi teklifsizce 
karşıladı . 

Çaylar, pastalar gelip gidi
yordu. İngiliz zırhlısının her 
yanım gezdirdiler. 

Amiral zırhlısı d~vrin C.l 

büyük zırhlılarınden biriydi. . 
Adına : ( H. M. S. Agin- 1 

J;ourt) derlerdi . 
Geminin gezilerek biı je-

• 
ihtar 

Hetalik akçe te -
clarikinde h411q;a 
suubet çekildi!)inc 
ve muamel&tı umu
mıye bakır akçe ıi
zerine cerey11111J baş
ladığına binaen re
fikimiz Tercumanı 
Hakikat gazete~i 
kırk para bakıra 
füruhi .:tmeğe ka -
rar verdiği gibi 9a
zefemizin dairi bu
günden itibaren ba
kır otuz paraya s.
tılması kararlaş -
tırılmı fır. -

: V ek t) ırı 27 Nisan ı ~2~ trlril...ası . 
• 141 · dıın .. t:ykuıııda milyo

a 
ok 

JJ!ıı/u11·r11·i: Ilii.sryin Rahmi 
Cevap olarak .\bdul

lalı güıııblir gümbür 
b'r kalıkalıa salıverdi. 
S·lkıp Ccıual sordu: 
- l\'e gölliyorsurı? 
- Bir k:ıc <lakıkamn 

• 
ir;.ıı<lc rengin oluugu-
ııı.ı gülüyorum ... 

- Bu, giiliinecek bir 
~··y tl<'ff!Jir. lnsaıı b:r 

1 kaç dakikanın içinde 
zengin de olabilir. Fa
kir <le ••• 
Fotografçı cllerile 

ceplerinin kabarıkltğıaı 
yoklıyarak: · 

- Rüya mı görüyo
rum acba? Çünki böyle 
muğfil r-ıy. tara şinıdi
yc kadar çok aldan-

ner ol<lugunı gecelerin 
sabahlarında ac kal-

• 
dığım çok yuku buldu. 
Tali gene benimle eğ
leniyor mu? Doğrusu ... 
Şüplıc<leyin1 .. 

- Taliin seninle eğ
lenmiyor. Bıındnn soııı·a 
artık sen onuııl:ı C'ğle
neceksin .. V erdiğinı 
pm·a hizmetinin mu
kabili olmaktan cok 
aşağıdır ... 

• 

- Beyefendi, mera
kımı afedersiniz. İciıni • 
kurt yiyor. Şüpheden 
kurtulamıyorum. Bu. 
ceplerim~ doldurduk
larınız kaba k~\ğı t 

VAKiT 

Nevyork, 25 (A. A.) T exas ayaleti 
üzerinden geçen müthiş bir kasırga , 
on üç kişiyi öldürmüş ve birkaç yüz 
ki.)i}i :·aralamıştır . Diğer bir tayfun, 

1 

Nebraska ayaletinde birçok tahribat : 
yapmış ve birkaç kişinin mevtine ve 
mecruhiyetine sebep olmuştur . 

1 

. . .. b . ·a tııtıııa-
Ga::.ctecılenn oteden erı paı . 

. . l Eçref ırı 
dıkları nıalı1nıdur. J;::,nızrc e 1 bu ıı-
arkadaslan oları ga;::,eteciler de .. da_ 

' ·· lu nıunıi kaidenin hudut ''e şuınu I . /] 
lıilinde idiler . Bu ıneyarzda ~a ı~ı i ~ 
isinıli bir ::.at 1::.ıuirde nıeşrutı yeıın ·, 
l • d . b. -ete neşrı anın an sonra ycnı ır ga- ... _ 

7 ' ·ı so ~ ne başlanHştı. Eşref, şu ı•ıl a; • 
leıli : Hava silahların1n tahdidi 

C ııcvredelci lcoınisyonda 
kopaı1 ıniinakaşalar 

[ Kıt'a 

-~--

Fransız teklifine karşı biz de kuyudu ihtir.aziye 
dermeyan ettik 

Cnene, 25 (A.A)-Tahdidi teslihat ihıari kamisyonu 

mukavele projesinde münderiç olup askeri tayyarelerin 

miktarı , ve kudreti harbiyesinin tenkisine ait ahkam ve 

mevat yerine tayy.areleri berri, bahri, harp, bombarduman 

ve takip aletleri diye tavsif eden ve bu esas üzerinden 

miktarlarının tenkisini mübeyyin olan diğer bazı mevad

dın inezkilr mukavele projesine ithaline dair Alman 

murahhaslan ' tarafından dermeyan olunan teklifi tetkik 

ve müzakere eylemiştir. Bu noktai nazar yalnız Rus 

murahhası M. Litvinof tarafından iltizam ıve müdafaa 

olunmuştur. Diğer d~egeler böyle bir teklifin bbulü 

teslihatı havaiyenin tamamile ref'ine muadil olacağı mii

taleasında bulunduklan için tCl<lif Almanlar tarafından 
geri alınmıştır. 

Bunun üzerinn komisyon tahdidi teslibat konferansı

na al"l:olunacak cetvel!erae avrupa memleketlerine 
mahsus tayyareler ile müstemlekita ait tayyareler arıısın· 

da bir fark gözetilmesi hususunda muhtelif hükumetle

rin serbest bırakılmalarına dair F ransanın teklifini mü

zekere eylemiştir. lngiliz ve Japon murahhasları tara

fından iltizam ve terviç olman bu teklif hakkıııda f tal
yan, Rus, Türk ve Çin delegeleti bazı kuyudu ihtiTa:ı:iye 

dermeyan eylemişlerdir. 

ltalya murahhası kuvayı havaiyenin tahditi bahsinde 

müstemlekat ile ana vatan arasındaki mesafenin nazarı 

itibara alınması lüzumunu natık bir muhtıra tevdi ede

ceğini bildirmiştir. F ransıs murahhası komisyon tarafın

dan bu hususta her hangi bir nıikyasın tayinine razı 

olamıyacağını söylemiştir. ltalya murahhası ise teklifinde 

israr etti~ini beyan eylemiştir. bunu müteakip Alman 

murahhası Kont Bemstorff kalyan teklifinin metin ve 

maali malum oluncıya kadar mes'elenin reye konmama

sını talep etmiş ve komisyon Buna ekseriyeti ara ile mu

vafakat eylemiştir. 

Zeplin seyahatini bitirdi 
Fridrihshafen, 25 (A.A) - Kont zeplin balonu diin 

akşam saat 22 yi 25 geçe burada karaya inmiştir. 

100.,000,000 
Almanyamn büiçe açığı bu rakamla 

tesbit ediliyor 
Berlin, 25 ( A.A) - Hükumet taraftarı gazetelerin 

teklif ve teşebbüsü üzerine Rayiştag meclisi evclce ka
bul ettiği 200 milyon marklık tahsisatı tecavüz için hü
kumete müsaade.vermiştir. M. Hilferding 1928 senesine 

değilya't 
- Kabalık etme Ab

dullah baba ... 
- lazur görünüz, 

ben bu kadar paı·aııııı 
yÜcudtnnı kendimde de
ğil bir diğerinde l,,ilc 
tasa'' ur cdı·mezdinı .. 
-Dediğin oldu. Cep

lerin doldu... llaydi 
baba ücretini aldığın 
sırrı n1e,·dana koy ba-

• 
kahm. Renim 'crdik-
lcriın kaba k:iğıl değil 
fakat scııin hana sattı
ğın sır elvan kağıtlar
dan yapılmış bir uçurt
ına olnınsın. 

- Galata k ıllosium 
temelinden şüphe edi-

niz. neuim s(h~Üın('m 

sağlaııılığıııdarı meraka 
düşmeyiniz .. 

ilen size Perran 
llaııııııııı saklanmış ol
duğu evi göstereceğim. 
Eğer içeı·de ınaşukauızı 

bulaınazsaııız kaLlinıe 

razıyım .. 
- Eğer sözün kof 

çıkarsa seni lıoşlaııa
cağın bir -Oli.imle öl
dürürüm. 

- Öliin1ü11 lıiç hoş
lanılacak nev'i olur ınu? 

- Öliinı bütün h:ı
yallarrn gay~si, çvk hoş· 
bir ~<lir. Hayauan 
bir ·can 1.urı.armak 

ibadettir •• Sen ınerlıuni 

1 # k-,. 8 
Her beldede terakki san'afça mum ~· istet• 
J?4srafla saye karşı az çok mu_kad ;r rl 
/zmirde bir hevesle Tıir'ue cerıde n ş ı 

'"" • ·ster· Açlıkla ıilfet etmiş Fahri muharrtr ı 
~. 

miştir. 

Kimyevi harbe korşı 
Roma, 

muhafaza 

beynelmilel 

olursun. Ben sevapk.~\r 
olorunı .. 

- Ren ııc bövle bir • 
rahmet isterim. Ne de 
sizi bövlc bir eciı· sa-

• 
lıibi etmek .. 

- lla)di çok söy
lenme esrar kutusunıııı 
ağzını aç.. SeYğiliın 

hanım nerede? 
- Sevgiliniz lıaııını 

Fenerde .. 
- Uangi Fenerde .. 
- Halic Feneriııtle • 

ebe Madam Diyamaıı-
dinin hanesinde .. 

- Bir ebe huues!n
de lıa? 

- Evet ... 
- Orada ne y:rpıyoı't 

dn1'u nwal. 1111 " 
~ . 1 1 - j h tı uııı .. . . ıı:ı~ııı 

" • ;ru ıı b·' ,,oCllr.ı . ·iıl•' 
• J ·ı· 'ıııı!ı . ..; 

tavirı cdeı>1 11
• ·ıc ~·~· 

_· - Bu suatıııı . lıif 
dcl'ek . 

ıncnınun e )\ tı:' 
. , '·i ırııe cevap veı cu • 

iııık:iııdır. JdC lJtl~~J!l 
_ Bu uıa 

1 
.,. Jı.f 

1 ı·ı ı., 
ne •1..,.11-1 Vll" · '11·' u '-·~t.n • , 11 11~ 

, ı. "SLİJ'Clllt'Z ,;,;111 
ı.;c) ''" ·ıecı r .ı 
• ı: cstiroh· ı ·ılı•'' _..,. ~ıı''. 
hakikat <•ocıı}(ll . 1ılı 11 '1 
• ·L.l . Be' tı' 

ftlaılnnı ,·ı .L'İ\~·I 
thğıdır. lllt!ııt ı.:ı . , ''' 
Jıüknıedorı.ııı; rıııı):ııJı. 

- Jiaydı u ll 'iillı ı 
babn ı;iıııdİ·'. 1~ı;ıııl' 
btrrudan ora)~ ·ıı''~ııı,• 

• 1 "' jl Jıyız. O evıı c ııı•"'' 
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tülı!eı; arr_amının sayılı 
OCUKHAFTA 1 

dan •Çındeyiz M 
>L ve k · ey-
""'1t ı;i k . ırları canlı 

"'laııu Ya:!ıerı gibi dol-
ı b· "U arı .. d 

u ıı ıronül .. gor ükç~ 
~D11ı1 O urpermeleri 
· ıııı, \.}'u ~ara dikkatle 
~nd sn. an kızarmış 

tıt oc VUıı;ten ziyade 
~ • tecek · . 
ravl'\ıe sınız. 

!ıl. ııklar b 
~ 6-Yta ' u vakıtsız 

~ ~ anlarn ıııın sebebini 
ırı anıış .b. 

~ ~ asuııı . gı ıdir. 
ÇlçekJ sevınç İçinde 

nden erın kokusu ile 
'.., lııQırıy!~[miş kelebek-
"~d· ar. 

G,ı,_, 'lllden 
~ '<leleıde memnundum. 
Yl ııı, ~ii Çocuk bayra

'ın~laıında ne . memleket 
biy ~tlııan b. vınç lezze-

tine .. d·ır. varlık ma-
6'r •kın· L 

ı . y 1 ı Oı<unıuş, 
ıl\i t.. nmiye . 'k 
~. °'nıii~tü gıttı • 

d ..._detin m. 
<ılaı • tek ·ı 

a Yay1Jd mı vatan-
)oı il\ ti b ~kına inanmak 

· FaL ır tea ıı· · ,..t ı vı:rı-
~. bu L galiba fel k 
~I 1 llC\'lıj e , 

lund~ çok gor ü 
ı ra b . 

ııı11;a ırdj 0Y•cısı dük-
nıııı ıtıba k. ~· Bu dar, 
t da 1 .. P 1 hıstra ı 
Ql;L luçiik . sa 0-
1..,; 't kinı hır ÇOculcta --na ıe YO!t n 

10 taahhüt 
ngiliz ilk mekteplerinde sınıfların duvarlarında 

şu sabrlar asılıdır: 
1 - A~la nezleye totulnı:ımak için odunıda pcnı:ercyi 

gece gündiiz açık tııtııca!tım. 

2 - Ylizünıu. etlcrir11i, tırmıklarımı, mLimkü oldu'ğ ka· 
dar temiı tuta.:a~ım. 

'3 - Yemekten cvycl dalma ellerimi pkayacaıtım. 
4 - Sabah kalktıgımda ak~Km yatarken agzımı pka) ıı:ak 

di:jlcrimi tenıi1.liycccğim. 

5 - 1 Jiç olmaz'u lıaftaJa bir !(İın yıkanııcagıııı. 

(i-- Ağzımı kapalı tutarak burnumdan ndc:< alnııya çalışa-
cagım. 

7 --- Arkayıı dönmeden yııliut a~zınıın öm ıı 
tutmadan ne ök>ürecek \'C ne de akstrftc ı m. 

mcncHI 

'Ydı:ı 1~nt~in· tu. Parlak 
dıı-. 1

111a kız~n beyaz bir 
terini\ 1-.ıaıı ırdığı karşı 
~Qç~ teıiııc lllış küfeciler 
~llııj çotuk. 

1~ 1n1y_orlard1. 
ı,,, 

1
Yah ' it ~ınurııni fakat 

b '' •ı erınc k 'ı~d 1 •ldı OCanıan 8 - Yere, d~cmı- iizcrine, mcrdin'lıc, yaya 
)~111/ Bıı ~e Ç•lıımağa !arına tükürmiycc.:ğim. 

kaldırım-

~~n lki aı.sa ah, bunun 9 - Ihima yanı'İ Ye iyi çiğnirer«k yiret~cğim. 
ÇıktıkJtİİlc ~ ~lay Çocuk- 10 - Anamı, babamı daima sercı:ek "e onlara hürmet 

•tını ..Y ıye kırlara edeceğim \'e her giın hayırlı lıir i} gôre1:eğim. 
L bu lrormü•tünı El -"···ıın-··· --...·- "I --ı --ı::·-·:ı • "-ette Yavr " • .. -···· -·-· -- ---•· •• --· ....... ::.:ı 

1~Yan80 uda . memle- İran sefaretanesi temel atma merasiminden 
duyıtıu ~ ~uk Yenı fikrin intibalar 
lındak·' ve bet . bayramını 
C:iııd ıleıin kı kendi ya
haı, c bukg~Çışleriııi, göz· 
hın etJc se. u u, ıslak bir 
h. lrüı 1 / tetnı · · ~tlj ' liği d tştı, Hava-
Bı ~ ~"'"- e elbette bu 

ı ltı -.ını aıtt 
tak enı han . ırıyordu. 

'llıd· la gı fikre uya
l!ı ık· duşGnd'kl:onuştum • 
ıb U·ç,. 1 \o\td ni - an ıyo-

~llıli~ n Şey ;onuşmağa 
~1 ~1 1lıdı. O endi hot-

rJ.' kcna nun çalış-
~ta ı b 
•n11t elle ayramında 

Ça)ıııtı ııır~ ve cizgisiz ,. 
Yır; .•sı beıı· ıra terlerle Ankarada inşa olunacak lran sefaretanesinin temel 
den ÇııııdikJ •ııı İçimde bir atma merasimi yapıldığını dün yazmıştık. 
' 1 ernışr B b oeyh 1abe · 1• ir şey- Bugiin Cle bu ını.-rasimden iki inti a dercediyoruz. 
b~nj u~e Ye~~ .. ~~madığını, Resimlerimizden biri Başvekil İsmet Pş. Hz. ni lran 
o ır 1 uıuldüg" - ·· sefiri Fürugi Hanla •·anyana, temele konulacak kag-ıdı k •Yan umu, ı 
~dı· ıç bir ıstıraptan imza ederken, diğeri de Başvekili ilk temel taşını koyar-
o~ ~•nı k eser b ı k .. · ~r~~lt\ endi .. u un- en gosterıyor. 
~: o

1 

bilrıık isti}'ordu!ılı;den b·~;~~;···ğÖ~İ~·;;~;· .. ·k~İd;~·d;:··"·~İ~~;;;~: .. ~f~~di?::: ............... . 
P er· ti .. 1 · an- Olgun bir büyük ins: n gibi dedi. 

c•kıııi 
1 

hep bz·u ın nin gam bulutlu göıleri yüzü-
~ sa • ırden b. 

•lııı nıyord ıte- me daldı. Sonra her şeyı 
111"' unı Anı b·ı b. d ·ı '''· Cn · ma ı en ır e a ı e: t'.t Yaşındaki_J.. H~fukaranın 

l} 'lr~IllLAR 
~lJNCR 

J J, ,.~(( lı~-...... ~.;::~~ 
11,., ' l f / l o ı ı 11 

it ıı/,f ·· . • •• 
(J,;. ıırıuıii- B ~ --.... ı,,,11, 1 -.. eıu prırçrı parça fdiniz .• 

ı ıı!'rıl.-1111;: .. ()nıı l /, ı 
)/f'(l t'll//::, ... 

Yazan: '\adri Etem 

ve uyudu. Hatta o kadar uyu

du ki horııldadı, horuldadı ... 

F akaı bu horultu çok sür

medi. Dudu korkunç sesler 

çıkardı. 

Ujku ıç nde aglıyan insanın 

boğuk. boguk o i işill <li. Bu 

lcaip •~sler lş!Uld~i' tam11n 

udu hail kavallarla uğr ıyordu. 

•ıra dizilen kavaklar birden 

kapkara, yüzlerle başı olan bir 

}ılan lialini alıyor. Bir insaoı 

lerdh ferah yutabilecek gibi ge-

niş \'e kıpkızıl ağızları açılıyor. 

Avurıları bir körük gibi esni-

yordu. 

Bedenleri birbirine örülmüş 

başları havada yılanlar Duduya 

d<>Rru uzanıyor . Dudu 

koşmak isledikçe karşısına sürü 

sürü balmumu renginde adamlar 

çıkıyordu. 

Bu adamların boğazlarında 

birer at yuları, boyunları ipince 

ve upuzundu, boğazlarındaki 

yularlard.in havaya asılmışlardı. 

Dudu acaip yılandan kaçmak 

· ledikçe boyunlarındaki yular -

larla göke a<ılnııı bir halde 

hlıncllkta salranıyormu~ gibi 

Çocuk ve frengi 
-9-

·Bu izan>ı1. analar, lıahalar, 

hu yanu katilleri lılnız ha'
rnlıp;ın vehamctiııi anlamı~ ol
salar hem kendilerini, hem 
de çocııkl;trıııı kurt:ırmı~ o
lıırlar. 

J·'rcng·inin ne am·tn-.ız, ol

diırudi bir ha>talık oltlugunu 
'c tedal'i ile ne k:ıdat z:ı ı al
lıııın kurıulnıa>ı nıiinıkiiıı ol

duj\'unu g!lstcrmck için >ize 
birkaç i,tati tik l(ii<terccc~im. 

Bu btatisfü. nıkaınları ka

dar \·azılı, bariz lıiı;bir nıi

>:tl ~·ocuk lrcngbinin ehem
miyetini size gö~tl'rtmcz. 

Dunyaıım en meılcni mil· 
lctlcri çocuklarını bu m(ıthi~ 

illetten kurtarmak il;in mlıca
dclc açnıı~larılır. Bit.de de
nıol,.rat idaresi tccs,tı~ ettik
ten >onra freıııı:i mül!adcle;i -
ne ciddi olanı!. ba.,.taQdı. Fa
kat daha çoı:uk lr..:ıı•·i-iııc 

kaN tam bir miicadelc tc<-. ' 
kilAtı yok. ~'ok temenni ede-, 
riz ki yakında bizde de Av-
rupa mcnılckctlcri ıı:ibi mLi
rndclc tc~l.il:l.tı olsun. 

l'ransada (:ı;;3) doğum 
niııde ayrn:.ı bircr frenıı:i 

mtitchııs>ısı rnrdır. Hunlara 
hııl;t\ınct \'anlım cdcr. Bun-

lar da bir tarufc:ın frenbri1i 
gebe kadınları tcda\'iyc uğ

ra~ırlar. Di~.:r tarnftan da du
r;an çocııkl:ın l·mzirnıc ev
lerinde trd:n i cdcrkr. 

ta\ ruları öliiındcn koru-

~ 

fircnıı:idcn konınııya, tcdıl\ iye 
uj!;ra~ırlar. Siııcnıal:ır, tiyatro
lar lrcnıı:iniıı fc1:aatini ıı:iistc

ren !ilimler. piyeslerle halkı 

uyandırır. Ç'oı:ukları dıı~ııneıı, 

koruyan bizim tc~kil,\ttarıını· 

1.ın da böyle mtıı::ıdclell'rde 

bulıınnıa;mı ı:ıından dilerim. 

.\le~htır !rcnµ;i ii,radı Ftır

niyc bir i;tnti,tij!;indc ı_:ii,tcr

mi~tir ki: Zengince Jıa,tula

rınd:ın "IOO .. kadın -'.!01l, 

çocuk dnp;ıırmıı~. 13unlanlan 

'·!io" ı s:ııı. kalma>ına mukabil 
""l-Pl.,i iılıııu~. Fakir ma

halleler lıalkmııı mtıracaat et

tip;i hatalarının btatbtip;iııde 

i>c - ıb~" çocuktan "1!2, 

sinin s:ııı; kalmasınn mııi;ahil 

" 145. i iilmii~. 

* 
Bu istatbti !deri çop;altıp 

yenilere doğru gelelim. l'ııris

teki Pr!. "Pinar~ın toplıtdığı 

'ak'alarda tcda,·i görnı iyen 

frcn~ili hdıııların çocuklnrııı

daıı •, 70 - cıo ı öl nıiiş, te

cla\ i edilen kadınlıırııı çocuk

larından ise yiizdc 9 u öl
mii~. 

• 
;\larsilya çocuk muan net 

yurdanda "ı () 14-., den enci 
-tam lircngi tcda\'isi yapılına
ma>ı yüziindcn- ,-Badi firen
gidcn ölen çocukların iitüm 
nishcti yıı1.ck IJO ıkcıı o ta-

maya çalı~ıtn tc>ki cf:ır be rihcen sııııra -teda \ i tatbiki 
amele nıahallclCriııdc, esn:ı! dolayhilc- bu rakkanı yıizde 
odalarında halkı tem ir için 42 ,·c inmistir. . . 
konferanslar ı erırldrt 1 lcrkcsi ( Btımedı) 

~ıııı111ıııınıııuıııııı111111ııııııııı111111ıııı"ııııııı1111111ııııHıı111ıı 11111 ııııııııııuıı 1111 ııııııııııııı 111 ıııııııııııııııı""ıııııı~ = :E 

j Anneler! ~ 
) Çocuğunuz ne kadar uyuyor? (. 

~ <;ocu~un mtL-.tcrihanc uyunıa:--ı ~ıhhatinin 1 ... cnıaHtıc ~ 
ı en kıı\ \'etli delildir. \ 

~ Yeni dog•mı~, sıhhatli bir c;cıı:uk banyo edil- !ff 
§ md. 'e emzirilmek \ nkitleri nıusıesıı:ı olmak ii1.crc- := 

ı ~:.:~"'::;:;~": .:~~":';~::'·::,,'""" "'""' " '" ( 
\ .1 Altıncı :ıydarı on ikinci aya kadar g·ccckyin j 
fj 12 s:tat 'c 'abalıları 1, ilğlctkıı sonra da lıır >:tat tı) u ~ 

~ malıtlır. fj 
- '1- - iki ya~ına Relinec g·cccleri 12 saat gtindu1.lcri := 
= de hiç olmaz·a lıir saat uyumalıdır. ' 
~ Çıırnk ) ııtak!ıt uyte hir nıziyctce yJtırılmalıtlır J,i ~ 

=
~ scrbe,tçe ~crinclıil1mc,in1e mu"ıit yer bulunsun. Çuı.:uk ~ 

U) urken lıir tara tan t iğer tarafa c;c\'irınck, hem ziya- · ~ 
~ de uyunı:ı,ını, hem de d~ha ziyııdc rahat etmesini mu- ;g 

=------_-_-=_==- .:ip olur. Çocup;u uykuya \':lttıp;ı 'aziycttc hir taraftan \ 
üte tanıJ'a ÇC\ irnıcyip oldup;u ı;ibi bınıkıııak ba~ınııı = 
~ckline de fena töir yapar. ~ 

~ııııınıııııııııı 1111ııııııuııı111111ııııınıııı1nıınııuııııı11111111ıııııııııı111111nııııııııııı11111ııııııııııu1111ııııı 1111111111111@. 

ejderin ü•lüne itiliyordu. 

Bu esnada ince, seıı~ın, narin 

bedenli Hüseyin lime lime olmuş 

bir vucutla karşısına çıktı. Onu 

da şerha şrrha yaralarından ılık 

kan sıza sıza ejdere doğru 

sürtiklüyorlardı. Dudu gördüğü 

manzaradan deh~eılendi, odanın 

içinde korkunç bir ~lık dolaşıı: 
.. 

onu .. 

Bırakın onu . . Bırakın 

Beni parça parça edin , 

beni öldüriiıı.. Bırakın oglumu, 

bırakın Allah aşkına .. 

Boynu yularda a.ılı duran 

biri yanındakilere s""lendi : 

Sus kalil.. Sus havada 

sallanan bedenlerden biri öte

kilere ~eslendi: 

Evveli. ~unun ölümünü 

görsün .. 

Alınin llirbes nde gene beğ k 

- Ben kani değilim.. Ben 

kani değilim.. Ben anayım, oğ
lumu btrakın .. 

Önünde kopuk kelleler, ba· 

~ından ayrılm"i bedenler. üzer
lerindeki derileri. etleri kuş 

gagaları, köpek dışlerile delik 

deşil< olmuş }tğın yığın iskelet· 

ı~r, sırıtan çene kemikleri, asla 
kapanmıyan oyuk göz evleri 

sıra sıra dizildi. · Ve hepsi 
üzerine atılacakmış gibi Dudunun 
etrafını sardı. 

Dut ağacına a.ılan faizci hafız, 

Duduyu gammazladığı için ya

lağında boğulan hacı soufu, 
Esmaya orospu dediği için la

b na. ile tarlasınCia vurulan 

muhıar Memiş ıe bu kafilenin 

içinde idi. 
Bir lırlına gibi bajırıyorlıttdt: 

Kaııl... Ka ·ı ... 

Be inci 

Gün 

Kemi~ ~ostolıvı 
" -Bu h:Na.ıll;ı na,ıl unl:tnı:ılı? 

Bu ~ilıi ço.:Lıktarda h:H:ılı~ın 

bastanorıcımla lıir :ı,abiYct ~"· 
' t"ı • ' 

riıliir: yııraıııaz otur, hiç bir 
~eı bcycnnırz. nYktısıı azalır, 

ııfak hir µ;iirultııdL·n derhal 
uyanır. \' ıicutları Ye tlrrı· 

!eri ı;ok ha,;:ı, olur, harfi' hir 
tırnakla çizil'l' tlrrlıat kızarır. 

.\gtarkcn ~at;aklarırrlal,i tl:ı· 

nıarlar ~i~cr. Terler, b:ıJıu,us 

alııılarında 'c yıızundc daha 
ziyade ter !{•ir(ıliir. Durmkcn, 
U) urken y:ı-tıj!;t ıslaııa1:ak ka · 
d:ır fazla terler. Htı ,aydı!2;ını 

alametlerin farkına Yarılmaz

s.a o rnkit hastalık daha zi
) ade ilerliyerck kemikleri 
yun1u~amıyaJ ha~lar. Ba,tn ar· 
kasındaki kemijtine parmakla 
lıu,ıba içeriye dognı giiı;cr. 

J,tc lıu zamanda her has
talıj!;a çabuk tutulur. Sık stl, 
nezle \'e öksiirıik olur. f lcr 
nezle ve ök,;iirük hast~lııtın 
daha ziyadelcşm ... sini mucip 
olur. llıngıldak kcmi(ti !azla 
:ıçık kalır. Ciiğ,ıindcki ke
mikler ynn taraftan içeriye 
göçıniye bn,lar. ilci kemiği 
inhina peyda eder, ayakları 

eğrilir, başı lıüyiir, bu kemik
lerdeki tagaryiirntm hepsi 
bir çocukta olmıyahilir. Ba
zılarında bir kısmı ,·ardır. 

diğer kmnı yolmır. 

l~te bunların :;clıcbi zonno· 
lundu!tu gibi be~iktc iyi ,a. 
rılmama<ından dc!tildir, yu
kurıda tadat olunan :;eylerdir. 

!\emik ha>talığına tııtıılma

manın çareleri: 
Hamilelik zanrnnıııda hol 

lıol sebze \'e mcyı a yemeli. 
Çocuk dogduj!;uııdan itib:ıren 

anne \'C\'a inek siitti \'Crilir'e 
saatle \erilmeli. \lamalara 
'aktü zamanil lı:ı~lmımalı. 

Dııp;dup;unun ikinci lı:ıftasın· 

dan itibaren her p;un '.'-okap;a 
çıkarılmalı. C:ıınc,ll:rdc ~cı

dirilmclı, hııtta karlı h:l\ iılar
da . ofada pcıH:erckr ·ı ·ık 

rıldııp;u halde ıı:czdırılıncli. 

J lcr p;ün nıııntabm banyo 
yapılmalı. \"ak tinden en d 
\ e ·a ~a} if de ı;mıı~ ı;o ki arı 
mutlaka h~kimc p;ii,terip \'lr
dip;i na>İh'dtltti YC tL·d:n·ilcri 
tatbik etmeli: \"alnı;. lıu ÇO· 

cuklan cbik ı:tinü tamam 
olunı:ıya kadar rnkap;a çıkar
mamalı "" bıtn yo.ıımı >eyrck 
yapmalı. 

Ycıap;ıııda yan taraflarına 

>ıc:ık s,ı ~i~ckri konmalı 'c 
~ünc~li z,ımanlarda odanın 

ı:amıııı aç:ırak ıı;unc~lı.:ndir

nıcli. \'aktindı.: do~an çocuk· 
!arı dog,Juguııtın on lıL'~ind 

- -- ·--

Dudu 11abaha karşı: 

- Ben kaıil d~ilim Alim 

emretti, ben yaptım!. 

Diye söylene söylene uyandı. 

Helecanla gözünü açtığı za

man daha çok dehşellendi. O .. 
O kocaman ağızlı ve bir çok 

kafaları olan ılan odanın içinde 

idi. İrgilerek baktı aldanmıyor
lardı. Ejderha imsiyah başlarını 
yukarıya doğru dikmiş, Duduya 

atılmaıya mühe ya bir halde 
idi. 

Çığlıktan Esma uyandı. Dudu: 

E.•ma.. Kız buradan kaç .. 

Git.. Eıderf görmuyor mu.un? 

Esma bakıı. Dudu ocağın 

önünde bir noktaya gözlerini 

dikmişti. Esma da bakıı. simsi

yah, uçları lr.ıvrık ocak maşasın
dan başka bir fey yoklu. 

E5ma oca~ı karttlırmak ıçin 

a uzalına Dudu: 

& 

rtt ~ tb~s~t~J 
Bir anne 

Çoc~unu yıkarken 
elektrik cereyanile 

öldü 
Karagünırükte Avcıbey ma

hallesinde Kani efendi sokağında 
• 1 • numaralı evd" oluran bah
riye müıekaitlerinden Yusuf zı. 
ya Beyin zevcesi Müzeyyen 
Hanım, dün oğlu Şemsetıinın 
banyo,;unu yaparken, eli elek
tı·ike dokunmu~. şidd•tli cereyan 
tesirile 7.•vallı derhal ölmü~tür. 

Zabıta tahkikat yapmaktadır. 

Buhran esnasında .. 
Zeytinburnunda Demirhane 

caddrsinde kaheci Halil ağanın 
zevcesi 2 5 yaşında Leyli. hanım 
asabi bir buhran esııaoında 

leuliirdivot içmiş, Y edikule er
meni hastane,.inc kaldırılmı tır. 

Bırakılan çocuk 
B~şiktllıjta Y t'ni mahallede 

Parmaklık sokğında bir taşın 

üslüne Jört aylık bir erkek 
çocuk bırablmıfltr. Çocul< Darül
icezeye gönderilmiştir. Bırakanın 
kim olduğu araştmlmaktadır. 

Gene otomobil kazası! 
Şoför F eridin idaresindeki 

1367 numaralı otomiıöil. Çem
berlilaşta ahçı Mu talaya çarp
ID!f, Mustafa ehemmiyetli suretle 
yaralanmıtttr Şoför yakalanmıştır. 

ÇarpıfAD otomobiller 
Şiılide Haliıılcir Gazi cadde

sinde 346 numaralı olomobil 
ile 1618 numaralı otomobil 
dün çarpışmıılardır . Her iki 
otomobil hasara uğramıştır. 

·-···· .. ················-·-·············-
l(tınııncieıı itihurcn mutlJka 
ıı:iine~lcndirmelL ( ;tine~in de
runundaki mın i renk çoı:uk

ların n~Yii nemalarına \'\\k 
iyi bir tesir yapar. 

(;(ine~ olmazsa (tiltrın ıyolc) 

1.iya>ırıa konmalıdır. füı da 
tıpkı gıine~ gilıi nıcudu gı

dık! ı nrak dolayı sile faaliyete 
getirir \'e 'tirnt nok,anları•ıı 
itnıanıa çalı~ır. Çocup;u h~,tu· 
lıklanlan sıkınıııalı, lıi>lıir 

lıa,tanın y:ınına >oknıaıııalı 

\ e lıiı;lıir kimse iipmcmdi. 
:\ ezkli kimsrkrk tuııa> Nnıc
nıdi, annc<i nl'zle olursa 
burnuna ttillıcnt lınp;l:ı) ıp 

çcıı:uıı;uııa üy le bakmalı. 

J·:p;cr kemik h:ıstıılı~1 l·:ıi

lamı~~a, üç ny kadar hl:r/.!,ll l 

gıinc~ bunyo'u yapmalı, lı:ı

lık \« ı içirmeli \ c lıqinci 

anııdan İtibaren ,.L'[ızc ~ul:ırı 

'c nınrn u"ırckri \er
meli. Yedinci ayda et su
yu çurlıatan nrilıneli. Doku
zuncu ayından itibaren yu
ımırta »ırı'ı 'erilmeli, ıııutla· 
ka hekime nıua ·ene ettirmeli 
lüzumunda iıltra' iyolc rn
pılnı:ılı. 

l~cc ~ti arzolun:ııı tarzda 
çocuklara bakılır,a kemik lııı-

talığıııdan 1-urıulmu~ olurlar. 
Çocuk doktoru 

Ali ~ 
- Seni de öldürürler .. Senı 

de öldürecekler.. diye diye 
bayıldı. 

Dudu heyecanla uyanmış ve 
etrafı kirpiklerinin arasında 

biriken yaş damlalarının arkasın· 

dan görmüştü, yatağı da ocaKa 
çok yakınaı, ılk gözüne çarpan 
maşanın uçları idi. ilk gördüğü 
tabii hadiseden fazla bozuk 

gördü ve heyecan gördüğüne 

can verdi . Maşa onun ıçin 
bır ejder oldu. Ne zaman m~a 
görse derhal ejder ona l\ğ'zlarını 

açıyordu. 

Dudu odada böyle söylenir
ken kapı vuruldu. Zaten ubah 
ta olmuştu. Selman : 

Pazvantoğlu hazır tür -
benin önünde. dedi. Esma kı

saca hazırlandı, mavi nikabını 

yüzüne geçirdi. Terzinin yaptıgı 
ba}Talclardan hirini eline ald
ve dışilfı çıkıı. 

1 (Bitmedi) 
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p:e nıisiıı d P lı aııs Nlil dil<' r 

İkinci hadise diğer bir zırhlı 
üzerinde vukua geldi ve nisan 

nihayetinden mayıs evasıtına 

kadar devam elli. 'ihayet şid

det kespederek açıktan açığa 

i•yan halini aldı. Bir isyanın 

ilk sebebi haklı yere verilen 

bir hapi$ idi. Mürettebat bir 
kaç kominist ateşcinin teşvikine 
kapılan hapis ceza•ının icra.•ını 

menetmek istedı, Müşevvikler 
nihayet de geçerek ileride 

divanı harba verilmek üzere 
Almanyaya gönderelinceye ka

dar bir İngiliz gemisi üzericll< 
hapsedildiler. 

Bu isyan mürettebatın bir 
defa daha azaltılmasına sebe

biyet verdi. 
Mevkuliyellen kurtulmak ar

zusu o kadar şedit idi ki efrallan 
bir çoğu, filoda muhakemesi 

görilem~ecek kabahaılar icra ede

rek Almanyaya sevk olunmanın 
yolunu aradılar. Bu suretle 
mevkuliyetten kurtulmak kendi
lerine o kadar ziyansız gözükü
yordu ki, taril olunamaz. Çünkü 

divanı harba verilmek üzere 

Almanyaya gönderilen efrat 

evvela uzun müddet mczuni
yellen istifade ediyorlar, ve 

bundan sonra da divanı harbın 

müsamahasına mazhar oluyor

lardı. 

Gemilerin bir çoğunda hapis 

cezasının tatbiki mümkün olma
dığından ve cezai nakti de ma

alesef reledilmiş bulunduğundan 
efradın berayl tecziye Alman
_1aya gönderilerek mürellebatın 

fazla azalmaması için bir çok 
kusurlan görmemezlikten geli

yorduk; bu suretle vaktı gelince 

denize çık.magı temin edecek 
kadar mürettebat muhafazasına 

muvaffak oluyorduk. 
Fakat bir çok kimseler, hak

kettikleri cezaya çarpılmaktan 

yakalarını sıyırdılar. Mevkuf 

mürettebatı Almanyadan geti

rilecek efrat ile değiştirmek 

mümkün değildi. Çünkü yapı

lan trcrübelerle sabit olmuştu 

ki, bu suretle getirilen efrat 

filoda mühim kargaşalıklar vu

kuuna sebebiyet veriyorl.!rdı. 
Şu suretle zabitan hariç ol

mak üzere Skapa Flova yeni 

müretlepler aelmesini katiyen 
men'e mecbur olmuştur. 

Mevkufiyet hepimizin üze

rinde fena bir tesir icra edi

yordu. Maamafih arkad•~lıkla 
tide edemiyecejiimiz ve aynı 

zamanda düşmanın husumetinin 
bizi mahrum edemiyeceği bir 

~ey vardı. O da Skapa F evoda 
seyrettiğimiz tabiat harikaları idi. 

Filhakika nazarlarımız önün
deki manzara vahşi \'e meyus 
bir manzara idi. Bol bol su, 
ormanlar; işte bu kadar. Böyle 
olmakla beraber bu metruk arz 

parçasının kendine nıah•us bir 

halaveti bir ı~tafeti vardı. Gün

düzleri pmlu güneş ziyası veya 

yağmur yüklü bulutların gölgesi 

ile sema gül rengi ufuk hazin 
idi. F akaı akşamları ve giceleri 

bu kül renı;ilik silir.iyordu. 
Kutup z·.yd'1 şualarını bulut

lar üzerinden cesim projektör 

ıuaları gibi ah yor, ve onlan 
•anmtırak bir ziya ile ııılı:lan

dırdıktan sonra muazzam bir 
müşaşa deniz gibi yayılarak 

fezayı ~gal ediyordu. 

Bir ma}ıs akşamı bu bedii 
manzarayı gördük, güneş ancak 

gayet geç olarak gurup etmiş 

,., ne kadar revnakı var•a se• 

maya dökmüştü. Manzara muh· 
ktem, gönül alıcı idi. 

Maamalih bu kadar letafet 
kafi gelmezmiş gibi bu ziya 

tarlası içerisine bir fecri tima
linin kubbei ziyası yayıldı. Bu
lutlar parladılar ateşli renkleri 
Orketlerin mağmum ve latif 

kayalarını aştı. Allahın azame
tine bundan büyük delil olur

mu~ 

Yedinci bap 
Batırma ameliyatın ı n hı.:zırlanm ... 1 

mürettebatın •on ten.zili. 

Mayısın 11 inci günü gaze

teler, itila! devletlerinin sulh 
ı şartlarını filoya bildirdiler. 

Bir iki gün müddetle mürettebat 

beyninden vurulmuşa döııdü. 

F akaı Alman lakaytlığı ve 
umursuzluğu vatanperverlik his
sine tekrar galebe çaldı, ve 

mevkuliyetin kısa bir müddette 
nihayet bulacağı ümidi, şeraiti 

sulhiyenin fevkalade insalsizca 
olmasında beyinlerde hasıl olan 
durğunluğu izale etti. 

Almanya tarafından sulh 
ıartlarının kabul veya reddedil

mesinden husule gelecek netaiç 

hakkında bir fikir peyda ede

relı: ve buna göre kararlarını 

veçhelendirmek el' alimi tanzim 
edecek halde bulunuyorm. 

Yalnız kendime güvene bilir
dim. Bu bana pek sarih ve 

pek dogru geliyordu. Zaten 
her hangi bir emir veya talimat 
kabul edemezdim; çünkü Al

manyada benden başka 

hiç kimse filonun vaziyetini 
bilerek muhakeme yüriltmezdi. 

Sulh muahedesi hakkındaki 

müzakeratın cereyanı esna ında üç 
~kil karıısında kalınabilirdi. Ya 
Alman hükumeti şeraıti reddede
bilırdi; ya müzakeratı pazarlık 

şekline sokardı, en muhtemel 
olan şekil de bu idi, yahut la 
hemen kabul ederdi; bu, şera

itin ağırlığı karşısında imkansızdı. 
(Bitmedi) 

Hariciye ue~ilinıiz 
Tevfik Rüştü 
B. Romaya 
ha.rekef etti 
Berlin, 25 (A.A)- Tev

fik Rüştü Bey Romaya 
hareket etmiştir. 

Berlin, 25 (A.A) - Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü B. 
Berlinde ikameti esnasında 
gerek hükumet ve parle -
mento azalarile gerek fen, 
gerek iktisat alimlerile mü

teaddit mülakatlarda culun

muştur.Hariciye nezaretinde 

iki memleketi alakadar eden 

meseleler görüşülmüştür • 

Türk • Alman hakem mu

ahedesinin müzakeratı İt· 

marn edilmiştir. Muahe pek 

yakında Ankarada imzala • 
!anacaktır. - - -

Ankarada 
Dünkü ;por eğlenderi 

Ankara, 26, ( Vakıt) -

Mektepler ve sporcular bu 
gün ıdman isktiklal saha
sında çocuk bayramı şere· 
fine fevkalade tezahurat, 

idmanlar, müsabakalar, O· 

yunlar yaptılar. imalatı 
harbiye, gençler birliğini 
futbol maçında yendi. Se
yirciler c;ok kalabalıktı. 

--Bütçe müzakeresi 
Ankara, 26 ( Vakıt) -

Bütçenin müzakeresine per

şemde günü başlanacaktır, 

r-................... ; ................... ] 
: DAHiLDE 
~ ....................................... . 

Mezarlıklar için 
nizamname 

Fmaııet mezarlık işlerile nıcş

ııul olmak üzere bir müdüriyet 
ihdası için Dahiliye vekaletine 

müracaat etmiştir. Vekalet ölü

lerin defni hakkında bir ııizanı
naıne hazırlandığıııı, bunun 

Emaneti tatmin edeceğini bil

dirmiştir. 

Serseriler yurdu 
Emanetin serseriler ve kim

sesizler için bir yurt açacağı 

yazılmıştı. Bu yurdun talimat-

nanı esi 

Rıza B. 
tebhiriıane müdürü 

tarafından hazırlan-

maktadır. Ancak aJakadarlar

dan bir çuğu bu müesseseden 
hiç bir fayda hasıl ulamıyacağı 

kanaatindedirler. Zira yurt bir 
takıın serseri, hırsız ve yanke

sicilere me'va olacak ve bir 
giin polisin müdahalesile kapaıı

ınıya mahkiı;n bulunacaktır • 

Böyle bir müessese için yapıla

cak masraf heder olacaktır. 

Buz imtiyazı Ema
nette kldı 

Buz iıntiyazıııın Emanetten 
alınarak buz imalinin serbest 
bırakılması hakkındaki karar 
geri ah nmışltr. 

Buz imtiyazını Emanet eskisi 

gibi elinde tutacaktır. 

Tarihi binalar 
Tarihi kıymeti olduğu iddia 

edilen birçok çeşme, sebil, 
türbe ve r.ıebaniniıı şehrin ima

rına mani teşkil ettiği maliım
dur. 

Eıırnııet tarihi binaların tayin 
ve tesbiti için bir komisyon 
teşkiline karar vermiştir. Bu 
komisyon tarihi binaları tefrik 
edecek, öbür kıymetsiz ve ha
rap binalar yıkılacaktır. 

Ermeni patrikanesine 
bir hadise 

Dıin sabah Ermeni katolik 
cemaatine mensup 12 kişi 

Sakızağacındaki patrikane bina
sına giderek yeni kilise heyeti 
intihabı yapmak istemişlerdir. 

Başpapas Rokosyan Efendi, 
gelenleri içeri sokmak isteme

yince 12 kişi zorla girmeğe 
teşebbüs etmişler, zahıta derhal 

haberdar edilmiş, bunun üzerine 
gelenler geri dönmüşlerdir. Bu 
12 kişi, bugün valiyi ziyaret 
ederek hadise hakkıııda izahat 
vereceklerdir. 

Bakkallar ihtikar 
yapıyorlar 

Piyasada eşyanın toptan fiat
larile perakende fiatları ara
sında şayanı dikkat bir fark 
görülmektedir. 

Asmaaltında okkası 50 kuruşa 
satılan bir eşya, mahalle bak
kalına gelince birden 80 kuruşa 
çıkmaktadır. 

Bunun sebebi hiç şüphesiz 

ilıtikardır. Hayat pahalıiığının 

ehemmiyetle ıııevzuubahs olduğu 
şu günlerde Emanet bunun 
önüne geçmek için tedbirler 
almalıdır. 
---- --

Hanım Efendi 
Bahtiyar olmak iıtiyor musunuz? 

Lrıtfen Beyoğlunda İstiklal cad -
deıinde 370 numaralı Beker maga
zalarının hanımlara mahıus e1ya 
dairesini ziyaret ediniz . En ıon 
model ve en ıık rop ve mantolar 
üzerindeki hakıb fır.atlardan iıtıfade 

etmek zamanınız vardır. Bu mü.;teı~ 

na satış ay nihayeline kadar de\'am 
edecektir. 

---

• 
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:Dünkü spor hadiseleri 
( Üsttarah bınnci •ayıfamızdadır] 

Netekim Beykoz kalesi 
kalecinin kifayetsizliği yü

zünden birinci sayıyı tattı. 
Artık tılsım çözülmüştü. 

Top birbiri arkasına Bey • 
kozun kalesine dört defa 

daha girdi, bu suretle sa -
yılar beşi buldu. 

Bundan sonra Beykoz 
kapalı bir müdafaa oyunu 

oynamanın mazerratını an
lamış gibi gene birinci 
devredeki açık ve sayı yap
tırmamayı değil sayı 

yapırlayı hedef tutan bir 
şekilde çalışmağa başladı. 

Fakat çok geç kalmıştı! 
Oyun bir az sonra bu ne· 
tice ile bitti. 

T. M. 

* Beden terbiyesi 

Dün tepebaşındaki Ame
rikanı kulübünde bir cim
nastik müsameresi verildi. 
Müsamerede cimnastikle a

lakadar birçok kimseler 
hazır bulundular. 

Dünkü müsamere Alman 
ve Amerikan usulü cimnas

tikleri yakından tanıtmak 
için tertip edilmiştir. 

Bu itibarla büyük bir 
alaka ile seyredildi ve tak
dirlerle karşılandı. 

Amerikada cimnastik tah
sil ederek memleketine 
kuvvetli bilgilerle dönen 
hakiki terbiyei bedeniyeci 
Hami Beyin yctiştirdiğ 
gençlerin dün ortaya koy· 
dukları eser her halda 
memleketimizin şiddetle 
mübtaç olduğu beden ter
biyesi inkılabına doğru a
tılmış bir adım mahiye
tindedir. 

Kır koşusu 

Muhit mecmuası tarafından 
tertip edilen kır koşusu dün sa
bah icra edilmiştir. Koşuya 

1.tanbul kroskontri şampiyonu 
Bcıiktaşla beaber üç gayri müs
lim ve bir ecnebi takım i§tirak 
etmiıtir. 

Koıucular Şişli ile Taksim 

arasındaki mesafeyi mu\·aflakiyetle 
katetmişler ve Beşiktaş takımı 

birinciliği büyük bir farkla 
kazanmııtır. Koşuyu mütealup 
kupa Beıiktaşlı koşuculara samimi 
merasimle verilmiştir. 

At koşusu 

Dün Sipahi Ocağında 
Süvari binicilik mektebin
nin de iştirakile binicilik 

müsab~bları ve atlı eğlen
celer yapılmıştır. 

Dünkü eğlenceler çok 

kalabalık olmuş ve şehri
mizdeki bilumum erkan, Ü· 
merayı askeriye zabitan 

müsabakalarda hazır bu
lunmuşlardır. 

Müsabakalar başlamadan 
ewel Süvari milazımı Edip 
B. tarafından hazıruna be
yanı hoşamedi edilmiş ve 

müteakiben 12 atlının iş
tirak ettiği manej harekatı 
icra olunmuştur. 

Manej esnasında genç 
zabitlcrimiz bincilikteki 

meharet ve cesaretlerini 

göstererek takdirler kazan
mışlardır. 

ikinci müsabaka olarak 
kılınçla mübareze yapılmış 

ve dörder atlı tarafeyni 
temsilen birbirlerine hü
cumlar yapmışlar ve mü
dafaada bulunmuşlardır. 

Bundan sonra kurdele 
müsabakası 8 atlının işti
rakile yapılmış ve süvari
lerden birisi omuzuna tak
tığı kurdeleyi diğer arka
daşlarına kaptırmamak için 
hayvanına müteaddit ma
nevreler yaptırmış, bu su
retle müsabıklar binicilik 
kabiliyetlerini göstermişler
dir. 

Çit atlama müsabakası 

çok heyecanlı olmuş 12 
atlı evvela birer birer sonra 
ikişer ikişer, dörder dörder 
en nihayet 12 si birden 
boylu boyunca uzanan çit
leri geçmişler ve maniler 
aşmışlardır. 

Beşinci (konkur hippik) 
denilen mani atlama müsa
bakasına da 20 atlı İştirak 
etmiş, dört zabitimiz fınale 
kalmışlar (1,45) irtifa,(1,40) 
arzındaki manileri ilk defa 

• olarak aşmışlardır. Bunlar
dan milazim Hayri B. 
birinci, Cevat B. ikinci, 
Feyzullah B. üçüncü, Yüz
başı Hulusi B. dördüncü 
olmuşlardır. 

BunlaraS ipahi ocağının 
muhtelif mükafatları veril
miştir. 

Ayni müsabaka siviller 
arasında da yapılmış ve 
iki kişi iştirak etmiştir. -- - ---

Doktorlar -------· 1 Üsttarafı 1 inci ıayıfamızdadır 1 
Verem cemiyetine azalardan bir 
çoğunun dahil olması temin 
olunmuştur. Matbuat ile dolı:
torlar araıındaki ıhıillfın müza
kere edildiği !çtimaa ait zabıtlar 
broıür halinde azalara tevzi 
edilmiştir. Geçen sene iki defa 
çay ziyafeti ve bir balo veril
miflir. 

Bu raporla bilanço kongrece 
kabul ve tasdik edilmiıtir. Ba
dehu cemiyet azasının yeniden 
kurulacak sigorta sandığına kay
dolunması meselesi müzakere 
edilmiştir. Bir kısım doktorlar 
bunun mecburi şekle konulma
masını htemiılerse de aksi mü
taleada bulunanlar ekseriyet ka
zanmışlardır Neticede eski 
a1.a ile yeniden cemiyete gire
cek doktorların sigorta sandığına 
dahil olmaları kabul edilmiıtir. 

Aza taahhüdatının arttırılması 
kabul edilmemiştir. 

Lokal tesisi gelecek seneye 
bırakılmıştır. 

Etıbba odalarının teşekkülü 
karşısında cemiyetin infisah 
etmiyerek eskisi gibi faaliyetine 
devanu kararlaştırılmııtır. 

Gazi hazreılerile Baıvekalete, 
Sıhhat vekaletine telgraf çekil -
mesi müttefikan kabul edilmiştir. 

Son olarak yeni idare heyeti 
intihabatı yapılmış, riyasete Neşet 
Osman B.. reisi saniliğe T evlik 
Salim paşa, katibi umumiliğe 
Fethi, veznedarlığa M. Kemal, 
azalıklara Bahri ismet, F ahrettin 
Kerim, Nazım Hamdi Beyler 
intihap edilmiılerdir. Bundan 
sonra kongre dağılmıştır. 
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idare riyasetinden: 11 " 1~ 
"nii saat Je•I 

12 mayıs 929 tarihine mü.adil pazar gu alclidt ı·e 
lçtimaa davet edilen bankamız hissedaran 

heyli umumiyesi ruznameleri berveçhi alidir : 

alelade içtima ruznamesi kır••U 
1 - meclisi idare ve mürakıp raporlarının 

ik . tasdiki 
2 - 9 28 senesi pilinçosunun tetk 'e 

b'tl 
3 mürakiplerin tayini ve ücretlerinin ıes 

1 
~ 

fevkalide içtima ruznamesı ·ycsiPd< ~r 
1 - yüz bin adet beheri on lira kıymeti itibar' . btl 

ayeoıP 
ait hisse senedi ihracı suretile serın 

liraya iblağı 

2 - keyfiyetiıı tahakkuku için 

~,.,.~ 
lizımgelen ın 

ve ezcümle : I' 
A - hakkı rüçhanın sureti lstimalinin la) ini ·a~' f\Jtl 

d liihP 1 
lazımgelen ta 1 B - nizamnamede bu bapta 

idareye selaiyet itası 

mahalli içtima Himayei eılal çocuk 

Krezival 
Kullanması kolay ve tesid 

kat'ıyen şaşmıız. Pek müz'iç 

olan öksürülü keser • 

fl:ıva borularında birıken 

balgam lari söktürür. 

Dikkat ı ~~~· fabrıkasi 
müstahzaratı, .. &p•"• salıfıini 
havidir. 

OKSIMENTOL (PEllODfNI Öl<sıi~ıilo-lof;u hastalılflnınd•. VELU'TA SABUNU en sıtıi dir KEFALJİN 
9İİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİll--------~ 

'IERCHLİLCltE, $/RACALILAlf A, llll/IE 
ve KC/t/I( .lAYll'l/J(l.ARINA, /llAl'fll. ~ 
l/E SİİT 11/llEN /f.AD/NLAllA. ÇOCIJl<lA
RIN 8ÜYÜlfE5İNE. KElllK KIRIKl./KU. 
RiNA. HASTALllfDAll lrALllANlARA. 



YERLi Ol.AIMtlUADIL.l, 
JiOMASiL1 EYGUT IKEll 
MiLLİ ŞEtwetiN ANAH
TARINI YABANtt Ell-E~E 
VERME'VELIM. BU 'CiDAL
DE MUVAFFAK OLMAK 
tçlN lJtRAŞAN MEllL~
KETIN FEDAKAR VE MÜ
NEVVER tt1SMINA: 

Mamulltımızın herkeeçe melôm olan 'elmlli•ini 

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 BRiYANTiNi 

4 - PERTEV KARBONAT 12 -'.PERTEV ~ U VALET 

KO~PRiMfSl .PODRASI 
"5 - l'ER 1 E\7 DIŞM:ı\CUN 13-PERTEV 

oil.!Ası 1 - PERr.EV 01.Q~ 

SULARI 14- PERTEV LOSYON-

,, - Par.ı:v l(İNlN KOM

~A\I?Lt:RI 

LARI 

t5 - :SUIXJRWO PER~V 

( Koltu'.< aıtınJaki teri 

ktsmek için l 
t - PERTEV DIŞTOZU 

• - PERTEV il!SA~SL.ViRI 

Mbayede ikraz :merhumıtın medyunun 
:beleli numarası cınsı ismi 
t,RJ O ı 0940 "'Beykozda l\a vak dere cadacsinde eski 

11! ve yeni. SOi nurnamlı 1ıabpli 
harap 'bir hane Bodosaki U. 

3 ıo t 308 5 Bcşikt:ışta Abb:rsağn rnahnllcsintlc ıv cll 
efendi zade rokağınde eski 9 müker
rer ve yeni 3 numaralı bir ahırın 
tamamı. . Naciye 1 I. 

130 13570 1'asımpaşadft Camü kebir mahallesinde 
Debağhane k4Pısı caddciinde -.eski ve 
yeni 6 numaralı bahçeli eskke bir 
hanenin tamamı .Reşide .H. Hayrettin B. 

125 13675 Eğri kapıda Hacıllyas mahallesinde 
Bakkal sokağında eski ve ycnl. 6 nu-
n u maralı bir hanenin t:ımamı. Faik: l!ğa 

ı I 5 r 5252 Anadolu bisannda Göksu mahallesin
de eski Göksu ve _yeni KuJıı .sok.a
Rtnda --eski 7 mükerrer ve yeni -44 
numaralı b:ıhçeli harap bir hanenin 
tamamı. \l"~liye ll. Ahmet Ağa 

ı 30 1524 ı Ayvansarayda Hocaali mahallesinile 
hamam sou.ıtmda eski 54t54 müker-
rer ve ~i 54 numaralı bthçeli bir 
hanenin tamamı. Ayşe Tını Fi. 

160 15704 Gakitaaa Yolcu7.ade mahallesinde K:ıT
topu çikmazmda eski 'l ve )•eni 7, 
7- ı numamh bahçeli har.ap bir hane-
nin tamanu. Hüseyin Ef. 

<f=öe 16998 6yipre 0eZri .K.ı~ mahalleii.IM.le 
Otakalar ~ ,Cikl ';! YC y.e'hl 
5 numaralı bir di.f\.-\lnm "tmıamı. 

1500 6709 Galatada iolQlzade mahailtısinde es· 
iki 're ~i Dibek »k4tnd.t a\i 1, 
ıo, 12, 3, ve feni 1, 3 nwnaWı bah
çeli uıüinacı tamir iki hanenin ta-
mamı. Nurettin. h"1Wlil Hakkı,, Mehmet Cıavit, 
Hurşit Beyler Fatm:ı Seniha, Ayşe Sabiha, 

Ayşe l\tediha H. 

9180 17051 Üsküdarda 1 lacı H~mıhanm mahalle
'indc 'Paşalirnanı caddesinde eski ı 28, 
I 31 ve yeni 49, 49 - I, 4"2 numaralı 

ma:ı crazi ah~ap \'e k~rgir dcpol:ınn 
tamamı. ismet Sadiye, Zekiye Hatice Ha

nimlar, ve lbrahim Halil ll. 
J 7058 Bcşiktaşt:ı Kaptan lbrahim ağa m!

haUealnde Köçeeğl u sokajtmdn -estd 
ve yeni 2 numaralı bahçeli küçük 
,hamam namile maruf iki kısma mün-
bsim bir hamamın t.amamı Halil B. 

170 17 417 Balatta llocaali ınah:ıllesindc Teymur
cu soka.ğında eski ı l ve yeni 23 
numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. 

Mükerrer 
I070 J 7492 Üsküdarda SelimiyeJe Harem iskele

si sokağında eski 9 ve yeni 13, ı 5, 
17 numımılı bahçeli iki hanenin 
tamamı. Fatma Naciye H. 

Yukarda cins ve ncv'ilc mevakii ya7.ılı olup .hizalarında 
gösterilen fiatla talipleri iiıcrindc bulunan eml!kin kat'i ka· 
tarlarının çekileccJti evvelce ilan edilmiş ise de müzayede 
bedclleri haddi JAyıkını bulmadığından talipolanların ilin 
tarihinden itibaren otuz bir -gün z:ırfmda satış nmirliğinc 
müracaat eylemeleri llAn olunur. 
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BUY.il 
~~N~ Eşya piyangosu ~~a 
Tiirkocaklar1 merkez heyetinin tertip ettiği 

Büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 
Cinı 

Kapalı '929 nıoileli 27 katalog No. hı 
Beş kişilik Buik otonıobili 
Kapalı 929 nıodeli -Şevrole otonıobili 
Pırlan~ ~aııtanlfi 
« Küpe 

Büyük salon halısı 
Yüz~k -

(( 

Pırlanta fantanfi( 
1'iblü~ ~itt lapaldı erlek :saatı 
« Kadın lel. saa.tı 
Salon takınn 
J pek seccade 
Halı seccaae . 
llereke htıtüımyesi 

(( 1 ~ 
s 

'(( ~ ~ 

« « 
« . (~ 

llmsekeoi~ fflnlll!i ipekli yastığı 
(( (( 

~( ~ 1 (( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« ~ı) (( ~ « 
· llereke k'titttasından yastlk 

• 1 • • 

« ı « (( 
Ilerekenm ipekli ınendili 
Beykoz 'fabrikası 1nanıulat11ıdan ba\'ul 

CJ) ı.ıİ '1 

.; 
.J 

(( (( 

(( 

« 
(( 

(( 

(( 

« Mektep Çıntas ı 
« eğer talımı 

« ttrık•ısı 
(( (( 

(( !( (( (( (( (( 

Esir~en1e~ Deımigile Dilalialuner 
1 

San'aı ev;inm Şönıen ~ötabJ, ipckh 
Bluz, )"aStİk. , çay ın'k1nu, ınasa örtüsü 
ipekli ioı»~ne:ıon, eşrap, çamaşır 
Takın11 gibi nefis eşyabm 
Zar;f liir o~ 
El işi bir abajor 
Hurdehiı\ı 
1ki ]>nrça tt.viz sigara ~ulusu, dokuz 
'Parça işletneli fil tlişi 1•amnı sigara 
W.abaKasile 'Ml bir adet .günıüş mineli 
erkek ve 1a4Jnı İWlra \abak:ahm 
içerisi Tür'l ti pi ıııinyatürlerle 
1Şlemeli lrii)1fik pam vruın 
Jli kücüi paravana 
Gayet ~ı~sQJına çer~eveli nıin,.yatiir 

atıaı Nam .ECeııdi 11raf wdalı bronzla 
Vttzılıu~ e flaa 

« 
' 

(( 

« 
(( 

(( 

(( 

« 
.. .,.,. « « 

Külab~a 'GİRisi 50 sanı im tulünde \'&%o 
'< « « kavanoz 
« 40 « arzında tabak 
« oo « tliliııde vazo 

Adet 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
ıo 

10 
2 

20 
80 
50 
1>0 
5'0 
20 
10 
1(} 
'10 

5 
5 
5 

200 
20 
20 
80 

3 
5. 

20 
50 

.231 

1 
J. 
1 

2'2 

ı 

ı 

1 

1 

Fiat 

5000 
2500 
2200 
1850 

600 
900 
500 
400 
'250 
'200 

1000 
250 
100 

10 
15 
'20 
:25 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 

8 
50 
30 

5 
lGO 
119 
20 
10 

20 
25 
f § 

20) 

'000 
50 

50 
59 
50 

l 25 

6 25 
"/ 

10 10 

3 çift 60 

}'()()) 

'Tekan 
LiRA KU. 

5000 
2500 
2200 
3VOO 
~800 
600 

1000 
40(i) 

25@0 
2000 
2000 
5000 
8000 
500 
750 
600 
500 
c300 
100 
200 
250 
150 
125 
1'60 
600 

1000 
JSoo 
220 
bOO 
!50 
400 
500 

3178 50 

20 
25 
25 

4'5o 

400 

40) 
400 
50 

50 
!'O 

50 

25 
150 
'71 
10) 

J-80 

5(),1)()() 01 

HUMMAY1 MURZAGİ - ISIT-MA 
ıat1sın11 ~bll~ve«~ hataftncla 

Devlet rlemiryolları ve i/.iman
Wam umumi idaresinden: 

lı.tarıenUıe lfimmu olan kalay ve etimuvan miiM~ ı 3-6-
929 f'tl'nhie gilnü saat (16) da ~nkara malzeme dairesinde kra 
edilecektir. Münakw.11 iştirak c:decetcttrin teklif mektuplarını 

ft tklıty i('iR ( 1700 ) .ımtimwan fçiri (150) Trtık Jiralılc teminatı 
lnl9llb~rlt\i ;ıemil meztcrtttfa .ut ( ~.90) a Rdar umumi 

~c yazı •eri müdürt9i9ile •rtmtleri tlzımdır. Talipttt mü-

~~~~~~~~~;~;;;;;;===~:::J~~;;;:;;~;;;~;;::~lj aaaa 1tl'b•ıtfdltil ~) hnq ~Uıute Alıtraratla ınaııare iafttiadea tft~a ~at ı.tl&Yonaa.n tedlrit .......... 



HCf~ ~ARTllRI: 
_Tör\ iyede _lla~e 

Kuruş Kuruş 

C.uetemtzde çıkan yazı •e 
resimlerin bOtün haklan mahfuzdur 
GızetcYe -.öoderilecck meıtuplann fiıerlııe 
idarc-içinııc ( ldarc ), yazıya .ait!e ( 'Yuı) 

l~ıreti l:onulmalıdır 
ı ~) hCı ıso ooo 

3 , 400 fOO 
76 
1 

• 
,. 1400 

14SO 
2~00 

Ba•11mıyan. n-.ektuplum ladealnden, klJllUlll· 
mvlraddereıla me~lara 

0
koauimQf par.ı..n. 

kaybolmaımdan Ye lJAnlann mündulcatmdan 

.., idare m•ıW deiUdir • 

•• 
Vakıf paralaı~ 

d iiı~I iiğiiı1 den 

mu-

Alüzaşetfe l\tubamrnen llru 
bedeli lıymctl :\o. 
Lira Lira 

~Ierhunatın cinsli oe,··ilc 
mcvl,;..li 'c mü~tcnı il:lu 

420 9000 20726 Şeh:cıdeb:l)iında, Emin Xurenin 
mahallesinde YC sokağında cedit 
2,.ı.,9,1 l,13 ,-e 15 cmlıik rn l 
ada ve 3,IO,f 1 harita numaralı 
ye yeni yüzü 72,61 metro Ye 
yeni sathı 1288,27 metro terbi· 
inde arsanın tamamı K:\zım ve 

Borçlunun 
l!ml 

Ali KAmıran Beyler 

l 05 963 21030 Aksa rayda, Çakırağa mahıı!Jcsİn· 
de, Sultan camii sokağında 34 
mükerrer emlak ve 62 ada ve 
1638 harita numaralı ve yeni 
yiizü 6,80 ve yeni sathı 110,65 
metro tcrbiinde arsanın tamamL 
Doktor Selilmi paşa veresesi: 
Şiikrüye, Güldeste hanımlarla 

Cahit ve müşfik Beyler. 

263 2250 20787 Üsküdard:ı. Selami Ali El. ma
hallesinde, Şıkmaz terlikçi Fey· 
zu!lah ağa ve Topancli soka-
1!,rnda cedit I0,10 47,53 mıma
ralı ve • 6000• zird arsanın 

• l 50 • zira mahallinde mebni 
ve üç satıhta iki sofa, bir taş

lık, bir mutfak ve iki halayı 

muhtevi ve dört odası med
yunlann akrabasından Hüseyin 
EL nin ve diğer aksamı bizzat 
mcdyunların tabu işgalinde bu
hınan bir bap hane ile iki kıt'a 
arsanın tamamL 

llüseyin Fehmi ve l\Iehmet Cemal Beyler 

131 1188 20840 Topanede, Defterdar Ebülladıl 

l\Iehmet Ef. mahallesinde cedit 
Halatçı sokağında cedit 1 emlak 
ve 81 - 82 hama ve 4 ada 
numaralı 148,5 zira miktarında 

bir kıt'a arsanın tamamı. 

Resmi B. zeı·cesi Servet H. 
33 297 '20926 Unkapanında Hızırbey mahalle-

sinde, Taştekneler sokağında 

cedit 28 numar:ılı ve yeni yüzü 
4,9 l yeni sathı 56, 7 5 metre 
terbiinde bir kıt'a arsanın ta-
mamı. Kazım B. 

40 ~60 21353 Kasımpaşada, Sahaf; .l\luhinin 
mahalleslnde Kuyu sokağında 

cedit 8 numaralı ve zemin ka
unda: bir yemek odası, bir mut
fak, bir halayı; birinci kamnda 
iki odayı; ikinci kaund:ı iki oda 
ve bir sandık odasını muhtevi 
ve 150 zira arsanın 70 zin\ 
mahallinde mebni bulunan m:ı

abahçe ahşap hanenin tamamı 
Zenciye Zihniyar kadın 

'il O 2935 21572 Kadıköyünde lbrahimağa ma-

" rakt " zn 27 J\'isan 1929 tefrikası: 35 

yaptığım tahkikat bu söz -
lerin doğru olduğunu mey· 
dana çıkardı . Şüphesiz 
Mülhavzen işin farkında 

idi. Bu aptala bir tuzak 
kurdu: bu da çocok gibi 
kapana yakalandı. 

"Cones., söz söyliyen 
mösyönün "Roçester .le ka
rabet derecesini bilmedi
ğinden bu sert hitaba karşı 
kendini zabta uğraşıyordu. 
• Kollins. farkına varmadan 
bu meçhulü halletti. Dedi· 
ki: 

kat hele "Mülhavzenn gibi 
bir edamla işe girişilirse 
toprağın elden çıkarılma· 
masına kat'iyyen taraftarım. 
Mülhavzenin teklifini bir 
şimendifer hattı inkişafına 

matuf olduğu zannı ile bir 
ehli hıbreye müracaat et
menizi söylemiştim. Hem 
de emlakiniz arasında ye
gane haezedilmemiş bulu· 
nan bu idi. 

ihtiyar madam içini çekti: 
- Ahi Artör son top· 

rağımızı da elden çıkardı-
- Yeğeninizin bir tuza- nız öyle mi? Günün birin· 

ğa düşmüş olduğu muhak- de oğluma böyle bir tevbi· 

kaktır. hatta bulunacağımı asla zan· 
Sonra "Cones.e döndü: netmezdim. 
- Bu araziyi satmama· Nihayet biraz sükun bul· 

nızı söylerken haklı imişim. du ve "Kollins.e dönerek 
Filhakika arazinin bulun· dedi ki: 

duğu mıntakayı iyi tanı- , - Maamafih buraya ge-
mam; tahtelarz kıymetine lişim şikayet etmek için 
de asla vakıf değilim. Fa- değildir. Acaba adalete 

27 llsaa 
1929 

= HER GON ÇIYJ\Jl 'l'ORK GAZETESi = . . 

Pavyon inşası 
Konya erkek muallim Mek

tebinden: 
1 - Erkek muallim mektebine ilaveten inşa ·edilecek pavyon 

lO nisan 929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile ıııünaksaya vazedilmiştir. 

2 - Trklif olu:ıan bedeli haddi layık görüldüğü takdirde 
l mayıs 929 çarşanba günü saat 15 tc zarflar küşat olunarak 
ihalei kat'iyesi icra edilecektir. 

3 - Usulüne tevfikan il"zar edilen zarflar mu1yyen saatten 
' rvvel Konya Dfterdarhk makamında mütrşekkil komisyona tevdi 

cd ilmiş bulunacaktır. 

4 - Talipler teklif cdr~ckleri bedelin yüzde 7 buçuk nisde
tinde teminat muvakkatelerin zarflara vazcdilecektir. 

5 - Mezkur inşaat ait projeyi görmek ve şeraiti anlak üzere 
her gün mektebe müracaat edcbilirlrr. 

105 1033 

105 788 

hallesinde., Alibab:ı sokağında 

cedit 2, 4 ve l • 2 numaralı 
ve "8792,, zlril. arsanın "307 • 
zirA mahallinde mebni bulunan 
ild bap kAgir hanenin tamamı. 

J\lazkOr emlAktan biri bodrum 
kaunda; odunluk, kömürlük ze
min kaunda; iki oda, bir mut
fak, bir taşlık. bir halı\, birinci 
kaunda; üç oda, bir sofa, bir 
halayı ve diğeri zemin katında 
üç oda, bir sofa, bir hala bir 
mutfak; birinci kaunda; dört oda 
bir merdiven başı mahalli bir 
lıa!A, bir hamam; ikinci kaunda 
bir çatı arasını muhtnidir. 
Bahçıvan Tevfik namı diğer Taki Ağa 

21856 Beşiktaşta, Köyiçi mahallesinde 
Aşıklar meydanı caddesinde 53 
numaralı ve zemin katında met
hal, taşlık, iki oda, mutfak, hala, 
kömürlük, sarnıç, birinci katında 
üç oda, sora, hala, ikinci katın
da: iki oda, sofa, hala p muh
tevi '\·e 273 ziri\ arsanın (190) 
zira mahallinde mebni bulunan 
.ahşap hanenin tamamL Kevser Hm. 

22283 Çengclköyünde ve mahallesinde 
Lekeciyüzli sokağında" cedit 2 
numaralı ve bodurum katında 
kömürlük, zemin kaunda methal 

taşlık, üç oda, mutfak; dört birinci 
katta oda,sofa Ye halayı muhtevi 
ve 2979 zir:\ arsanın 160 zira 
mahallinde mebni bulunan nim 
kargir hanenin tamamı '.\lehmet Fuat B. 

idaremize rehnedilmiş olan yükardaki cml:lk, yapılan 

son müzayedeleri neticesinde hizalarındaki bedellerle talip
leri ü;:erinde kalmış ise de bu bedeller muhammen kıy· 

metlerinden az görülmekle 27 mayıs 1929 pazartesi gü· 
nüne kadar müzayedeleri temdit edilmiştfi'. Verilecek be
deller muhammen kıymetlerini bulursa o gün s:ıat on beşte 
kafiyyen ihale edilecektir. Talip olanların yiizde on pey 
akçesi vermeleri veya kendilerinin veyahuı musaddak 
vekı\letname ile vekillerinin müracaat eylemeleri miizayede 
şartlarındandır. Müzayede Balıçekapıda, dördüncü vakıfhan
da, ikinci katta No. 17-18 vakıf paralar müdürlliğiinde 

yapılacakur. Evvelce pey yatırıp ta yukarda gösterilen 
müzayede glin ye saatinde buhınamıyanlardan son talipten 
başkasının vazgeçmiş sayılacağı ve dalıa ziyade malumat 
almak istiyenlerin idareye müracaat eylemeleri ilan olunur. 

müracaat mümkün mü onu 
anlamak istiyorum. Bu ha
rek:!t bahir bir hırsızlıktır. 
Alman ismile menhus he
rifin oğlumun malını çal
dığı aşikardır. menetmek 
ıçın elbt:t bir çare vardır. 

"Kollins., cevap verdi: 
- Ma<.lesef hiç bir çare 

yoktur. 
-Buna emin misiniz Mös

yö Kollins .. ? 
- May ledi sözüme ina· 

nabilirler. Hiç birşey yapı
lamaz. Ne gibi sebepler 
arıyacağız? Satış her kesin 
müvaeebesinde icra edilmiş 
değil midir? "Mülhavzen n 

sahte beyanatta mı bulundu? 
(Kollins) (Cones)e döndü; 

(Cones) başı ile tasvip et· 
mekle iktifa etti. 

-Görüyorsunuz yal mü
racaat edecek hiçbir çare· 
niz yoktur. Benim bundan 

ne derece meyus olduğumu 
anlarsınız ya mayledi. Fakat 
elimizden birşey, hiçbir şey 
gelmez. 

- Böyle söyliyorsunuz 
ama eğer o toprakta ma
den kömürü olduğunun 
Mülhavzence malum olduğu 
ispat edilse... Bunun bile 
bile orasını satın aldığı 
tezahür eylese, kanun bize 
cebren iade ettirmez mi? 

" Roçester • ın validesi 
olduğu anlıışılan ihtiyar 
kadın bunları söylüyordu. 
Mösyö "Kollins. tebessü· 
münü zaptederck cevap 
verdi: 

- Mayledi bunu bile 
ileri sürerek birşey kaza· 
namayız. Farzediniz ki .• 
Mesela Kanadyan Pasifik 
şömendöferinin kömür ma
denleri keşfettiğini duymuş 
olurum. Bu malumatıma gü· 
venerek sizin o kumpan· 

Tııik mekteplerlle faydalı eserl&n 
ılAnlarında o/o 2o tenzilat yapılır 

Biiyiii ve ya bir çok defa lçlıı verilen lllnlarlı 
hususi mahlyettckl iliıılann licrcU 

ldarc Ue k..ararta1unlır. 

İstanbul ithalat gümrüf~n~en: irv=a==p U rJ~ 
320 kilo (ma) Sivah havyar transı! suretıle !! ....... ::::: .. ~· 

J d:m:::ı=:ı::ı::....... 'tı 

1: s:nd~aadra ss ~~~~~ fanila f şehre ithal suretiıe Seyrisef a~lf! 
86 kilo maadara PB Mnkavva kutu . Galat• 
35 J 1 sandik ABC Çiçekli kağıt mendil Merkez nc••1

•"'1 2;62 ' 
l 39 • 3 • tlHSKF pamuk fotin şeri:li baıınd•. Beyo~"., Ho:ıı 
19.950 1 • FJ"C - 1 f • ı· ve nıa"ı· acenı .. i: Mahınu 111

21 •O , agac sap ı ırca ve cep ayn.s ·· - l b • • • starı u . ,
1

Q !I 
kil takımı ~Oı ı~ 

4,8 « 13 çuvaı dibagata maıısus taııenli boya Trabzon birincı .,.z9. ~ 
CUMHURiYET)v•P nh~ 

600 « toplama yağı d Galat• ~ .A 
Balada muharrer dokuz kalem eşya 27-4-929 tarihinde lstaıı- Pazarte•i 12 'tnebolu. ~ 

bul ithalat gümrüO.ü satı• anbarında bilmÜzayede luruht edileceği dan hareketle fUı<· · cı-
b • GireSon, Trabzon, p-·•' fi'~ 

ilan olunur. d · ·· ıo .,.... ....... gidecek •e onuı 'f ,,... 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
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Bu ketidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

iirliiğiiı1den: 
J leybeliadada kain Deniz Lisesi bu sene haziranının birinci gü

nünden itibaren aşai!ıdaki şartlarla talebe kabul edecektr. 
ı - Lise ve orta mekteplerin 8 inci sınıfını ikmal eden ve ya 

o sınıfın tekmil derslerinden inıtihilfla talip o:anlar (yaş 15: 19) 
2 - Liselerin 9 uncu sınıfım ikmal eden 'eya o ~ınıfın tekmil 

dersluinden imtihana talip olanlar (yaş 16: 20 ). 
3 - Liselerin 10 uncu sınıfını ikmal eden ve ya o sınıfın tek

mil derslerinden imtihana talip olanlar (yaş 17 : 21 ) • 
Müracaat usuliı: Lise müdürlüğüne bir istida verilir ve bura 

atideki evrak raptcdilir. 
1 - fotoğraflı nulus tezkeresi yahut mıısaddak sureti. 
2 - Aşı şahadetnamesi (bir seneliği geçmemiş ) . 
3 - Mezun olduğu ve ya tahsil rttiği nıc:ıtebin fotoğraflı şe

hadetname ve ya tasdiknamesi. 
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li ~ ryer en Maıısud•l 
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Dr. Ihsan . 
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4 - Ailrsinin ve kendi~inin hüsnü halini nıübeyyia mahalli _ . ıW 
hükumetinin fotoğraflı ilmühaberi. .::' K-T'".fj) 

lim:ı:a;~;~t:~:Y:t:~~c:~i1ı:~u~:ir11~:ı~si~~~ ~~rll~ı~i:~~::: ~:a:ı~~ü :~~f.:fl-' lır 
senetleri. 

6 - Evli olmadıi:ı ve tahsilini le rkttmek isterse ve zabit 
olmadan evlenirse mektep masrafını tamamen 
dair velisinin kAtibiadilcc musaddak scneji. 

7 - 4 a<!rt vesika fotoğrafı 
istida müddeti haziranın 15 ine kadardır. 

tediye edeceğine 

Devlet Demiryolları ve Li -
• 

manları Umu.mi idaresinden: 
idaremize lüzumu olan çam dilme l.aks ve tahtaların müna

kasası S-5-929 çarşamba günü saat (16) da An~arada Bolu palasta 
malzeme dairesinde icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif nıektupbrını ve (-150) 
liralık teminatı muvakkateleriııi yevmi mezkurda saat (15,30) a 

kadar umumi idare yazı işleri müdürlüğü::e vermeleri l~zımdır. 

Talipler münal.asa şartnamelerini (250) kuruş mukabilinde Anka

rada malzeme dairesinde Haı·darpaşada mübayaat komisyonundan 
tedarik edebilirler. 

yaya ait eshamınızı yüzer mıı bir k):!<ı\ı'.< Üz!rin::: 
lngiliz lirasına satın alayım. yerleşirmi~ gibi omuzları na 
Farzedelim ki bu esham çöktü. 
üç yüz liraya fırlasın. Satın "Cones., içinden kuduru-
aldığım eshamı benden ge- yordu. E\lerini ceplerine 
ri alabilir misiniz? Şüphe- sokmuş, pencereye dayan-
siz alamazsınız. Elde edilen m ış, bi~ şey söylemeden 
kar benim muamelattaki duruyordu. 
maharetimin muhik bir be- Eğer vakti!e kendisine 
deli olur. asla alakadar o!madığı bir 
Kuş kafalı Kadın dedi ki: münakaşada hazır buluna-
- Artür şimdiye kadar rak aptallıkla ve ehliyet· 

maharet denilen şeyi gös· sizlikle ittiham edileceğini 
teremenıiştir ki... Mahareti söylemiş olsalardi, şüphe· 
birakınız, on paralık aklı siz kahkahalarla gülerdi. 
olsaydı, işler bu şekilde "Roçester .in nasıl oyu· 
gitmezdi. Yalnız arazıyı na getirildiğini anlıyor, ay· 
kastetmiyorum. Her yerde, nı zamanda, "Roçester • 
her şey de aynı hali gös- hesabına utanıyordu. 
termiştir. Eğer "Roçester. orada 

Kuş kafalı kadının boy- olsaydı, şüphesiz bu kadar 
nu atkıdan fevkalade uza- mahcup olmıyacaktı. 
narak kafa sınıi garp bir Dük dö "Melfort. ismin-
tarzda meydana çıkarıyor- ·deki dayısı, valdesi kontes 

du. Sonra bu boynu tekrar dö "Roçester. hemşiresi 
büküldü. Şapka kafası kop- 1 ledi "Venesia Birtbrok,. 
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