
•I 

' ' 

..'. ~- .... ~- - ---- .. _ - - - - - - - - - - ..:: -----: __ :. --- - - ~------ -- --- -- -- - - -- . __ ... --~~-

,....._, ... __ _ 
!11 tJ<.,, rıı. .., 
.P~2 
ı Ctfeınbc 

ıs 
l~~~}t929 ......... j ........... ___ 

~-------------· .. ··· 
MuSABAKA KUPONU 

N-2-:tl 
lıim ---------

Adresı--------

ldhdidi teslihat konferansında 
Hariciye vekilimiz teşrih etti 
~ıı.~~~l~t tesımatını ancak mesru ~a~arıoı m~~afaa e~e~ilecet ~o~de in~irmeli~ir 

Türk tezi 

rıı • Bıı )leni lçiimaa · ettiğlmiz sureti hallf geçen 
lite~. d ··· · d Yıt bir k t evreı ıçtımaıye esnasın a 

~, dn uvve ld x. "b" ·· ı· "rfistU t o uısu gı ı emnu se amet 
hiç bir 4 mmem(zl komitesinin müzakeratı sı• 
tıııııJı Z4rn4rı T"flrk/ye ralarında da bildirdik. 
ıı llrlJletirıln dava-

01""-k 
'ıılh t4 n çıkmıyan 
liııe daıı4sırıın hizme

ııa.ıet k 
~'did·ı nıe arzui 

ı e g ı· 

Ve bitaraflık amilj ilf 
tarsin edilmiş memzu~ 

uzlaşma ve hakem muahe· 

deleri ve ademi tecavüz mi· 

saklan mekanizmasının biz· 
" e ıyoruz • ,, 

il '-'nevre 
17 

(A Tevfık Rüıtü B. ce en müessir ve ameli 
nıari k ' A) - Tahdidi teslihat bir tarzda kabili tahakkuk bir sureti 
rtvfik R~fe~ansında Türkiye murahhası hal teşkil ettiğini iddia eyledik. Geçen 
.htt devi ~~tu Bey teslihatın tenkisi için sene balada mezkur iki içtimada mumes-
~UYaç ve 

1 ~ kuvvetlerini meşru müdafaa silleri tarafından çizilen yola Türkiye 
11 Usu( : '.caplarına göre tahdit edecek cumhuriyetinin büyük bir hulus ile 

~urahha ıttıhazını tavsiyl: etmiştir. Çin girdiğini ispat için bu ikinci içtimaa kafi 
ldırıını:' tnccburi askerlik usulünün derecede ağır bir bağaj ile geliyoruz. 

b C:cnevr sını teklif eylemiştir. Filhakika efendiler, Paris muahede-
~y ihıar~' 16 ~ A.A) - Tevfik Rüştü sine ilkönce iltihak ve bunu taslik 
~rlt lef . terkı teslihat konferansında edenlerden biri olan Türk hükumeti İp· 'lurk?1 berveçhiati teşrih eylemişıir : tidai muahedenin bir tarsin unsuru ol-

İsin'Ye .. yüksek meclisinizin mesa- duğu mütaleasında bulunduğu Moskova 
~k ediy e ıkınci defadır ki bilfiil işti- protokoluna da iştirake müsaraat etmiştir. 
den beri or. Sulh sahasında birçok sene- Diğer taraftan başlanan eseri takip ede-
1kkau, ~k~edilen mesainin tekamülünü rek telmihinde bulunduğum ademi teca· 

f\ı. kanaat ıp eden cümhuriyet hükumeti vüz ve bitaraflık formülleri ile birçok 
l.ıınin b e Vasıl olmuştur ki bütün me- uzlaşma ve hakem muahedeleri akdettik 
~erkuıu eynelnıilel bir komisyonda te- ve burada iltizam ettiğimiz nazariyeleri 
J~in ed Ve bu mesainin temadisini tatbik ederek ayni neviden diğer mua-
lu nın aıııeİ~ azimkar arzu cihan milletle- bedeler hakkında da müzakeratta bulu-
!4. hakk Ve seri bir tahakkuk arzu- nuyoruz. 

~1~etdikI '?d~ mütezayit bir merbutiyet Bu yeni içtimaa mütezayit bir kuv· 
Ilı ~!i Ilı ekı fıkrin tevlit eylediği gayri vel ve dürüstii tammemizi hiç bir 
~'dit~ avemet kuvvetten neş' et et- zaman Türkiye cumhuriyetinin davası 
QU k olmaktan çıknııyan sulh davasının hiz· 

~ . llıe~aat. efendiler, ameli mucibi metine va•:tmek arzuyi şedidile geliyo-
ttıtenin nuıııyet ve kabili tahakkuk bir ruz. Bağlanan işte neticenin herşeyden 

~tııillıiyetJ elde edilmesini halisane ve evel fikirlerin terki teslihatına mütevakkıf 
/tlatın1 .e .teshil etmek için bütün va- olduğu söylenildi. 
r\ biıi ıstınıale azmetmiş bir aza ola- Qiğcr taraftan vaki olan muhtelif 
.• e s kYapılmakta olan mesaiye işti- r.e~~iyatta mes' elenin ameli bir 
itti"'- ev etnı· . B k f d 1 b Ih k ı""''nd ıştır. u on eransın son sureti hallini muahe e erin ve i assa 
u~ ı arı b · b" h k h rf b · h bi . Qus erı geçen ır sene ta a - arpten sa ı nazarı mü eyyın mua e-
~ olıııu~:~:da en musmir devirlerden denin kuvvei müeyyidesinde aramak 
"ııınu · lazım gelmediği iddia edildi. 

lıc larsi~elanıet isri umumisinde birer Taki ilan edilen bütün bu vaitler 
d· YnelıııiJ l un~uru olarak imza edilen kapalı nazariyeler sahasında kal-
~.1~e bi\h Vesıkaların mucibi sürur ade- masın. İşte efendiler, mademki ma~atım 
at~' siya assa efendiler, devletlerin bir esnasında zikrettiğim müteaddit nctayici 
cır n sarf~et aleti olarak harbe mürraca- bizzat milletlerin bu hakim fikirleri 
Cih11ilıek nazar etmelerini ahde iktiran tevlit etmiştir, fikirlerin bize tavsiye 
fc anş, ıııu~aksadile Pariste akdolunan edildiği şekilde terki teslihatına husul 
Y~aı b" nıuahede itibı:rile bu devir bulmuş bir vakıa nazarile bakılamaz mı? 

f"'" ı ,,,,.,,,'.,r tarzda kabili tahkkuk telakki [Altıaralı 3 üncü •ayılamızdadir] 
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"'":1"z""'""""'"i Olacak şey mi 
\ h lııd, :--.:._ . .. = 
ı ~lii t• 1ı .. d---. E Japonların Fırnnsızlara hediye 

i 
~ l>toj ~r teklif edilen § 

r· bir ,: ~rden baıka a ettikleı i bu mabet Nikko şehi· 
,.ı'Iit"l!ne:vr. 11 eındir E 
Ii~ \Jrııu ~'. 16 (A.A.) - ~ rinden Peırise nakledilecekmiş! 
'J',,h ll'ıah ıansının muha- ~ 

ıc %n 'ı. nt kt mbiyo- ~ 
'n· bu~tink" = 

r : '1 1lıc ta" .. ·~ içtimaı ~ 
n 1Ic " , ?'-tını müza kc- 5 

l 
e:Iı ,cçnıış \' b .. g 

'- etle h e u mu- ~ '"!Sa c»cu· -t · llııl • , ' murah- § 
u b rcısi T . = 
lıuı ey atid, .· cvfık Rüş- ~ 

ı 1~~U~tur ~kı beyanatta ~ 
1 1tc 'Çtınıada · .. . ~ 
c ı .. "c~ın k ıkıncı kı- g ,,.. c tab"d· = 
tcı· •ınci k ıı ır. An- ~ 

ıf ırnattc h = 
"l . nr,ktai n mu - € 
•uıCihesiııa na.zarlar mü ~ 

J
. \Ji .c ve:ı 111 ~ muşküldt hu- ~ 

. le ı. emek · · . = 
ki . '''dar ıçın şım- : er1 arzcct·ı = 
Ve .. \·c bilh. ı en pro- ~ 1 ~n ~ın p . assa Sovyet i 

~ ıi " k.ıa roıesinin ve bu % 
' te:ıııı ar kkl'f -k crd . · 1 edilen € 

a lıi en tanıanı·ı b = Pr . r cs;ı ı e aş- ~ 
"'~IC:siniıı ta olan Tu"rk € 
"'C<' tn" -h· ' 1 i~ u1.akcre edil ~ 
ırın .. P eder . · ? 
~n hl rJırantten \ e o '.akıt ~ 
diltli•· U.,usat .. bakı ka- ~ 
r,, •ten ınuzakere e = 
"'t son · . • = 

<lir ki !;cçi!Jr. r~~ıncı kı- ı= 
dun , bu içti sorctle-

~e<Ji~ anın hak~~~~ lıtitUn 
\ıknı ,_ rnUsbct ~ bek-1 ,, a" ın.. ınesaı il 

"•ıııııı Ulllkij ! e 
'''""""''' n o acakt!t ııı11nııı11ııı1ıııı111 • 

ıııtulll .. 

Japonya hükumet~ ~·ıansa ile olan dostıugunu bir 

abide ile tahkim etmek istemiş ve bunun için şayanı 

dikkat bir karar vermiştir. japonyanın verdiği karar, en 

eski ve güzel mabetlerinden biri olan (Sonjinko) mabe

dini Fransaya hediye etmektir. Bu muazzam mabedin 

Parise nakli de Japonya hükumeti tarafından der'uhte 

olunmuştur. Mabedin taşları birer birer sökülücek, Parise 

g9türülccck, ve or&da yeniden yerli yerine konacaktır. 
Bu mahet hem Frans!z· Japon <Jostluğunun abidesi hem 

de Pariste çalışan yüzlerce Japon tal~besinin ibadetgahı 
olacaktır. 

. 
Bir kızımız tJur .. 

beffv canıiıa 
kıydı ı. 

Seniha Cevdet H. 

Maarif vekaleti tıu:afından 
açılan müsabaka imlihanında 
kazanarak Londraya gönderilen 
Semiha Cevdet hanım orada, 
o gurbet memleketinde kendini 
öldürmüı. pek genç yaşında 
hayabna kıymıştır. 

Bu intiharın scbe!>ini ıöyle 
anlabyorlar: 

Semiha, bir aralık Londrada 
parasız kalmış ve ailesine, ken
disine çabuk para gönderilmesi 
için müracaat etmişli. Zavallı 

çocuğa islediği para gönderilmiş, 
fakat paranın vuoulü mektebin 
tatil olduğu zamanlara tesadüf 
elliği için müdürün çekmecesinde 
kalmııtır. Diğer taraftıısı Seniha 
hanım, kendi•ine para gönde • 
rilmiye~ne kanııat ederek 
kendini öldürmüştür. 

1323 senesinde Köprülüde 

doğan Semiha Düımnu umumi
yede muhasebe! um·ı..1lye mü -
meyyizliğinde ve mllleıtiılikıe 

bulunmuı olan Cevdet beyin 

kızıdır . lstanbulda Diıdariye ,. 
mahallesinde oturuyordu. Seniha 
hanım orta tahsillnl evvela 
Çamlıca , sonra Erenköy , kız 

liselerinde yapmışıı, asabi, biraz 
zayıf, çalışkan, zeki ve muntazam 
bir çocuktu. Bütün arkadaşları 

ve hocaları kendisini aeverdi. 
O. A vrupaya giderken, lı:en

dislni tanıyanlar, bir gün ana 
vatana kıymetli ve malnmatlı 

bir genç hanım olıu:ak dönece
ğine emin olarak onu selamet
lemi§lerdi, 

Milli talebe birliği bu zavallı 
çocuğun bu günlerde lstanbula 
gelecek olan cenazesini mera· 
simle kaldıracakbr. 

Semiha Cevdeı hanımın bir 
gurbeı diyarında bu şekilde 

intiharını feci bulduk. Umarız ki 
vaka hakkında elrallı tahkikat 
yapılacakbr. 

Dr.Arapyan 
Hakkındaki muvakkat 

Baroda 
Emin Ali B. reis 

~ 

oluyor 
Diin şeh
. r-

rıını,ı:~ ~V· 

deqni yaz
dığımj1: fir. 

ka müfettiş! 
Ha~kı Şl
nası paşa 
Ankaradan 
Baro inzi
bat mecli-
si aza na· Emin Ali B. 

mzetlerinin tesbitile meşgul 

olmuştur. Namzetler tamamen 
seçilmiştir. Pazar günü ilan 
edilecek ve ayın 25 inde 
intihabata başlanacaktır. Baro 
reisliğine Emin Ali beyin 
namzet gösterildiği teeyyiit 
etmektedir. 

YAZ 
Gelıniyecek 

Hava dün gene bozdu 
Hava dün gene bozmuş ve 

öğleden sonra mütemadiyen 
yağmur yağmıştır. 

Karadenizde de karayel fırlt· 
nası hüküm süzmektedir . .Kef
kin adası açıklarında bir kayık 
batmışsada içindekiler kurtul
muştur. 

Kandilli rasatanesiııin verdiği 
malumata göre bugün yağmur 
yağmıyacak rüzgar poyraz ese
cek ve hava bulutlu olacaktır. 

He~ôrlı~ uer~isi 
Mnsa~atamız 

-15-
Etem Hidayet 

B. diyor ki: 

"Bekarlık vergısı, 
devlete, miktarı ne
den ibaret olursa ol
sun, bir' gelir temini 
maksadile vazedilmek 
isteniyorsa, bunu et
raflı surette düşünüp 
kararını verecek yer, 
Büyük Millet Meclisi
dir. Fakat bu vergi 
bekarların adedini a

[Alt tarah 2 inci ~.1yıfamızd.:ı · 

tevkif kararı gayrı mu~ Musabakaınızın 
şekli nedir? 

Vakkate tebdil edildi Bir bckÔ>'l.k nrgbl müoabak.,, 
açtık. Bundan mak.at Yo:zıat meb' 

Kadriye H. talıkikatınuı dün- uou Süleyman s.m Beyin MHlet 

kü safhasında şahit dinlenilmiş, Mecllolne ve.dlil teldın kanuni 
Üz(;rlne müna..1<at3. edilen hekUJık 

maznunların isticvabHe iştigal .. eratıı hakkmda muhtelif A!drlcrı 
olunmuştur. lııaca kaydct.nek ve bu fikirler

den hanrtılnln a~zetemlz karileri 
Dün isticvap olunanlar, Kad- ar .. md• daha ıu1. 1ara1tu bu. 

riye ti. Ja zevci Faik D. dir. Iundufunu teıplt eylemektir. J\.1ü. 

Jkjsinin isticvabı sabahtan ak- ıabakantn tekli ıudur: Gazetemiz 
ber (Ün a6rdüiünilz aibl muhtelıE 

şama kadar sürmfış, tesbit mcııleklere mcn•up ve maruf ze. 
edilen yeni sualler etrafında .. ıı.. bl•lnin beki.tok vuaı.ı 

!;cndilerinden izahat istenilmiş- hald .. ndakl nokta! nazar•no bl•kaç 
utı.rla yıu:acaktır. Ayni günde c•· 

tir. faik B. in isticvabına bu- utemlzln bir kö9eolndc bir de 

• 
Işh.ayatı da~, 

adı 
-18- ::::: •=-c=•== ===· ==== • 

iş hayatında kadın 
ekmek parası için 
çalışan kadındır! 

Kadının it hayahndaki muvafakiyeö 
erkciinkindcn hiç tc aıaiı defil, hatta 

ondan da ziyadedir 
Muazzez Ha

nım, Hukuk 
fakültesinin ge· 
çen seneki me· 

zunlarındandır. 
Darülfünunu en 
yüksek derece· 
de bitirmiştir. 

Bitirir bitirmez 
de mecburi si

taimı yapmak 
üzre memuri· 
yet istemiş ve 

zabıt katipli· 
ğile Sultanah
met sulh • hu
kuk mahkeme-

sine tayin edil· 
miştir. Şimdi 

sulh mahke
mesinde vazife 
görmektedir. 

Muazzez Ha- Zabıt katibi Muazzez Ht. 

nımı dava dosyaları ara

sında meşgul buldum. Pul
lu, mühürlü, kargacık, bur

gacık yazılı, haşiyeli tomar 

tomar kağıtlar .. 

Beni görünce kağıtları ma

sanın üstüne bıraktı. Güler 

yüzle elini uzattı, sıktım, 

ve iskemlede yer gösterdi, 

oturdum. Konuşmıya baş

ladık. 
[ Altıaralı 3 üncü ••)1fa!r.ıdadır] 

l ote~e ~irlilin~e 
Bu gün iktisat müaallimleri 

toplanıyor 

Bu giin l\1illl Tiirk talebe 
birliği binasında Darülfünün 
Ye yüksek mekteplerin ikti>at 

müderrb ve mmallinılcri, birlik 
idare hcyctilc beraber im 
içtima yaparak (\"erli mal 

talebe kooperatifi) tc~kili hak-
kıııd mllzak~rntta bulunacak
lardır. 

Bir ilim adamı horozları 
tavuk, tavukları horoz 

yaptıeını iddia ediyor 
Fransız ullımu tabiiye mü

talıassıslarından M. Sari1ua 
senelerce devanı elen tet~bbu- 1 

külerek ycriııe horczlara ınal:sus 
tüyler yetişmektedir. Hayvan 
şeklini tamamen d eğiştiriyor. 

dan sonra mü- ( 
tckabil azayi ' 

tenasüliyelrrini , 
1 

aşı!ayarak lıo- ı 

re>zları !avtık ve 

tanıkları horoz 
yapmaya mu -
vaffak olmuş -
t\'r. 

Mütel ı assıs bıı 

bapta kendisin
den tafsilat is
tiyen gazeteci-

lcre demiştir k: : I nıirrıiz .;İnsi 
- Aşı aıııelı, a tıadaıı sonra roz yapılan 

tavuk tlıylcri yavaş yavaş dö- !ermektedir. 

Horozlara da 

l 
keza .. 

Alim bu tec-
rübeyi sülünlere 
de mu\'affa>i
yetle tatbik et
mekte \'C me
meli lıayunn

l a r üzerinde 
dahi aını ame
liyenin yapıla-

1, '1 •ceğin beyan 

L •• ektedir. Res. 
değiştirilerek ho
bir tavuğu gös-

gün de devam edilecektir. kupon neırolunacakt.,.. Karaerimbı 

Maznunların ihtilattan mem- aazetede ,.,.,;ıe ••~nın lehinde MEMURLAR ~ 
yahut aleyhinde olarak çıkacak J 

nuiyetıeri devam etmektedir, nokta! nazarlarm ve bunluu> ··- ~ 
Hakkında ınuvakhat tevkif bab, muclbeolnln hanaJolne tuaf. 

D tar olurlar•& o fikrln lntiıar eltJfl Yenı· 1 A .h d k. t kararı verilen r. Arapyanın ıuete nu.ı.... .. dakl kuponun, üze- maaş ayı aSıD a 1 ea• 
tevkif kararı dün gayrı muvak- rln• • .ır •• ı.rını •• lm:o)arm• ko- du .. I derecelerı·nı·zı· elbete o·· "'ren-
kate tahvil edilmi~tir. yarak dit... kuponlarla blrllkto g 

Kenan B. 
b':!":.-.::::::::ld~:ı:.:::.:: mek istersiniz. O halde (2) inci 
lhtha edec•it reyler bll&ı.are tu-

JstanbuJ müddeiumumisi I<e- nlf olunaeald<r. Neticede en zlyado sayıfamızda Ankara muhabiri-
taraftu hulunıkn fikre rey vermtt l fı k 

ııan B, biraz rahatsız olduğun- olanlar araomda bir kura çekııecelt mfzin mufassal fe gra Dl 0 U• 

1 
c:ııı. dün makamına geleme- •• kazanacak 10 karlmhe mubtollf 
miştir. .._.b.•d.ı,_._ı.._w.,-d.ım-•.dı.ıe.••.ktlr_. --ııYUDUZ. 

.-.... n. JJCKçok tah- ~V3<cnıen afaxadan dol 
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VAKiT Nisan 

ve 

& 
Ya';an 

Paşa '(eni ma ş lay·h sında teadül 
dereceleri nasıl tesbit edildi ? 

• 
AYHAN 

• 
11ıı)rruıı ge11Li lza~trlltr 

Memuriyetinizin derecesini ögreniniz 1 

Askerlikte kaç derece vardır?• 
Abdı'ilhamit devrinde birçok ki~ıısei~ 

lere rütbeler veribnişti, 11ıcşrııtır;~ ·e 
ildn11ıdan sonra bu riitbeler t~~lı}i.1 - ----- Anluıra, 17 (V akıt)- Hu- !iyede istatistik , neşriyat 

St"ile;·ıııon Paşayı arcunn·a crelen raı·ıı.~a da kümetin yeni maaş layiha- müdürü,90 lira maaşlı birin-C' • ' 

bu ccı·ap ı•erilnıiş ı·c gcmi;-e tıkılııııjlt smda nıemurlarırı teadül ci sınıf hakimler, 70 lira 

-41- dereceleri şöyle tesbit olun- ınaıı.th iı.inci sınıf müddei 
lsnı:ııi Bey : « a birader du~u hususi valıda de ıldi, muştur: umumiler, 90 lira maaşlı 

İ)lC: ben de bunun için sen- hükuıı1ct kon;;.,ına ~iunbti. lnci derece : Başveka - birinçi ı;ınıf azalar, 75 lira 
den şuplı · ediyorum ya ... ıı Anlaşılan asıl karargiıhı let müsteşarı, Temyiz reisı, maaşlı ~irinci ıınıf icra 
diyecel;ı;. Sonra ısrar etti : hükumette idi. Oraya gitınd< Baş müddei umumisi, birin- reisleti , askeri liseler 

- G(miyi ikinci süv.ıriyc tdılikcli ola.:al;tı . PJşanın ci mufettişi umuini, büyük birinci ;ı nıf müfettişi, 
t<:rkcdc ı iniz. Bizden başka hütüıı maiydi zabitkri \C elçiler, devlet şurusı reisi, ıı.şkeri divanı temyiz azası 
kimseyi yanaştırmamasını ıs- karargah muhafız bülügı.ınün diyanet işleri reisi. va müddei umumileri, ri -
marlası:ıı z , olur biter. orada bulunması zaruri idi. 2 nci derece: Müsteşarlar, yaseÜcumhur musiki mu -

hm.ıil Beyin şu teklifi Acaba merkez kumJııda _ temyiz ikinci reisleri, adliye, allim, hapisanelr müdürü, 
s[ıqınııın hesabına uyı;un nıııa gidip resmen mür,1caat dahiliye, maliye teftiş reis- 60 l~ı ıııa•ılı bqlnci ıinıf vıı -
duşmü} olacak ki: edere!· şu korkulu tdı~ikcdcn leri, birinci sınıf valiler, liler, 75 11ra maaşlı birinci ıı -

- Şu tedbire lüzum gör- yakayı sı:ır.ıbilirler miydi? müfettişi umumilik baş mü- nıf vali muavinleri, posta ve tel-
düljüntıZ~ dair bana bir kiı- Paşa, nasıl olsa öSle ye _ şaviri, posta, telgraf, 'rüsu- gralı. fen lıletme. posta umuru 
gn imza edebilir misiniz? mcgıııe eı·inc gıdccekti. Jşte mat, tapo umum müdürle- ııı!idürlerl, ı!f':lgral hukuk müşav"ri, 

Diye sordu. İsmail Bey o zaman merkez kumandanı ri, birinci sınıf elçiler, harı- taciciye hulc.ulc. mü~virl ba§muavi· 
bir ktıgıt değil tamam on vasıtasilc « yalıyı » kuşatıp ciye baş hukuk müşaviri, ni, evrrak müdürü,elçililderde 50 
t.ırıc imza ederdi. Yeter ki Süleyman paşaya; devlet şurası daire reisleri. lira ınaaılı birinci sınıf müste -
emniyetle iş görülüp başarıl- - Buyurun gemi hazır.. 3 Üucü derce: Diğer ıarlar, baı ıehbenderler, mali-
mı~ olsuııdu. Diyemezler miydi? İsmail vekalet teftiş reisleri, tem- yede öhtesınde m~hasibi mes 

Ayak üstünde bir varaka Bey : yiz, devlet şurası iııaları, ulluk olan vekaletler, devair mu-
·aıup imzaladı, üvariye - Buyurun birader en·ela ikinci sınıf valiler, iskan, hasebe müdürleri, düyunu mun-

d. merkez kumandanı paşaya emn· t' · h k \'er ı. ıye ı umumıye, mu a • ~ma avanin, muamelat, takip, 
gidelim . b · Oh... süı·arinin gözleri Teklifinde bulundu. Gene se eı umumiye müdiri umu- teftiş, mu,vazene, mukavelat, he-

açılmı•tı. Süleyman paşa · 1 · d · · k b mileri, ikinci sınıf elçiler. saba• hazln.e muamelatı nakliye • ıç erın e cesaretını ay eırue- ... 
gemiyi elde ederse kendi yip metanetini muhafaza eden 4 üncü derec: 75 lira pul, kıymeıli evr~. levıızım, 
mes'ul o:mıyacaktı. kaymakam !sınai! Bcvdi. maaşlı vekaletler müfettiş - tuz müdürleri, heyeti fenniye 

ikinci ~üvarye talimat \"C- Ötclıilerden . düpedüz 1;ayır !eri, baıvekalet muamelat, reisi, tuz başmürakıbı, birinci 
rip filikaya atladılar. T:ıtlıca lıeklcncmezdi. Hele zırhlı müdevvenat müdürleri, 90-
u:uşup anlaşmaktan iki tara- sürnrisi bir Allahlık adamdı. 100 lira maaşlı birinci sınıf 
fın da memnuu olduğu an - Aldırıp umurlaınıyordu. Zırh- hakimler, hukuk, ceza, tıbbı 
l:ışılıyordu. lıdan karaya çıkıp mes'uliyet- adli müdiri umumileri, 100 

Artık filika Gelibolu iske- ten sıyrıldıgına seviniyordu. lira maaşlı uçuncü sınıf 
fosine yanaşmıştı. Ne olacak- Üçü birden merkez kuman- valiler, idarei umumiyeı 
sa az şonra olacaku . danlığına gittiler . Merkez mahalliye, nufus müdiri 

l kele üstünde bir çavuş kumandanı topçu livalarından umumileri, hariciye hukuk 
duruyordu. Bu çavuş Süley- Rıfat paşa idi· müşavırı. birinci, ikinci, 
man paşa kararglhı yazıcıla· lsmııil Beyle arkadaştan üçüncü daireler, matbuat, 
rınJan biriydi. merkez kumandanını gördü- teşrifat müdiri umumiyeleri, 

1 mail Bey yana arak şordu: !er. Rıfat paşa serasker ya - maliyede hukuk müşaviri, 
verlerilc zırhlı süı·arisini gö- d d - Baksana oğlum. Sülcy- vari at •mü iri umumisi, 

man paşa hazretleri nerede rünce evvela şaşırmıştı. Böyle (llaliye teftiş reisi muavini, 
ansızın çıkagelmeleri sebebini Et <ıturuyor '/ sordu : maari e bilim terbiye iza-

Çavuş elilc sahil boyunu !arı, müze, yüksek, orta, - Hayrola evlat 'i 
İ.)aret edip gösterdi : c Blımcdı) ilk tedrisat müdiri umumileri, 

- Daha ••• Efendim. Yalı Sadullah B. nafiada demiryollar, şirket-
boyunda kırmızı konak. Ama !er, au yolları umum mü • 
pa>a hükumet konağına gitti. Seyrlsefain nıüdürU Sadul- dürleri1 iktisat vekaletinde 

- Ya ... merkez kunııın- !ah B. idaresinin bütçe mü- baytar, ziraat, orman, tica
zakeresinde hazır bulunmak danlığı nerede'/ ret, sanayi maadin umum 

- Paş:l. bpısının alt ya - üzere yarın Anka raya gice- rııüdürleri, mukavelatı tüc. 
cektir. ll'nda Efendim . çariye azaları, sıhhiyede 

hmail Bey yanındaki yaver Efgan hariciye nazırı hıfzıssıha, muaueneti içtma-
k<•lağası Ahmet Beye baktı: Berlinde iye umum müdürleri. 

- Şimdi ne yapalım'/ Bertin, 16 (A.Al - Efgan 5 inci aerecede: 60 lira 
Demek istiyord~ı. Evet ne kıralı Amanullah hanın hari- maaşlı müfettişler, birinci 

,.apacaklardı? ciye nazın Jl.loskovadan bu- sınıf nıüstekil müdiri umumi 
'""".::-lş_t_c _s_u_ı_e}_·ı_n_an_p_a_şa_o_ıu_r -__ r_a_y_a_,_·a_sı_ı_o_ı_m_u_ş_ru_r_. ~---ımuavinleri, adliye temyiz bıış 

I• "'ili d b müddei umumi baş muavini, n10 ere e uf!ün meb'uı nanız~di 1 k h 70 - 7 5 lirıı maaşlı ikinci 
O aro sa illere gitmek, pl&jlorda sınıf hakimler, 90 lira ma-

propogıında yapmakbıdar aşlı birinci sınıf müddei u

Onümüzdekı mayıs ıı.yının sonlarında resmen başlıyacal 
olan f ngiliz intihabatı için her fırka hazırlanmış ve 
faaliyete geçmiş bulunuyor. Yeni meb'us namzetleri intihap 
dairelerinde müntehiplerine programlrını izah etmekte 
onlara işsizliği, pahalılığı nasıl izale edeceklerini anlat : 
maktadırlar. Bu yeni intihabata lngiliz kadınları da 
erkekler gibi iştirak edecekleri için meb'us namzetlerinin 
hedeflerinden birini de orılar teşkil etmektedir. 

f ngili;z namzetleri bu maksadı temin için hiç bir fırsatı 
kaçırmamaktadırlar. 

Resme bakınız Abrar fırkasının bir namzedi deniz 
k~narında yıkanmakta olan bir kaç icadına tesadüf et
mış, onlara sokularak fırkasının mesleğini anlatıyor. 

lngiltertde bUe ilk defa görülen bu manzara bir çok
larını tı.yret.t dütürmilf ve onlra ;zamanın ne kadar 
cejiştiğinı ıS.ter!Jllftir, 

mumiler , erkanıharbiye , 
mektepler umum müfettişi, 
dördüncü sınıf valiler, umu
mi müfettişlik asayış, istih
barat müdürleri, hukuk mü
§avırı, hariciye müsteşar 

muavini, siyasi müşavirler, 

maliye borsa komiseri, rü
sumatta muamelat, tarife, 
istatistik müdürleri. emla . 
ki milliye müdürleri, 90 lira 
maaşlı birinci sınıf maarif 
eminleri, mühendis mektebi 
müdürü, demiryollar başko
miseri, 60 - 69 lira maaşlı 
birinci sınıf başmühendisler 
iktisat hukuk muavini, E -
reğli havzai fahmiye müdürü, 
devlet şurası baş muavinleri, 
diyanet işleri müşavirleri. 

6ncı derece: 50 lira ma
aşlı bilumum müfettişler, si· 
cil, zat işler! müdürleri, 
70-90 lira maaşlı birinci 
sınıf muallimler, ikinci sınıf 
müstekil müdiri umumi mu
avinleri, vekaletler birinci 
sınıf umum müdür muavin
leri, b&J vekalette lcıılemi 
mahsus müdürü, ve birinci 
sınıf müdiir ın~vinleri, ad-

eınıf defterdarlar, rüsumat baş • 
mülettiıile teftiı reisi ve birici 
sınıf baı müdürleri müdiriyeti 
umuıııiyenln tapo, kadastro mil
dürks"i, bılvasıta damga, saydiye 
verg~erl ıııüdürleri, 70 lira 
mllaflı birinci ıııııf rüsumat 
ınületıiılerl, rüsumat hukuk 
müıavirl, ikinci sınıf 7 5 lira 
meath maarif eminleri, topkapı 

müze müdürü, nafıada nalcliyalı 
havaiye ... nıah. .. m, 50 lira 
ınaaılı ikinci sınıf mühendisler, 
fen mektepleri müdürleri, yollar 
Mfia mlidırl umwnl muavinleri, 
demiryoll~t" birinci sınıf komi -
serleri, ıktt;.ı ınukavelitı tücca
riye tahrir heyeti reisi, 61hhiye
de vekilet birinci 9ınıf müta -
ha$Sısları, iıtallstik neıriyat mü
dürü, 60 lira maa,lı birinci 
sınıf sıhhiye ınUdürleri, balete -
rlyolojılwıeler müdürQ. lstanbul 
akliye hastanesi, vereın sanator-

Acaristanda 
isyan mı çıktı ? 

Ceneneden cc Şikago 
Tribün ıı gazetesine veri
len malumata göre Aça -
ristan ehalisi isyan etmiş -
tir. Kıyam, martın nilıa -
yerlerinde başlamış. Buna 
bilhassa, kadınların yüz -
!erini açmaları İçin verilen 
emir saik olmuştur. Bu 
emre itaat edilmemiş, 
bunun üzerine birçok 
mollal;ırla eşraf tan birçok 
zcrnt tevkif edilmişlerdir. 

Bu teYkifleri muteakıp 
ahali kıyam etmiştir. Bir 
riı·ayete göre kıyam eden
ler Türk hududuna yakın 
bir yerde bulunmaktadırlar. 

cc Şilrngo Tribün » ga
zetesi diyor ki; 

« Acaristanlılar şiddetli 
bir mukavemete hazırla -
nıyorlar. Fakat karşıların
daki Rus kmTeti çok 
büyr1lwt9r. Ilüktımct mes
elevi sulhen halleunek • 
istediği için Ma,·erayı Kaf-
kas halk komiserleri reisini 
Batuma göndermiştir. » 

ltizıır 
" Namuslu kokotlar" , 

"Skapaflovda Alman do
nanması nasıl batındı ? " 
ve • Çıkrıklar durunca " 
isimli tefrikalarımız bugün 
-drecedilnıemiştir. lti:ı:ar 
ederiı. 

yomu müdürleri, sertabibibleri, 
etfal ve nümune hastaneleri 
dahiliye ve hariciye rontken 
ve elektrikle tedavi mütaha..ıs· 
ları, laboratuvar şefleri, entanl 
ınütahassıslar, §Urayi devlet 
birinci muavinleri. 

d •ı • D l "f-' • z·v "1zdtf///l1 e ı mış raşa ar rnı azını ıge ı .. , 

l 
• . ı · "b . "[kiye rıı . u tı, sanıye, sa ıse ... gı ı ınıı a· 

beleri ilga olunınuştu. Eşref, bu sır 
da şu kıt' ayı söyleınişti: 

7 yedinci derece ; Vekllet
ler kalemi mahsus, levazım mü-
dürlert, devair sicil müdürleri Kıt'a 
ikinci sınıf miidiri umumi mu- • ıahSili~ 
avinleri, 55. 60 lira maaılı en muvaffak olamadım bir rüfbenıfld kfatıffl 
ikinci sınıf muallimler, 40 lira Mirimiran oldu nıadunumda kullan 

1 biJ,ı6 
maaşlı müfettişler, Başvekaleıın Ah böyle rütbesiz giJrdükçe her yerd;18,1ıııl 
seryaver!, ikinci ıınıf müdür Çeımi istihfaf ile bakmakta çullandı . 

muavinleri, temyizde 50 lira lJ\,~~~~....,~~~;:;~~===~~~:;~;:::::;;;~·~· maa,lı ikinci sınıf muavinler, (" -- -~ -- ·-· ~- ~-- - ' ' 
Ankara hulule mektebi müdürü, askeri liseler mUdür baş mu- 8 t A 1 ~ ~!r~ı~ı ııvinl, huktık mlişavir muavi- e nr 1 o 
dördüncü sınıf hakimler, üçüncü 
sınıf müddeiumumiler, birinci nl, riyaseti cumhur muzikası 
sınıf muddei umumi muavinleri, kısım munllinıleri, dahiliyede -rranı I] 
ilıincl aınıf azalar. icra reisleri, birinci tahrirat müdürü, kale- Mü sa u8 a 
askeri liseler ikinci sınıf mü- mi mahsus amiri, evrak me- t 
fettişlerı, ordu hulcıık müp· ınuru, ikinci sııııf polis mü- Etem ffidllf,t, 
virlerl, askeri sivil müdür- diirleri, emniyeti umumiye )}l 
leri, müdafaa! milliye birinci ikinci, üçiincü, bc~incl şube B. diyor ' 
sınıf mimarları riyaseticumhur müdürleri, ikinci sınıf emni- -., 1r•",;ll 

t ··ı tt' 1 · 1 ·· lCst taralı ı inci l ·f•• 
muzıka muallımlerl ' ikinci ye mu e ış crı, umum mu- . tile pU • 

sınıf vali muavinleri, 45 lira fettişin iskAn mUdür müavi- zaltmak surelralıTI'''~' 
ınaaşlı birinci sınıf kaymakamlar, nl, ikinci sınıE kaymakamlnr, sumuzun ÇOo rf cdı· 
mülettiıi umumi asayif, lstihba- posta ve telgraf birinci sınıf temin için tek ı. sııbel 
rat müdür muavinleri, telgraf , baş mlidlirlcri ve birinci sınıf liyorsa bunda 

1

k1;ak• 
fen, posta umuru müdür mua - fen müfettişleri, iskan, mü - olmadığı T~~~yede 

vinleri, emniyeti umumiye birinci hendis, posta telgraf, tcdkiki tır. Zira: ur sele~ 
hesap, fabrika müdürleri, b' b k" J k ıne 

dördüncü şube müdürleri, 70 ır e ar 
1 

, kıf 
lira maaşlı birinci sınıf polis Ankara telsiz irsal mühendisi yoktur. Türkun dal' 
müdürleri, birinci sınıf emniyeti muavini, jandarma hukuk metli harilcıılıırın ..,3\; 

müşaviri, hariciye hukuk mü- kur"' 
umumiye müleııııleri, müfetttiıi biri de yuvıı .. tB" 

1 k 
ı_ dü 1_ şaviri üçüncü muavini, ma- k" mu111 umumi i lsdn mü ··rü, isdnın hususunda ı l"'ıı· 

h 1 d 
!iyede hazine hukuk müşaviri s·· le o"' mu acirin tasarru iye mü ürlcri ziyetidir. oy be~ 

h · · ifr d h '- ._ başkatibi, varidat ikinci sınıf 1 dall arıcıye f° e mü ürü, u•uı< saydı asır ar pıı 
- ır· ,._, · f mürakıbi, üçüncü sınıf def - mail muıav ı wncı sını muavini, manalı ve çılıı~ 

siyasi müıavirlilc müdürü, harı- terdarlar, vilAyet muhasebe bir surette ad·hifi 
el.ye tuh odu 1 ı ··t 1ın mUdUrlerl, birinci sınıf var!- I • e m r er , mu ere · muharebe er, 1 _ı 1~ 
lerl, matbuat •ube müdürü,, mat- dal tahsilat mlidürlcri, ikinci b kııTIS µ • isyanlar, a .,ı,r 
buat blrlnel mütercimleri, ikinci sınıf tuz baş mlidürlcri müra- ve istilai hastllıj;J 
c'lçllik mtışavırlerı, birinci ımd kipleri, rüsumat lstanlml say- · o!Jl' 
ıehbenderler, maliyede devam, diye müdürü, lıiridci sınıf yüzünden z:'Y'dol111'

1 

uııılıaaebe müdürleri, muhasebei muhasibi mes'uller, iklnd sınıf nüfusun yerı Ju~u· 
umumiye murak.ipleri, ilincl sınıf tapo mü[etti~lcri, birinci sınıf ve nihayet kurlu 10ar 
defterdarlar, birinci sınıf ıuz b111 tapo müdürleri, rüsumat ü - muı için DuınluP dşJI 
müdürleri, rüsumat ikinci sıoıf çünü sınıf ntUlcttişleri, rüsumat da bir Başkuıtı•" bt~ 
mülettiıleri, rüsumat birinci 11nıf ikinci sını[ müdürleri. birinci meydan ınuhare b~· 
müdürleri, ikinci sınıf bat müdür- sınıf miidür muavinleri, ikinci yapmağa jınki0 
lerl, birinci sınıf kiınyalcerlerı, sınıf kimyakerler , heyeti lunmazdı. 
müdüriyeti uııı.umiyenin tapo fenniye mühendisi, res;arn ve 
müdür muavini, birinci sınıf ta- mimarları, maarif ihsaiyat bi-
po müfettişleri, damga müdürü, rind, yüksek, orta muallim 
hazinle hu~uk ınuıaviri muavini k me ·cepleri, sanayii nefise, bi-
rüsumat muamelat müdürü mu- rinci sınıf müze müdürleri, 
avini, maarifte tube müdürleri, nana mühendis mektebi nıü-
ısarı atika, alatı deniye, mü· dür mu:IYini, ikinci sınıf rnü-
uler, lütüpaneler, nqriyat, hcndislcr, iktisat ziraat nıii-
mekıebi mülkiye, etno~afya ze müdürü, ikinci sınıf şube 
müzesi müdürleri, rasatane mü- mlidürleri, ziraat, ormnn,bay-
dürü, maarif emini muavinleri, t;ır birinci müderrisleri, bak-
nafiada demir yollan ilinci sı· teriyolojihane, seriiın, kara-
nıf komiserleri, müeessesatı nafia cabey hara<ı, lstanbul, lzınir 
komiserleri, birinci sınıf mühen· tiı:aret mıntıkası ticaret ali, 
disler, yollnr müdüriyeti unmu- Zonduldak mühendis mcktcp-
miye mühendisleri demiryolu !eri ticareti bahriye nıiidiir-
şirkeıleri hesap tedkik memur- !eri, sıhhiye re·<am, grafik 
!arı, iktisat birinci sınıf ~ııbe mutclıassısları, ctfal, nümune 
müdürleri, istatistik, neşriyat mü- hastanelerini dahiliye, cerahiye, 
dürleri, mukavelaı ıahrir reisi rontken, loboratm ar mııtahas
muavini, lnboraıuvarlar, sicil, le- sısları, hastanelerde mütahassıs 
vazım müdürleri, birinci sınıf tabipler, iiçüncli sınıf sıhhıye 
orman, ziraat ba{müdürleri, mü- miidıirlcri, telkih:ınc, küçiik 
messiller, baytar birinci ~ınıf sıhhiye nıenıur mektepleri 
mücadele reisleri, hudut başmü- müdürleri, baktityolojihane-
dürleri, amanajman reisleri, ikin- ler nıutaha.;sıları, şurayı dev-
ci sınıf sıhhiye müdürleri, sıhhi lct birinci nıülılzimlcrl. 
müze, daulkelp, leyli tıp talebe {Mababı yarınki nushamızda] 
yurdu, dilsizler sağırlar müese- A k-+ -- A. 

sesi müdürleri, şura}I devlet . s erı 
ikinci muavinleri, mazbata kale· 
~e~üdürü, birinci sınıf mili· dereceler 

8 inci derece : vahletler ve 
devairi merleziye müdür mua· 
vınleri, birinci sınıf veznedarları, 
evrak müdürleri, vehleıler 
müfettiş muavinleri, devairi 
merkeziye levazım müdürleri • 
üçüncü sınıf mııallimler, başve-
kalet yaveri, tercümanları, mii -
tercimlerl, temyiz üçüncü mu -
avinlerl, morg, müşahedehane, 
adliye kimyahane müdürleri, 
beıinci sınıf hakimler, dördüncü 
sınıf müddeiumumiler, ikinci 

sınıf mddeiumumi muavinleri, üçün 
cU sınıf icra reisleri, birinci 
sınıf muavinleri, ınulıakım birtnct 
sınıf lza müllzlmlerl, meııtu • 
bini askeriye müdür muavinler!, 

Ankara, l i' ( Yakıt ) -
Asker! dereceler şu suretle tes
pit olunmu~tur. 

1 - Birinci !erikler. 
2 - ikinci [erikler . 
3 - Fırka komandanı mi

ralaylr. 
.+ - :\Jiralaylar. 
5 - Alay kumandanı 

miralaylar. 
6 - miralaylar. 
'l - Kaymakamlar. 
8 - Binbaşılar. 
9 - Kıdemli yüzbaşılar. 
l O - Yilzbaşılar. 

I ı - Birici mUllılaıleı. 
Ji - MU!b:lmler. 
ı ~ - Zahlc vekıllerlt 
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Ankara.da aÇilan sergi 
Bır k 

l!),l. aç sene ana.vatandan 
.~f. 

trin· ve heykelin g!izel-
ı .,..}'an . 

lı'ııc birh &an at feda.ileri 
~ • ç sene evvel topladık-

iüıcllil: . 
rındc ve ıncelilcleri tu-

Yc içlerinde getirmis-

l ~lerindekılerden bir kts· 
Calatasaı 

ay sel".gi inde 
U lııı ~ onl nn vahşt güzel-
~ l.ınıya çalışmıştım . 

illan h 
t cı-· uraya i irak eden 
A.ı 'LlllYcn 
. ~ada c . R~ç ressamlar 
Beıı b Y ili bır ergi açtılar. 
~ b: ~giyi susliyecek cscr-

lriıurn sın~ görmek fırsa
t~. ~ • Üzorlcnnde renk 

tıı ça P rça boya ta ı
b.... \'-Ik~ 
-.."'l d . · Ve mukavvalar 
~a ~trıneıunin ağır taşlan 
' ~cıen ve mci\işen 
~k-r .. ~ letniz ve aydınldi: 

CŞerler insanı ser
, n bir ~·ı 
ll d~ sur al e dönen 

Ct Yıldı unyasından .kopmll§ 
ı sayılabilir. Gerçi 

h· ııe tilhrc hdar parlak 
ır }'tz 

ıı, ile d nı }'Yası kadar 

' ih~· ta kın birer heye
~ olrıı~ıdir, , Fakat bunlar 

ı L. lan at dünyasının 
r ' vu • lerltıi san at dünyasının 

~ıYor. 
s ' lf. 

~ '%- fır 
b %rahı çasına zc ... ·klerini 
~ k llı fıslar, renklerini 

\ 
~ ~lına hava, fır~ı 

e bır hı 
rcııı: ıtnetçi yapar . 

c • ne ( l ile de ht- ırça , ne tuva 
hh;llla b- Yccan . . . Bunlar 
Dilrt . • iter varlık değildir. 
l'ibl,, tsıııı . • 
~ ~ •çınde en bahtiyar 

'hnluvaı, bahtiyar( mı 
~ h.~,, kanat ~bileceği 

fıtçay ktıdtetli de düşen 
~icra borçludur. 

~I IJli Rôrdüğüm re m-
3\ bir e bir ya,Tuya sahip, 

~tıile Ya1'1r1ınun babası olmak 
'1ıttklanna eminim . 

ltt~ onilnd baş eğme 
~r Veriyor, 

~ 'ların ve bunlardan 
1.-:.. -~ ~vceıı· 1\" l -
"'%ııı 1 ıvı. vonne Ali 

da~\"fıcuda getirdikleri 

resaemlarından liiridir . Gerek 

rcldcı:inin tazali~ \'e gerek gö -

rüfiimün kuvveti bize iki rnatür
mort\a bir ( Atelye dahili) isimli 

üç eser kazandırmıştır ki bunlar 

serginin en içli tuvalleri sayılabilir. 
Zeki ıle ayni hocadan (V ?n 

Hofman) dap ders görmüş olan 
Ali Avni ( Mağaza önünde ) 

i mini verdi~i eserile öğüne

bi1ir. (Ntürmorı) u (Oturan çıp

lak kadın)ı birer muvaffakıyettir. 

(Alber L.orans) ın talebeleri 

Cavat vı: Refik yukarda da 
ı;öylcdiğim mbi hocalannd ol-

duğu kadar mevz.u renk ve 

çalışışında da müıterek görülı.iyor. 

Cavadın ( ilci kadın } ı terkip 

itibarile bo bir eserdir. Şunu 

da söylemek laz.ım gelir ki iki 

kadından birinci piliındnki eserin 

merkez.i sikletini teşkil ediyor. 

Bu kadın teknik itibarile 
arsılmaı hatlar topluyor. 

Cavat bu eserile değil 
(Brötanya manzaraları) ve bil
ha~a (Kcr İ\'on) u ıle kendini 

rö:;teriyor. 

Refik in ( Salınçakta 1 tıra

haı) ından bahseımiyeccğım. 

Bence en güzel eseri natür

mortu ile (Etüt)üdür. 

* San'at ha\'ası içındc bu kü

cük kımıldanışın manası çolc 
büyüktür. Genç\erin İsıanbulda 
açacakları ikinci sergilerinden 

daha ümitvanm. Kısa bir: zaman 

içinde haurlanan bu ergi daha 

dolgun ve olgun bir s'ergi 
doğacağına i~arettir • 

llasa11 llasfnı -Ticaret odaları 
konercsi 

Dün mesaisine nihayet 
verdi 

Mıntnkn ticaret odaları 

.kongresinin ikinı.:ı içtimm 
<Hin yapılmıştır. 

Şirkctiler limtın 'c mahlli 
ticaret odalarııun talepleri 

" }'~~. Yediyi buluyor . 
ı\!ı L ~ , ı bunlardan hey-

~İı!ıi· Ali Münip H. mın; rarla~tırılmı;-tır. 
tf "c p~ Nurullah Cemal Runlnrdan başka atidcl,i 

hakkındaki raporların il,tı,at 

vekaletine p;öndcrilmesi ka· 

lcrını ~~ 1uhıtun Sebatinin hu!'u:-::ıtrn da vekalete bildiril-
h Ce Q?Clnedim. Yalnız Nu-

~d ltıalin b· 
lııdr 11ıtı, kı bu ır natümıortunu 

~~lıu11 kendi istidat ve 
~er· 

1 kler
1 

1 sayılamazdı. 
~·ııı: kadarneka~r sıcak, ça-

el ola.rı olgunsa eserine 

~il r '<!fya ve meyva da 
r ~tedüın ce tanıun edilmişti. 

ı dıı. ~- ek ıe·J . . bo 
v r \>\it da vKını zu-

l duı4nu~ bir görüşü ve 
fi · kaydetmek isti-

h ct t 

~ atrır ' resim yapar, 'tt~ Yazı 
~ 1_ bır . Yazar, velhasıl 
~. "14 tesı ış Yapar. Fakat 

>'aı>ıiaıı nı Yaıılan yazı 
t dır, ~ ııler arasında fark 

~-ı ~rnlardan h 

mesi knrarlıışmı~tır: 

Daımzlık hrıyvanattun mu-

Yakknt bir zeman için giıın
rük resmi :ılınmamalıdır. 

Yeni c\·rakı mıkti yeden 
az yırtıkJarının ted~ffülii hak

kında yeni bir talimatname 
yapılmalıdır. 

Trak\'a ıürr:ıına tohumluk 
" 

tedariki için hank:ılar yar-
cımda bulunmalıdırlnr. 

Trnkyadan Rusyaya su-.am 
ihracı temin edilmelidir. 

KongTc bu tekliflerin ve
k:ilecc bildirilme ine j~arar 

verdikten sonra nihayet bul-
'at~ b• er1 birb· . . er biri-

~, ~tıZiye bırilını andırabilir; ,_m_u_ş_n ... ır_. _......, _____ ~ 
~ ir~ Bir 

l\ m 
~ aq ,.,, .l'ı b·r - 1 bl ildi ~l§sın u u a 
trlıfli Yoluna onun gaynşuuru 
\d:~u i§l U;lirukler, kendi 
"11 b· ' Fır~ı rnk "'' ır -r-"'llj'..._ k renoi b·1 

t .. k ... . kuH " ı meyerek 
'-'Gl.11~ ""- 1 anır. Ben • "4: ·<>1:r er . • ey-
~' llcr ıçınde iki b-

"tı- gordarn B u-
' lctft:ı • unlar teker 
~ 11te dN=-

l} llcrı! .. _ ~r;rnez. §eyi er, 
~ltL "lil hılc b 1 y ~ ıne u unnııyan 

~lrıı ~nıı bu~lar d~ildir. 
~ il ırÇadan : seyreden bir 
~ b~ ç b rnış, aynı mcv-

b ~dıtıiıle . ka şekillerde 
~ '\cf~ rı nır 

1 ilt n ,....csalıncak~ . . 
~ti be• -a~ d tstırahat) 

dı ilde bu ~ ( 1kı hdtn ) 

~ duıüncey· 1 uyan
ı 

iintn Ah 
cn:c çarpan 

y 1 
Sa.y11ımızda 
.Alamd' jJısan .?l ÜSla= 

dum~ ecw.dce 9a!Ute • 

HÜ'Ule ~ edeH,.. fftat = 
6"ar lıatıcalacı HUUHailt.(Ji 
fiüt.,_ .ACU"«pa ~ ~ 
nasekti.k. tuMata u4m = 
fHl#ı. ~ cdô.: 
Acı ik oAudJclaa 6u qiiw 
cıe ~ ~ sil.sitesüu 
duam edea9i~. 1t1. ma = 
~ vatudi salJUHl!ıdadıe. 

.. 
iş ı 

(ÜıttaraEı birinci sayıfamııdadır] 

Muazzez Hamına kendi
mi niçin uzun uzadıya tak
dim etmediğimi, istitrat.en 
şuracıkta yazıvereyim de, 
karilerim saygısızlığıma a 
hükmetmesinler. 

Muazzez lianımla eski· 
dcnberi tanışırız, hem o ka-

dar yakın tanışırız ki ... Kendi
sile Hukukta senelerce sı

nıf arkadaşlığı ettim. Bera
berce ders okuduk. Gene 
beraber ders çalıştık. Hatta 
çok defa da beraber imti
hana girdik. 

Onun içindir ki anketi
mizin mevzuunu söyler söy
lemez, güldü: 

·- Süallcrinize vereceğim 
cevapları ben söylemesem 
de siz bilirsiniz, dedi. Öyle 
<leRil miya... Bu meseleler 
etrafında her halde fakül -
tede bir hayli konuşmu -
şuzdur. 

Muzzez hanıma fikirlerin
den Vakıt karilerini de 
istifade ettirmek istediğini 
söyledim. Yalnız benim 
veya diğer sınıf arkadaşla

rımın bu fikirleri daha 
evvel konuşmuş, anlaşmış 

ve öğrenmiş olması kafi 
değildi. 

Benden yakasını öyle 
kolay kolay kurtaramıyaca
ğmı bildiği için, pek iyi, 
diye kabul etmiş göründü, 
sorun bakalım suallerinizi .. 

Cebimden evvelce hazır
ladığım kağıdı çıkardım ve 
ilk suali okudum : 

... _ İş hayatına ne zaman, 

niçin ve nasıl abldınız? 
- Yani memuriyet ha

yatına demek istiygrsunuz. 

Herhalde istiyerek değil... 
Memuriyet benim iç.in hiç 
bir zaman gaye olmamış

tır. Ben burada sadece 
silajımı yapmak .için memu
riyet aldım. Sitajdan sonra 
avukat olacağını. Avukatlı

ğı. serbest bir m.~lek a.l
ması, amir mevkıınde hıç. 
bir ferdi tanımaması ve 

halka daha yakından temas 
etmesi itibarile, çok sevi
yorum. Bu suretle halktan 
bir adam olmak, hallan 
dertlerine , kederlerine , 
iştirak edebilmek zevikini 
de tatmış olacağım, 

ilkönce burada zabıt tut
mağa çıkarken sıkılıyordum. 
Fakat şimdi alıştım, artık 
hiç sıkılmıyorum. . 

- ikinci sualim: iş ha
yatından memnun musunuz? 

_ Benim için iş haya-

tından maksat avukatlıksa, 
evet, çok memnun olacağım. 
Demin de söylemiştim. Avu
katlığı çok seviy6rum. Yük
sek tahsil hayatına atılırken 
de yalnız avukat olmayı 

düşünmüştüm. 
- Kadınların iş hayatı

na intisabı zaruretlerini na
sıl telakki ediyorsunuz? 

- Harbı umuminin tev
lit ettiği iktisadi buhran, 

yaşamanın güçlüğü, hayat 
pahalılığı, erkeğinin kadınına 
iyi bakamaması gibi amil
ler kadını iş hayatına atıl
mıya mecbur etmiştir. Ya
ni kadının arzusile değil, 
mecburiyetlerin sevkile ... 
Size bunu izah edeyim: 
Bizde İş hayatına atılan 
kadınların birçoğu; sıkıcı, 
yorucu, maddi işlerle mcş
guld ür. Tütün işlerine de
vam eden, veya konseve 
fabrikasında çalışan, veya
hut ta daktiloğraflık yapan 
kadın ve kızların iş hayat
larını misal olarak alalım. 
Her halde ne tütünde ça
lışan kız bütün gününü 

d.aka 
ağır kokulu demetler ara
sında ıeçirmekten hoşlanır, 

ne konservecilik yapan 
kadın sabahtan akşama 
kad r ıspanak, pırasa ayık
lamaktan memnun olabilir, 
ne de daktilograf kız, A. 
O. iyi araşbrmaktan zeVk 
duyabilir. 

Fakat bütün bunlara 
rağmen, giirüyoruz ki ka
dınlar, bütün bu müşkül, 
sıkıcı işlerle nıeşgql olmak
tan kendilerini bir gün bile 
alıkoyamıyorlar. İşlerini pek 
seviyorlar da ondan mı 
zannediyorsunuz. Hayır, as
la.., Fakat ne 9'lre ki iş 
hayatına atılan kadın, her 

. ne şekilde olurs olsun 
çalışmağa, çahşarak ekmek 
parasını çıkarmağa mecbur 
kadın demektir. 

Diyeceksiniz ki, çalışan 
kadınlar yalnız amelelilC 
yapan kadınlar değildir. 

Bir de yüksek kısmı var
dır ki bürolarda, rahat 
masa başlarında çalışırlr. 
Fakat bu yüksek vazife 
sahibi kadınlar, diğer mad
di işlerle meşgul kadmlar 
yanında o kadar ekalliyette 
kalırlar ki ... 

Muazzez hanım gayet 
muntazam bir surette, cüm
leleri hiç kırıp dökmeden, 

müstakbel mesleğine has 
bir talakatle konuşuyordu. 

Kağıdımdaki dördüncii 
suale gelmiştik, onu da 
sordum: 

- Türk kadını için nasıl 
bir istikbal istiyorsuouz? 

- Metin, müstekim, ayni 
zamanda, butün manasile 

tekemmül etmiş, mürefeh 

bir Türk kadınını, müstakbel 
Türk kadınlarının cnmuze
ici görmek istiyo11P11. 

- Hukuk müsavptı ve 
siyasi haklar hakkında ne 
düşünüyorsanuz? 

Kadınlar erkeklere 
temamile müsavi olmalı
dırlar. Bunun iç.in hiç bir 
mani yoktar. 

Ayni sırada erkek arka
daşile okuyan bir kadın 

hocasından aynı •zi alıyor. 
Onun kadar, hatta ondan 
fazla muvaffak oluyor. İş 
hayatına atılmış kadınlardan 
hangisi ayni sahadaki er-

keklerden daha az çalışı-

yor? ... 

Siyasi haklara gelince: 
bu kadınların hakkıdır,mcv
cuttur, fakat henüz tezahür 
etmemiştir. Ve memleketimiz
deki fikir terakkıyatile mü
tenasip olarak, bu hak ya
vaş yavaş kadm1ara verile

cektir. 

- Son bir sual daha. 
Muazzez hanım. İş hayalı 
kadınları çirkinleştirebilir mi? 

Umumiyetle evet.. 
Mesela akşam üstü tütün 
fabrikasından çıkan genç 
kızlara, kadınlara bakınız: 

Sararmış yiizleri ve fıtri 

asabiyetlerinin tezc:ıyüdile, 

herşeye sinirlenen .bir halleri 
var ki... Bu bize iş haya
tında kadınların yıprandı-

ğını ve ç.irkinleştiğini gös

terir. Fakat ne yapsınlar .. 
Ekmek ihtiyacı karşısında 
güzelliğin ne manası kalır 

ki, .. ,, 
Öğle tatili başlamıştı. 

Muazzez hanım gül kurus"u 
rengindeki şapkasmı giydi. 
Adliye binasından . çıktık, 
ve Ayasofyanın çıplak dallı 
aylandızları altından geçe
rek tramvay caddcşine doğ
ru yürüdük. 

.'\ .. 
• 

Tahdidi teslihaf koMferansında Türk tezi 
( ( st tarafı birinci sayf:ı-mııda : 

Daris misakının altını 
r imza ile karartan 

ve hepimizi buraya, kat'i -
yyen eminim, büyük bir 
sabır.sızlıkla beklenen ne
ticeye sürı' at le vasıl olmak 
arzusiyle sevkeden gayri 
kabili mukavemet tazyik 
olma.zaydı Kelloğ: misakı 
bu müttehit ve meserretli 
kabule mazhar olurmu idi? 
. Devletler tarafından 

ahde iktiran ettirilen 
vaitlerin kuvvci müeyyide
sine gelince, mademki 
umumi terki teslihat vası

talarını arıırkc;n asıl bu 
kuvvei müeyyideyi en emin 
ve en müessir bir şekilde 
tesis etmek isteyoruı; o 
halde mezkiir kuvvei teyi
diye ile komisyonun mesa
isi arasında ne için bir 
ademi telif aramalı? 

B inaenaleyh, efendiler 
Türk hey' eti murah-

hasası zeminin kafi derece
de açıldığı ve konferansa 
tevdi olunmak üzere cihan 
efkarı umumiyesinin büyük 
bir memnuniyetle karşılıya
cağı terki teslihat mesele
sinin buraaa bir halle ikti
ranına hiçbir: şeyin mani 
olmadığı mütalcaaındadır. 

Bu kanaatle dir ki em
nü selamet meselesindeki 
nokktai nazırımızı arzettik
ten sora birinciyi itmam 
elmeğe ve bize meslenin 
hey' eti umum iyesi ne de en 
ziyade kabili tehakkuk 
bir sureti hal temin etmiyc 
matuf bir teklifi bu bugün 
nazarı mütaleanıza arzedi-
ya ruz. 

Efendiler. beynelmilel 
sahada adalet fikrinin 

aptıgı en bu yük f e ih hiç 
şüphe yok ki müsavat pren
sibinin ülke kuvvetlerinden 
v ya adet kudretlerinden 
mülhem hiç bir fark öze

tilmeksizin d vlctkre tatbik\ 

olmu tur. 
Bu fikrin te~mülü bizi 

öyle bir vaziyete sevket-
1iştir ki beynelmilel naza

riyede artık bugün bir ta
ı...,mları lehinde imtiyazdan, 
devletler beyninde birnevi 
silsilei n e ipten bahset
mek 'imkanı kalmamıştır. 

Arzetmekle şerefyap ol
duğumuz teklif fev

kalade muvaffak olmuş bu 
masebakten evel bütün in
saniyeti milli ve beynelmi
lel cemiyetleri teşkile sev
keden bütün nazariyelerin 
en sağlam esası olan bir 
mefkureden mülhemdir. 

Müsavat prensip ini zikr
etmiş, devletlere tat

bik edilen muamele saha
sında tam bir surette te
hakkuk eden bu prensip 

bir devle.t için hakların en 
mukaddesi olan kuvvetini 
bu hak menbaından alan 
müdafaai meşnıa hakkı 

mevzuubhs olunca nasıl 

olurda daha büyük bir 
kuvvet ve daha büyük bir 
belagatle terettüp etmez? 

S ize getirdiğimiz for : 
mül kafi ve gayrı 

kabili tcpdil değildir. Her 
türlü münakaşayi hadisatın 
icap ettiği bütün tebeddü
lat ve tadilatı kabule ama-
deyiz. 

Hatta efendiler, mevcut 
ınüsatsızlığı tezyit ede-

cek ve nisbi kuvvetler iza
fesile bir kısmına diğerleri 
zaranna olarak az çok bir 
imtiyaz v ·recck mahiyette 
olmamak .şartiJe ayni ga
yeye daha ameli bir imkan 
dahilinde isal edebilecek 
her hangi bir kombinezona 
iltıhak etmekle bahtiyar 
oluruz. Türk heyeti murah-

basası teklifini asil, mürüv
vetli ve mukaddes sulh 
fikrine ve cihanın kardeş· 
leşmesine hibe eder. 

Terki teslihat mes' elesi
n in iltizam ettigimiz 

şekilde sureti halli hulasa
tan berveçhi atidir: Birçok 
tccavüzitın menşei umu
miyetle mevcut kuvvetlerin 
müsavatsızlıgında ve bazı 
maksatların istihsaline ve 
bir takım ihtiras~bn tehak
kukuna matuf seri bir bas· 
kın hareketinin icrasına 
imkan veren büyük kuvvet
lerin idamesinde münde
miçtir. 

S istemimizin üssül esa
~ devletlerin hali 

sulhtaki kuvvetleri arasında 
imkan nisbetinde bir teva
zün tesis ederek beyne1mi· 
lel uzviyetten bu harp 
kurdunu söküp atmaktır. 

Binaenaleyh teklif etti
ğimiz fikir esas itıbarile 

bütün devletlere bila tefrik 
tatbik edilecek ve mevcudu 
tahdidcn tespit olunacak 
bir askerlik sistemini istih
daf etmektedir. Terki tesli
liat sahasında ideal bir sis 
tem olacak bu tevhid key
fiyeti tespit esası en yük
sek seyiyedan tutulmak su
retile bir az daha elverişli 
bir şekile ifrag edilebilir 
zannındayız. 

Bu esas tadilatı kendi
mize malederek na· 

zarı mütaleanıza arzolurıan 

terki teslihat sistemini ber
veçhiati izah ediyoruz: 

Gayeyi bu suretle tayin 
ettikten sonra büyük 

bir devletin baskın şeklinde 
icra olunacak bir tecavüze 

meşru müdafaasını temin 
için ihtiyacı olabilecek \cuv
vei müsellahanm azami 
mevcut ittihazını teklif edi
yoruz. Bu tesbit keyfiyeti 

bir kerre icra olunduktan 
sonra yüksek kuvvetler ida

me eden devletler kuvvet· 
lerini tespit edilen hadde 
kadar tenzil etmiye mecbur 
kalacaklar. 

Ve bu hududun dunun
da bu1unanlar da bit-

tabi mevcutlarını tezyit 
etmek imkanına malik ol -
mıyacaklrdır. Esas prensip 

tcslihatın tahdidi olup kısmen 
bile- tezyidi olmadığından 

azami haddin büyük bir 
devletin meşru müdafaası 

ihtiyacı sası dahilinde tes
pitinin ameli sahada ciddi 
mtişkülatı bais olacağını 

2 annetmiyoruz. Bu fikir sil
silesinde tecrübelerimiz de 
vardır ki bu tecrübelerden 
bu bapta müfit malumat 
istimzaç edebiliriz. 

H ülasatan terki trslihat 
vadisinde son mer -

hale olarak ele alınacak 
müsellab ku:vvetlc.rin tenzili 
keyfiyeti iltizam olunan sis
temin esasını teşl.:ıl etliğin
den büyük bir devletin meş
ru müdafaası ihtiyacı esası 

üzurinden hesap edilen bir 
·azami müseltah kuvvet 
mevcudu tespit edilecektir. 

Bu haddi tecavüz eden 
kuvvetler bu hadde 

tenzil olunacak ve bu haddi. 
bulmıyan kuvvetlerde hali 
hazırdaki vaziyetlerinde bi

rakacaktır. 

Efl'ndilcr, i.ltit.<ıı~ ctti~i -
mız tcrl,.ı te. lıhnt $h -

teminin hu tutu c~.t~i~ c ... i •';'ti! 

hudur. Bu kiriz hır '3,fı bu
) ut, hir t<ı. a\'\ ur , .c hatta 
tııthil at ba,ith~ olan bir tc:I,. 
!itte bulundu~umuztt z.mnc -
dl\ı)nız 

Btt teklifin rniılhcm ol -
<lnğu hulu"u ni~ et hu· 

rada toplanan muhterem mu
nıhhaJarın sayri kabili miı-

naka)'a olan hti-.nü niyetine 
hitnp etmektedir. 

Terfik Riiştii B. in~ani C'n 
hii~riik l)ir ehemmi~ eti 

olan bu mc.:clcnin l~yık ol -
duıttı amcll ve mLbmir ~urcti 

halle iktiran etme ini temenni 
ederek özi.inc nihayet Yer -
mi.tir. 

Rus murahhasının 
sözleri 

~\1o~kova, 17 ( \. A.) -
ihzari tahdidi te lihat komj,. 
yomı ıniizaker:ıtına i\ tirak 
eden • r. Litvinof dcmi~tir ki: 

,,Reisin cn·cI emirde :o, -
yet projcJnin munakaşa ı 
hakkındaki teklifi bu proje-
n in esaslı bir ~urctte müı~
kcrcsini de~il mczkôr proje
nin J 927 projesi hududunu 
tccavuz ettiği bah:mcsilc red
dini i rilıdaf etmektedir. "o,·
yet projc:.:i Kont \' crnsdor[-
un muhtmısmda \'llan tek
mil mc eJclcrin hn·m 'c di 
ğer telitlerin de tetkiki im
kdnrnı \'Cm1cktecfir. So~ )'CC 

proje ile JQ2:- ıırpjosi bü<::
bütun ba:;ka şeyler olup ayni 
zamanda tetkik edilemezler. 
ı 927 projesi yalnız fenni 
mc clcleriıı müzakcrc:sini müm. 
kün kılmnkt.ıdır.,, 

~ 1. Lit\·jnof beyanına şu 

suretle devam etmiştir: 
• Tcslihatu1 tahdidi tabiri 

me' cuc tesJihaan mecburi 
tenkisini a::ı\a ifade etmeyip 
hatta bunların tczyidini bile 
tecviz etmektedir. 

Bu ,ekillcrdc lıassatan ı 9 ı 4 
harbından evci Almanya ile 
lngiltere bahri lmmandanhm 
ar:ı m<la bir münasebet te:.isi 
hakkmdaki proje arasında 
hiç bir fark yoktur. Bu mülfı
hazat sovyct murahbaJar hey
etini konfcrarum mc i usulle
rinin t.1diij mesele ini ileri 
slirmcğe mecbur etmektedir. 

Bu c:on nelcrdeki hadi e
ler gittikçe nrtan harp tcb
like i 'c Kellog misakı neti-

• cesiııdc tchaddli eden tah
didi tc.:..lihattan gayrı mü ait 
halli bu tadil ichindc taza
hur etmektedir. ·o,·yct hii-
kuınetinin mesai ve te.,ebhih•
leri ~ayc. inde Kclloğ misakı 
Avn:panm en ziyııde tclıtfü 

edilen mıntaka<::mdaki 8 de,•
lct ımbında mutekabilcn 
meriyctc ginni~tir. 

Kclloğ mi ·akı :'ovyct hü
kumetinin nmmrında l .okamo 
itil.ıHnamclcri 'c milletler 
ıncclbi c.ır;ı f ınd~ın Ul\'!'İ ye 
edilen milletler ara ındat...i 
itilclf n:ımcler kadar ehemmi
yeti hui1.dir. :\1urahha lar he)
cti umumi ve tam terki tC':
lihatt şimdiki ş:ınhır d.ıhilindc 
sulhun en tc.:ıirli teminatı 
olarak telakki ctmi;:- 'c et
mekte bulunmu~rur. Fakat 
buna ait bulunan proje red
dcdilnıi~ oldujtund1111 SO\ yet 
hiıkt'ımcti tc lihatın tedrici ve 
bir ni pct dahilinde olnrak 
tenki'i hakkındalJ proje~ i 
teklif ederek bunu bazı mli
lahar.ııtı bahane ederek reddi 
için dep,11 fakat c::-a lı bir u
rerte tcf crruatilc tetkik için 
ruznnmcnin ilk sırtı ında mti
zakcrc edilmesini ricn etmek
tedir. 

T··rk - Alman 
muahedesi 

Berlinde haririciye ve
kilimiz tarafından mı 

imzalanacak? 
Bt!rlin, 16 (a.a) - Türk-Al

man haken muahedesine ait mu
zakerat o derece ileriemi§tir ki 
T e"fik Rüştü beyin bugünlerde 
Berline \•uku bulacak ziyareti 
esnasında mez.krır mukavelenin 
imz.ası mümkün olacağı tahmin 
edilmektedir. -

928 sensi T edigton 
Beynebnılel müsabakasında 

Omcga saati birinci. 'c 
di~r bir Omcga 2 incililt~ 
ihraz. ctnıi:;-tir. Umcga saatı 

mi.ıkcmnıel ve ) ag:\ne dııkik 

saattir. 
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ar ıJI 

Papanın hükümetinı 
tanımayacak 

Vaşingtondan Şikago Tri
bun gazetesine verilen ma-

lumata gö- ·m,11~~, 
re Ame-
rika hüku
meti yeni
den tesis r..,.,~1,.. 

olunan Va

tikan hu
kümetini ta
nımayacak

tır. 

Gerek 
cumhur re• Papa onblrincl Pi 

isi Huver, gerekse hariciye 
nazırı Papa nezdine bir 
sefir gönderildiği rivayetini 
protesto eden binlerce 
mektup aldıklarından bun-
lara karşı Amerika hüku
metinin Vatikanı tanımaya
cağı ilan olunmuştur. 

Unıunıi Vilaytt meclisi dün 
topJ,mmıştır. Dünku içtimada 
Çomakça çifliğiıı.ıı köy haline 
konulması kabul e.lılıniş, mfıl· 

hak:ıt 'telefo:ıl arının tecdidi 
hakkındaki te!<lif bütçe encü
menine havale ediimi~tir. 

liaydarpaşn koşu yolunun 

Osmaniye mahallesine tnbi 
tutulınrs1 teklif, kadastro oraya. 

gıttiği zaman nazari üikkate 
alınması kaydile kabnl edilmiş· 

tir. 
Beykoz - Ömerli yolunun sür

atla inşasına daır İsmail Beyin 
teklifi ııaf ia encümen ine ha vale 
olunınuştır. Eyipte 36 ncı ilk 

mektepte maarif emanetinin 
bir de orta mektep ıbarındırdığı 
hab r verildiğinden ve bu bi· 
nanın iki mektep talebesini 
istiaba k;ifi gelmediği, orta 
mektep için baş'ka bir bina 
tedarik edilmesi hakkıııda ma
arif emanetine t zkcre yazılması 
takarrür etmiştir. Çatalcada bir 

•ı · ı · t h • k • di panser açılmasına Clair Ça-n g 1 1 z. a n 1 talcada kaymalfamlığıııın tekli· 
fi sıhhiye encümenine Jıavale 

İranla Efnanın olunmuştur. 
li Darüşşafakaya yardım edil-

arasını açamaz mesi için Dahiliye vekaletinin 
'rahran, 16 (A. A.)-I la\ as tezkeresi okunnrak bütçe müz. 

aj,111:-ıı bildiriyor: Hariciye 
zakeratında nazrırı dikkate alın
ması kabul edilmiş ve su yol
ları jıışaatı için 5000 lira tah-

nazırı mch'u~n mcdi::.indc 
Jngilccrcnin tahriki uzcrinc 
1 :r •raoh•tanla bir ihtil:U zuhu-
ru :-.ihtimaline dnir tran g'ıze- sisat verilmesi teklifi bütçe cn-
cclcrinde görülen beyanatın cürneııine havai<~ olunmuştur. 

'akı:ı mutabık olmadığını ı\sma fidanı celbedilerek tev-
' c bu iddiularııı hiç bir YCÇ- zii teklıfi ziraat encümenine 
hile fLituhnt emeli bl~bniyen verilmi ve toplnntı dağılmıştır. 
ba~kalarına ait coprakların bir B k 
ZCl"fl ine bile göz diJ..memİŞ Ütçe ffiiİZa ereSİ 
oian Iranın umumi İ) a..:ccine Uımııni vilayet meclisi pazar 
miin<ıf ı olduğunu beyan et- günkü içtiınamda vilŞyetiıı bir 
mi~tir. selik icraatı hakkmda karnr 

Ad 
_._ - ._ • __,_,__ 1 verılecektir. Bu münasebetle 

am. y 1 yen er . Vnli bcyın bey~nnatta bulun-
ması ınuhtenıeldır. Bundan baş-

Çeko3lavakyada çingeneler 

(.25) kişiyi fuza
ga düşürerek 
yemişler!. 

Vıyana, 17 (A.A)-Tuzaga 
dil ürerek yakalamış oldukları 

2 5 şahsı yemiş olmakla ittiham 
edilen kadın, erkek 17 çinge
nenin muhakemelerine bu gün
lerde İslovakyada kiin Ko icoda 
b.-şlanacaktır. 

Dclaili miisbitenin başlıcası 

kireç haline gelmiş bir yığın 
kemiktir. Çek kanunda yam
} anılık hakkında bir madde 
mevcut olmadığından maznunlar 
ol.-a olsa katil töhmetile mah
kom olacalardır. 

Kendilerini 19 avukat müda
(aa edecektir . Muhakemenin 
devamı esnasında maznunların 
halk tarafından linç edılmesine 
nıfıni olmak için mahkeme 100 
jandarma tarafından mtJhafaza 
<'dilecek tir. ... 
T-Aremit hukuk mahkemesinden: 
Edremidin Biller kariyesine 
izafeten Muhtar Hilmi Ağa 
tarafından Edremit hazinei 
maliyesi aleyhine ikame 
olunan tesçil tapu davasının 
muhakemesinde müddei 
kariye civarında Bakladere 
ınevkiinde şarkan Bayraktar 
Mehmet dayı, şimalen Kö
st>oğlu Ha:San,. cenuben 
Halil oğlu Jsmaıl, garben 
Edremitli Hüseyin Efendi 
ve Ôr.ıer çavuş tarJaları ile 
mahdut üç dönüm mikta -
rındaki işbu t~rlaya kırk 
scner:..::nberi kariye tarafın
dan idare ve tasarruf edil
mekte olduğu ha~de tapuca 
müseccel bulunmadığından 
kariye namına tapuya tes -
cilini talep eylemekte bu -
İunduğ-undan işbu tarla 
üzerinde hakkı tasarruf 
iddiasında bulunanların mu
hakeme gJnü olan 25 nisan 
929 perşembe gününden 
evvel Edn~ınit hukuk mah
kemesine müracaat eyleme
leri ilan olunur. 

ka hcs:ıl>ı k:ıt'i cetveJlcri tetkil; 

L'<iilecek ve 929 senesi bütçe 
ıııiizaker:ıtın:ı ba~lan:ı cııktır. ---· 

İrtihnl 
.... ıhık k. fahrik~ı ı h:ış 

l fttihi Ye Karnd~ni;-; ... alna 
hattı muha ebeci.;i miiteknit 
.'iedim Bc:y flicctcn ., cfot ct
mi~tir. Cen:ıze,i cn!lki giin 
hanc-.indcn kuldırılımık Eylip· 
teki aile kubristıının:ı dcf ne
dilmi~tir. Bu nuin:ı,cbetJc pek 
muhterem pederimin ~erek 

ecna/.c mcrn-.imindc biz:rnt 
'c gerekse bilYa'ıta beyanı 

ta;-;iycc luthınd:ı hulunnn 
bilumum akraba Ye ahibh:t· 

]ara samimiyetle alenen tc
~ekkLir 1.-derim. 

Mahbumu dittnbibi Fadlı 

Emniyet sandığı müdürlüğıin
dm: Mercanda Muradiye S. 
No. 16 Gülsüm hanım ta
rafından 4/11/340 tarihinde 

tevdi edilen mebaliğa mu
kabil verilc.n 36719 bonuyu 

zayi eylediğini ihbar etti
ğinden zayiinden yenisi ve
rileceği cihetle eski honu

nun zuhurunda lıökmü knl
mıyacağı ilan olunur. 

Eı:kaf müdüriyeti umumisinden: 
Kıymeti 

muhammen esi 
Lira 
500 

zıra 

250 

Fındıklıda Mon]a. Çelebi 
mahallesinin Dolma Bahçe 
caddesinde Mezarlık soka
ğında atik ve cedit 1 No. 
ile ınürakkam kagir ahır 
ve matbahın tamamı yirmi 
gün müddetle müzayedeye 
konmuştur. Tc:lip olanlar 
Kıymeti mulıammcnenin 
yüzde yedi buçuğu nisbe
tindc pey paralarile bera
ber 8 mayıs 929 çarşamba 
günü saat on dörde kadar 
çenberli taşta İstanbul Ev
kaf müdüriyeti binasında 
mahlulat k~leminc müra
caatları. 

Genç ifanımlara 
16 ile 22 yaş arasmda müs

lüıııaıı Hnım kızlar talep edil
mektedir, I-ransızcaya aşina 

olanlar ercilı olunacaktır. Af2u 
edenlerin mahıhaliıı 22 nci pazar
tesı günü saat 10 dan I 1,30 za 
\'e 14 den 16 ya kadar tstan
bulda, Talıfo kaiede kai•ı Tele
fon şirl<eti işletme müdüriyetine 
müracaat eylemeleri. 

Seyrisef ain 
Merkez ııcenlesl: Galata Koprü 
bn~ında. Beyoğlu 2562 Şube 
acentesi: Mahmudıye Hanı .ılımda 

İstanbul 2740 

Trabzon ikinci postası 
(ANKARA) vapuru 18 Nisan 

Perşembe nkJamı Galata r:ıhınnın
dan hareketle Zo~ldnk, lnebolu, 

"inop, Samsun, Ünye, Faısa,Ordu. 

Gimun ,Trabzon, Riıeye gidecek 

\'c Of, Trabzon, Polathane ,Gire

sun, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 
lneboluya uğrayarak gelecektir. 

İzmir sür'at- postası 
(GÜLCEMAL)vapuru 19 Nisan 
Cuma 14,30 de Galata nhtımın· 
dan hareketle Cumarte~i ~abahı 
İzmtre gidecek \e Pazar 14,30 
da İzmirden hareketle Pazarteıi 
gelecektir. 

Vapurda ınükemmei l.ıir Or
kestra ve Cazbant mevcuttur. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru 20 Nisan 
cumartesi 17 de idare nhtnrun
dan hareketle Gelibolu. Lüpaelci, 
Canakkale, İmroz, Bozcaadaya 
~decek ve Çanakkale, Lsp&eki, 
Geliboluya uğrayaralc gelecektir. 

----------
Antalya Postası 

ÇANAKKALE)vapuru 21 Niaan 

pazar 10 da Galata nhttmından 
hareketle İzmir. Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, Anıalyaya 
gidecek Ye dönüıte mezkQr iske· 
lelerle birlikte Andıflı, Kalkan, 
Sakız, Çanakkale, Geliboluya 
uğrayarak gelecektir. • 

Öksürük, nezle, 
boğaz ağrıları 

ve trDr.şıu:ı husulii'e 
rr.~rnı of :n~i< \'il 

tedavi otmci< için 

VALDA 
PASih.LERİ 

kull~nrhlz 
BütUn ecTane ve uza 

depolnrında 
çatılır. 

VALDA 
is~!ol tn111an kutulu 
deruoünde tal!p ediniz 

htanbul icra daire indt!n: On: r
giros Leko efendinin Kosta'.ı 

Delisadaki nla'"ağından dola}'! 

mahcuz ÜsküJarda Rum Meh
met paşa mahallesinde . Şemsi 
paşa caddesinde kain 10-8 ve 
12 numaralarla ımırakknnı Nk
karıın fabrik:ısıııın yarını hisse-
si 15 gün müddetle ınüzayade 

edilerek 2500 lira bedelle tali
bi uhdesinde isedc bedeli 
mez:<fır haddi layikında görü
lcmediğmden m iizaycd esin iıı bir 
ay müddetle teındidine karar 
verilmiştir. Mezkfır mahal tah

minen heşyiiz elli arşın üzerin
de dört duvar .... ayet metin ve 
taş kargir döşemeleri ve ıııer

d iveıılcri alışnp ol:trak bina 
edilıııiş olup ıeınin katı zemini 
çimentodur. Dükkan ile makine 

dairesini muhtevi ol ıı kısmı 

c:ımck:ııı ile bölüıııııüşliir. Ma

kine dairesinde ınevadi miişt.:

ğilc kom:ıya mahsus mazbut 
olup ve bir hala ve bir merdiven 
altı «tulumbalı kuyuyu nıuhte-

vidir.ıı biriıı;:i katta makama 
kurutınağa mahsus tertibatı lı:ı-

lstanbul Vilayeti Defterdarhğı ilanatr 

lzmir ))eflerdarlığmlian: 
l fozıran ı 2 tarfüinttcn itibtırcn 2 Ye 4 ~cnclik larnk 

miizaycdeye konulan ve senevi 25000 lira bedel talın in 
cdilmi~ olan Jzmir balıkhane. ile Crla, Kıırahurun, Fo~·a ka
znJarı ~aydiye ru umuııa talip çıkmndı~ından mliza) ede mlid
deti 25-4°929 tarihine kad:ır temdit edilmiştir. 

-0- Kiralık. kahvecilik mahalli - Be) kozda yahköyiindc 
Tokat bahçelerine ı,riden yol iiıcrindc 20 metro mıktarındaki 
çaycılık mahalli, senevi 30 lira, ımizayede pazarlık suretile 
8 mayis 1929 da Dcf rcrdarlıkta. 
~ Kağıtanede dere boyu seyir mahalli. kahı•e ocak.lan -

mayı:) 1929 tarihinde te,rini ev' d niha) ctihe kadıır ki
ra) a U?rilccckrir. Kira ı "92 liradır) nıiı1.a) ede 21 ni::::m 
J 921l da Ddtcrdarlıkm ) apılacal~tır. + Satılık. Jedgir eo -- Fatiht.; .\ Ta~ni alı '.\leh met paşa 
mnhaflc Jnin Rcfahi~ c oka~nda ( \t pazn n.ıcyclanı ynkı
nında ) So veni .32 e ki r G miiccddet k:lgir hane ınliht:ıcı 

tamir dep;ihİir. Hir l da 'c bir hah\-.ı 'ardır. içinde sekiz 
glizel demir b<ı, bir dogram:ıcı tl'Zg:1hı 'ardır. :\ Iuham men 
kıymeti hin liradır. Sl!rn:dc 120 ic:ır gctirmcktcdır .. \llil:aycde 
27 ni an l 1J2«J tarihinde defterdarlıkta. 
~ Satılık denizden dolma arsa -- Balatta Karabaş ma

hallc::ıinin Balat cadde ine.le hfr tarnf ı lebiderya \ e iki tarafı 

denİ7.l{cn dolma mnhallcr 'e bir tarafı İıokoçunın hanc'i ile 
"" 

mahdut 7 metro murnbbaında • •o. ı)o muhammen bedeli 
:1s ı lira, bedii defotcn alınacnktır .• \lıiz:ıyutc 24 ııi~ıın I 1J29 

da Defterdarlıkta yapılacaktır. 

-0- Kirab}e dükkôn -L'nkapanında Yavuz er :-inan m:ıhalle
~iııin l'nluk ~okngıııda :\o. 1 ::ı, sl.!ııelil· kira:-ı !=iO lira, miiza
vcclc remdidcn 2.5 nban 11)21) da Defterdarlıkta. 

- +Kiralık otel ve eu Biiyiıkdcredı: Btiylikdere caddc .. indc 
ı :-8 mını:ıralı k:iigir 4 katta 13 oda i)nlinde ı darnça, r 
banyo :-l halı\, 3 ofa bir odı 1 :-aııııç~ 1 çama~ırlıl-\, bir 
kileri mli~temil (Bliyiikdere pala:-) oteli 'c nnı~tcmil;ltından 
ı 76 numaralı 4 katta < oda 2 ımıtbak 4 hah\ 2 ~ofa ve 
tanın ra. ı odunluk YC kömiirlii~ii ınii~cenıil e\·, cnclik ki
rn. ı 1.500 Jir:ıdır, mui':a) ede 8 m:ıyı..; r 1J29 da defterdarlıkta 
yapılacaktır. + Sah/ık mermer ve duvar taşlan - Deftcrd:ırlık hahçe-
inde 111C\'<.:Ut moloz 'ı..• mermer ta;-lardan h.tinat dm arının 

tamirine mııh:tl'Zİ 15tı3 çekisi lıeycti fenniye tarnfındıın 
btif edilmek , ı,,: miitebakı alınacak ca~ların nnklinden onra 
kalacak kliçlik ta~ Ye saire gene miHeri t:mırındnn tnthir 
ve harice ııaklolunm:ık -:artilc :w2:-7 ı.·eki mikrarındaki 
tn--larla 33<)00 metro mik<\hı muhtclH ~ekil 'c eh'atta 

~ 

mermer 'c iki adet biinik h:ıltl t:ı~ları satılıknr, (binanın 
garp ccphe ... inde i~knn;i~ ta~l:ır dahil lk~ldir) muhammen 
bedcJi J 778 lira, miizaycdc 25 ni an J 1)29 da Defterdarlıkta. 

-Ot Satılık ankaz - Ycdikulc l~skimczhaha binn:'ı, mu
hammen bedii 245 lirJ. ıt kuruştur, .ııfü~nycdc ~ mnyı 

ı CJ2ı) <la 1 )cf rcrdarlıkc.ı yapılacaktır. 

-0- Kiralık dükkan Topancde mektep altınlla Xo. 40,3 
Senelik kira!'! 1 Hı lira, mii;-;ayede tcmdidcıı '2 S nisan l <l21) 

da Defterdarlıkta. 
t0t Kiralık dıikkan - Biiylikdcredc Bıiyiikderc pala· oteli 

altında ~o 180, .cn~lik kirası 84 lira, miı~:ıyedc 8 mnyB 
l 92C) da Defterdarlıkta y:ıpılncaJ,nr. 

tQıı Kiralık dıikkan Bliyiıkdcn.'dC Bliyiikdcrc pala~ 
oteli altmda :\o 174-1, ~cnclik kira'ı ~tı, mLi;-;nycdc 8 mayı:o; 

El2'J da Deftcnl:ırlıktcı ) apılac:ıkur. 

-O.Kiralık dükkan -- Tophanede kışhı altmda .No ::\81, 
(odası , ardır) senelik l,ir:ısı 240 Jir.1, m[iz<ıycdc temdidcn 
25 ni>::an ı 1)29 lla lkftcrdarhkta. 

O Kiralık dükkan - Biıytikdcredc Hlıyiık Palas oteli 
•ıltındn 'o. J i";+, .cnclik kirn~ı tıO lıradır, miizaycde S 111:1) ıs 

ı ()29 da defterdarlıkta ) apılacaktır. 
+ Kiralık dükkdn - Bliy(iJ..dcrcc.\c Bliylik pnla oteli 

altında • ·C'. ı 72, enclik kira:'ı 120 H:ıradır, miızayl:dc ~ mayı · 
l y2q da ddt~rdarlıkta yapılacaktır. 

-O- Ec~abat malmiidıirlüğıinden: Sene\ i ;1500 lira icar rah
min edilmiş olan ~ lnydos Ye Kine J..aryc ... indeki arazi otla
kiyc inin i:otkarına 'e hOO lira kıymet talıınin cdilınis (ilan 
m;halli mc:t.kurdeki kain chancnin miilkiyctinc talip çıkma· 
c.lı~ınd:ın m(izayedı: miiddcti 21 ni-.an 11)211 tarihine kadar 

temdit cdilmi::-tir. 

lsp&nyol güzeli 
Operada: 

Havat {ırtnıa!ıın 

Ferahta 

Canakkale Nafia ba~t 
J • b· 

h d . 1 . ., . d yüz bin ııra .• 
en ıs ıgın en: ııaııııııiıııi B:ıfike!'~ 

tarikiııiıı randan itibaren Çamıkkaleye doğrn 15 tı r 
~ ·ıc 

kısmının ttsviyei tü;abiye Ş-Ose ve imalatı sünaiye~~· 0tJ~ 
milen inşası evrakı kcşfiycsi henüz tanzim ediJ111ek \ı 
rayiç üzerinden 20 Nisan 92<l tarihinden itibaren 20 ~~ıı 
ve kapalı zarf usulile ıııiinaknsaya koııuhmıştur. ttas!I~ 

itimat olunanlar ehliyeti fenniyesi Nafia Dairesinde 'bile" 
kabul olunacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk ııcsa t P 

. kd zjr:ııı dan iLaret muvakkat depozıtolarıııı .. na_ e_n e ı.nbıl 
tevdi1e makbuzlarını veya buna ınuadıı hukunıetç d!! tel' 
Bankaların teminat mektuphrıııı kaf)alı zarf dcrurııııı ~1;1rı 
!erine r:ıptetıneleri iktiza eder. Talfpler yevmi ihale c\".e 
920 tarihine müsadif pnrşenbe günfı saat on aıtıdaıı11rıııe 
meni vilayete ve tafsılat isteyenlerin Nafia b:ış 1 ~ 
mfıracaatlan ilan olunur. • ••• ~~ 

·······==··::·:·· ili _.: :: :: : :: :: :· :ı:: :::::ı ::::::::: :::: :: :: : :: :u :: ::::: :::: :::: ::::::::::: ::=··· 

l'"m .... ,,, .. R~f ~:'i'i"'ü'YA"~f i ~ 
--İ-s-ta_n_~_u_l-it-~-H-la-At_U_il_·nı-ril-.i-il-.n-~-e-n_: __ 111 <_1:i:~~'~"r~"F:,:":;;0~::;,~ 

m: · . k'I "bındıt 1 Si)·~h havyar me olan ··~cr\'eti Hinun,, yeni harf ın ·ı tl !i, 0 r. 

Kilo Marka Kap 
Bil;. 8 fıçı 320 

65 l iTI 11-1 3 sandık 

095 VA 463 9 .ll 

996 AC S balya 
()2 S'!Tli 2 sandık 
27 ı bavul 

226 JJAC 1 balya 

533 Tı\\A 3 ı:.aııdık 

ı 107 adet OT 3 J) 

48 OR 1 • 
44 Adres ı > 

663 parça 

20 fıçı 

D . . . m: . . ·ı . ı l ıım C' ' enıır çı\'ı "ıi=": •• L \'anı~. um·anı 1.' ne~rı\'atına t e' · 1e~' ..:. • , • , - Al>oı 
Adi şişe subarda~ı i!:i per em be glinlcri •razeccdlcrden ara vınız: • r 

m: ., r- • k ru,;tLI . 
~\üccl'it kfığıdı j:m vctlerde seneliği ı onu altı aylıgı ooo u ' 

Porselen ve piriııç alcktrik aksairn ifü · Ah ih tb li tot ,ırketİ ••• :: 
•••• met san ma aaıı m ... :tıM" 

c- a · ı • atİ'-'e j::: •••••• ,~:=::ı::1·· ' 
1 .. jıy ~ ) z J ................... :·······iı···:············· .. ;:·····:=::::2:-:::: •• 1:::1-::.-· ' " 

::::::::::::::::.:::ır::: ··c::.::::::::::::::: • .::::=·····:::::::::...... ~ ~ 
Pamuk mensucat • -····· ... :···;···""@""· •@•@•@••;··•••@••@•@ ® ® @@ ~ (1 
Viin elbiselik ıııeıısııcat • ® ® ®@ ® - tçLJl9 
ııasır şapka ., Türkiye palamu ,

11 
ıı~ 

Şase :ıksamı d " " qf 
Ş~kcrsiz süt anonim şirketin en. (~~~jr~' 
/\\uhtelif ciııs ve şekilde ke- • k k oıunacıt 

11 glinii alelade 'c Je,·kahıdc olnra n t }\ııoı.I ' 
reste Sarayburııuııda 
Gazolin Sarayburnuııda 

mizln he, eti mmııni\'c içtimaımhı ticaret . tıııl1 
· • .,, ·ıtıır 

vi bir Salon üzerinde biri }'a- İstanbul itlıalat gümrüğü satış anhan ııda 20-4-929 tarilıiııden 
® 38:i inci maddesi mucibince bir hb:sey~ :·etleri ~11 

® his!'Cdarların dahi m(iz:ıkcrata i~tirakc :-el•\~~ wrihlı 
8 dtığundan rakıt gazetesinin ~3 mart :9.. 1ııı1-' !• 
@ . ··. 1·erac m1111 l ıl• 

rıın talıt:tpcrde ile ildyc ayni· itibaren balflda muharrer ı 3 kalem eşyamıı bilıniizayede furulıt 
ınış dört oda b:r hal.l ikiııci 1 edıleceğ·i irnıı olunur. 
katta biııan::1 kı~mı cüz' isinde __ ...;.::;;.;.. ________ ~l-ıa-ıı-ıı-ııe-ıı~k-ıy-n-ıe":"tı:-. n~in-y-=ü-zd~e--o~n~u~ 

lmnıtmağn mahsus kafesler var-c;atı :ırasıııııı ıçlııe girilir met- ı . • 927 
dır. Mııdudun üç tarafı Tarik nispetinde pey arıçesı ve -

llal ve deııiz cihetine ka 11ir 6 14 k aras ııı alaı·ak .. bir tarafı Mustafa Eşref ve CJ evrn ııuın ı • 
l:orkulul<ia ve püyr:ız cilıcti Aı;ım Beyler dııkk~ımıJe ıııalı-
camekfınla mestur unıiııi asfalt duttur. Oerııımııda dam 
kısırıcıı çinko slkaflı tara~:ıyı müstecirdir. Kıyıııeti mulıaııı-
ıııulıt~vi o!up en fıst katta da memsi 24000 liradır, Mezkur 
ista .. :ca tabir olunur uıa~arııa hisseyi almak isteyenlerin mu-

• 

daireye gelmeleri ve 25 nıayis 

929 tarihinde S1'at 14 den 16 ya 
kadar müzayedeye devam olu
narak ihalei kat'iycsiııin yapıla-

cağı ilan olunur. 

halarında nıiİJ'dcriç ruznamcı muza" . hiP )l 
® l. h" ... eve :-.ı ... @ han c>::akteıı Ye ya Yckalctcn >ır , .. _ -. d:ıır~ 

h. t 1 · ·· ıl·l'ırcfa .:ırkd •· ~ @ u:1.•darlann la 11 ) e\'mu me ·" • ' . Jes-• r, 
. . k · .· cııcrın n r ® akcnlmıacak n1lııı1J.!:crata ışura 1\ 11} 

1 
k:ıl o , ı 

· • adan üll ~ı f> senedi ınlı\iıkkat makbuzlarını ıçtım• .
1
. de Jı.1 

.ı· d k mukabı ıo evvel şirk•~t i~lare--inc te\ uı e er 

varnkları ahz cykınekri 

e@® 



~~ SATİE . 
llııı,,, .\ıı~ lien - Tünel mevkii! Beyoflu 

flra caddesi No 60, lstanbul 

·~.~ı KAHA RAKISI ..ıı•• 
bir ay:ı surette üzüm ve anasondan imal edilerek 
~Pı..: . ~nberi Rusyadan getirilen hususi meşC 

lÇındc bekletilen ve şimdiye kadar piyasada 
emsali bulunmıyan 

P.!t~~mnf nnKnRn RBHı~ 
l\tltrJe 1\~nda piyasaya çıkacaktır. Kibar hiraha

u bakkaliyelerde bulunacaktır. 

L!T•PIVER 
PARIS 

FRANSA ÇİÇEKLERi 

KOLONYA SUYU 

t."U DE CO~OGNE 
AUl flEURS Of f RAHCE 

A. ş.. lstanbul Şubesi 
~ . 

No. 56. Tel. Beyoölu".304-4 

\·e Ca. F abrilcası 
her cins çimento. 
fııy.ıını. ıu~a ve 
kiremit makine _ 

lcr.t , rudrolik 
Boru 

Ekrem 

YAKIT 1 Ş NJJan 
4 

EMLAK VE EViAM BANKASI 
UMUM MÜDÜRLOGONDEN: 

SATILIK KÖŞK 
1 - lstanbulda Büyükada :!'\izam caddesinde ( SEFEROÖLU KÔŞKLERl ) ııamile maruf ve iki 

kıt'a tapu sencdile bankamız uhdesindeki maa müştemilAt köşklerin satışı mfizayedeye konulmuştur. 
2 - .Müzayede kapalı zarf usulıyledir. fhaie 6 mayıs 929 pazartesi günfi Ankarada ve Banka 

idare meclisi huzurile icra olunur. 

3 - Satın almak istiyerıler ( 7350 ) liralık teminat fraesine mecburdurlar. Bu teminat mektubu 
teklif mektuplarile baraber ihale gününe yetişmek üzre bizzat umum müdürlüğe verilir. Ve yahut 
taahhütlü olarak posta ile gönderilir. 

4 - ihale bedeli ihaleyi müteakip peşinendir. 

5 - Talip olanlar lstanbul \'aya İzmir şubelerim?ie ve yahut umum müdürlüğe müracaatla 
mufassal şartnamemizi mütataa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde birer 
nush:ısım alıp teklif mektuplarına rapteylemeleri icap eder. 

" .. 
.(\ .. 

2 - Yüzbaşıya kadar zabitan nısıf ücret ita eder. 
..) . 

3 - Matbu tarifeler iskelelerin münasip, mahallerine talik edilmfştir. 

KOLİNOS diş ağn
larına, dişlerin cD• 

nimesine ve diş etleri· 
n i n hostalanmasını 

·.karşı yegdne silahtır. 
l\uru bir fırça Oze· 

rine konulacak bir 
~antime\re miktarda 
Kolinos macunu dit 
aralarındaki yemeli 
n rl ıklorı nı, dişlerde 

' toplanan taşları çik4· 
rir \'e dişleri çl1riıten 
mikropları mah v \'~ 
il'na eder. 

Uu giln Kolin osu le· 
crQbe ediniz ve agzı·· 
nızın ne kadar temi· 
zlendiğini ve saatlerce 
devam eden aerinli~o 
dikkat edecekalnfı. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 
Türkiye l~l!' depozllerl' 
M~U&ıca FAMAGGI 

Pe,roŞlu, Venedlk aokail. 
Jbriihım Patı .,wııman 

Diizce hukuk hakimliğinden: 
Köyü liududu 

Karaca Bacı :::\tıı:;a 'Şarkı Abrek oğlu Hasan, Garbı K~mil, Şi
mali Salih Efendiler tarlası, Cenubu tarikı 

No. 425 fün ile mahdut yirmi iki döniim tada. 
Yukarda köy \'C hududu yazılı tarlanın tesçill Karaca 

1 lacı 1\Jusa köyiinden Elhas oğlu lsmail Kem:ıl Efendi tara
fından tnlep cdilmclücdir. İtirazı olanların bir buçuR ay için
de mahkemeye hlldtrmcleri lfızımdır. Muhakeme giinü 12 

haziran 92!'..l Çar~ mba saat ondur. 11an olunur. 

... ! ...................... ~------" 
lstan6ul Şehremaneti ilanları 

:--=~-=="= 

Şehremanetinden: Galatada Karaköy caddesinde- 11/18 
4/4,5/6,6/8,8/12 numaralı dükkanlarla Borsa Hanının 
Karaköy caddesindeki kapının methalinde 14/1 nu-
maralı camekan, Karaköy caddesinde 10/16 numaralı 
dükkan ıle arkasında bulunan Borsa Hanı içinde 17 
numarah oda kiraya verilmek için ayrı ayrı kapalı 
zarfla müzayedeye konulmuştr. Taliplerin şartname 
almak için her gün levazım Müdürlüğüne gelmeleri 
teklif mektuplarını. ba ihale günü olan 9 Mayıs 929 
Perşembe günii saat on beşe kadar mezkur ·müdür
lüğe vermeleri. 

Samatyada Hacı Hüseyinağa mehallesinin iskele 
meydanı sokağında 14 numaralı kahvehane önünde 
deniz kenarında emanet mali mahallin iara raptı mu
karrer bulunduğundan talip olanlann mayısın 9 uncu 
perşembe günü saat 15 te daire Eeoümenine müracaat 
lan ilan oluııur, 

1\1. 1\1. V. lstandul satın alma komis~·onuudan: 51 

Sahra telefon teklif ve numunelerin kabul müddeti göhilcıi 

lüzumn m~bni 9 ?::.Sencsi nisan sonuna katlar temdit edilmi)tir. 
Nisan sonundan '50nra vaki mUracaat şay:mı kabul olma: 

yacaktır. 

YERLi OLARAK MUADiLi, 
MÜMASiLi MEVCUT iKEN 
MiLLİ ŞERVe TIN ANAH
TARINI YABANCI ELLERE 
VERMEYELiM. BU CiDAL
DE MUVAFFAK OLMAK 
iÇiN UGRAŞAN MEMLE
KETİN FEDAKAR VE MÜ
NEVVER KISMINA: 

Mamuli.tımızın herkesçe maluın olan esamiaini 
blr kerre daha zikrediyoruz: 

1 - RERTfV ŞURUBU 10 - PERTEV ( DOVER ) 

2 - KREM PERTEV KOMPRiMELERi: Ôk-

3 - PETEV ÇOCUK POD- sürük için 

RASi 11 - PERTEV BRIY ANTlNI 
4 - PERTEV KARBONAT 

KONPRIMESl 
12-PERTEV TUVALET 

PO ORASI 
5 - PERTEV DIŞMACUNU 13 - PERTEV 

6 - PERTEV KOLONYA clLA.sı 

SULARI 14 - PERTEV LOSYON -
7 - PERTEV KiNiN KOM- LARI 

PRİMELERI 15 - SUDORNO PERTEV 

8 - PERTEV DIŞTOZU ( Koltuk altındaki teri , 
9 - PERTEV ESANSLARI 

1 > 

50 kilo 
2 adet 

48 > 

400 J> 

1 kilo 

11 adet 

28 > 

ı > 

2 > 

4 .. 
7 > 

lastik , • 
otomatik tarih damgası 

kurıun pensi için hurufat (kutu içinde) 
dekestrin 

gönye (scllOitten muhtelif derecelerde) 

minkale • 15 santim kutur) 

. 8 • pirinç su musluğu 5-8 
45 • para çantası küçük 

250 metre bez harton 6(} 156 mf m 6S- 1 CO m/m 
3 adet canavar düdüğü 
[ • yazı makinesi masası 

8 kilo bez (vagon pencereleri için) numune veçhile 
50 adet yazı makinesi lastiği (yuvarlak) 

7200 • beyaz kalem ucu (franıızca) 
2 • yazı takımı (kristal, orta} 
1 • hokka tek (hunili büyük) 

15 kilo toz mürek~ep 
200 « anbalaj kaadı 

100 c 

40() adet 

5 c 

2 c 

5 • 
1000 metro 
1300 adet 

3 kilo 
3 c 

50 adet 

eczane < 

yağlı tebeşir (kırmızı 200, mayi 200) 
kalamaço kabı 

lugal (Fransızca ve Türkçe) 
kahla başı 120 m/rn 
mücerret kenarsız ipek şirit (nümune gibi) 

zımpara ktıadı N.1 800, N.O 500 

bakır randela 3 m/m (nümune veçhile) 
bakır perçin çivisi 13X3 
elhise çengeli (büyür) 
malör için buji 1 / 2 p (krokisi gibi) 

talıp 
vücut 

6 c 

140 kilo 
10 c 

70 c 

lavha ldingrit 2 50 mfm, 3 60 mim, 4 30 mim 
manganez 
yün k~ 5 2o m/mı 1 O 50 mim 

Evkaf müdürlüğünden: 
Evkaf matbaası için lüzumu olan iki bin yüz yfrmi 

.dört kilo hurufat, · yirmi kilo pirinç çizgi, çiçel< takımı, 
Haydelberg . fnbrikası mamulatından (26 x 34) ebadında 
otomatik pedal makinesi ve matbaada mevcut beş adet 
makiheııi~ tamir~ ayrı ayrı f!lÜnakasaya va~cdilmiş ve 
nisanın yitmi yedinci cumartesi günü saat on dörtte 
ihalelerinin icr.a&ı mukarrer. bulunmuş olduğundan şartna
nıelerini \te hurufatın nümunelerini görmek üz.ere taliç· 
ler~n Leva:wn · müdüriyetine mür.acaatlan. 
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GON CflrAR; TORlC GAZETESl = 
1 · t fDJ~ ~MIRARI: 

'ftirk ıycde Hariçte 
Kuruş Kuruş 

Cazetemlzcle çıkan yaıı ye 
reaımlerın bütGn ha"1an mahfuzdur ı ..ı 
Gazeteye ıönderUecck uıektnpların ~erine 

idare ıçınoe (idare ), yazıya aitse (Yazı) 
işareti l:onulmalıdlr 

. . 

ı AylıJı ıso 000 
3 • 400 800 

re • 
2 

750 
ı-ıoo 

1450 
!tOO 

Ba•ılmtyan mektuplann ladetbtıdtn, lc:ıymntl
mukadd.retb: mektuplara konulmae paralarm 
kayholmaımclan. •e Ulnlarm münderlcatmdan 

Borsalar 
~ ukut 

ı Jnyiliz lir:lsı 
l Dolar 
20 'Yunan dıralunl 
l Rayh•mark 
1 Avu!turya şilinl 
;o Ley Romanya 
:t:O Leva Bulgar 
l felemenk florini 
2() fran•ız frangı 
20 ltalyan llretl 
~o kuron Çeko. sıovaky• 
1 Çervonctı c sovlyet • 
1 Zeloll • Letıi•tan > 
;,o Dinar • )·ogoalavya • 
~O Belçll<a frangı 

ı Peıeta l•panya 
20 lnlçİ'o frangı 

· 1 Mecidiye 

Çek 
Londra üzerine bir lnıUtı ~rası turuı 

Nevyork ı TUrk lirası dolar 
Pırlı • • trJhıt 
Mflano • • • liret 
Berlln • • • ırıarlt 
~otyı • • • ı., .• 
Brük:Ael • • • belka 
ltmlıterdam• 

CineYre • 
Prıı • 
Viyana • 
Madrlt • 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• florin 
• trııık 
• kuro'ıı 
• aUin 

pe:ı.eta 

• zetnU 
• dlralımi 

krnı 

ldare meıul delllcilr. 

17 Nisan 

00 991 
202 0000 
~2 oo 110 
48 12,50 
28 150 00 
24 12 !O 
21 
80 

168 
218 
119 

0000 
ıı:ı 

11 
112 
29 

7d 

co 50 
00 

75 00 
00 
50 

110 
so 

60 00 

~ 

987 00 
0.49 0025 

12 Ş8 90 
• 8811) 
2 07 25 

61 12 50 
3 53.75 
1 ~12.25 
2 !15 25 

16 60,00 
s ı.9,ıs 

8 8075 
4 3775 

991 
202 

112 
48 
28 
24 
28 
80 

158 
218 
'19 

°ora 
Ti 
ıl2 
29 

782 

9117 
0,49 

12 
9 
2 

25 
OOoo 
oo ~o 
50,00 ,o 
12110 

00 tlO 
00 

T500 
00 
150 

75 

110 
50 
50 
60 
00 

18,75 
117 50 
38,00 
ren 

68 00,00. 
8 ss,ııo 

1 22 215 
2 155,.,0 
ıe 67.50 
3 49150 
3 3000 
4 87 25 \'arşova 

Alina 
Btıkreı 
Eelııraı 

20 ley 
TUrk lira!I dinar 

81 C,I) 

2.4 37.60 
27 87 50 

9'1 00 
24 87,50 
n n,so 

Tahviller 
ı.ııliraz dahili c udell • 
Düyunu muvahlde 
ll<ramlyell demlryolu 

• lıtan}>ul ıraıı,ıvay •l!"kell 
Rılıtırıı Dok ve AnUrepo 
lıtanbul anonim •ıl ş!tketi 

Hisse senetleri 
iş banka!! 
Oımanh hanka•ı 

9, 73 00 
,01 71100 

~ 8 45 
25 

• ,. 25 
ıse oo 

98 150 00 
206 SJ 00 
o 00 

14 25 
00 

Ticaret ve zahire borsası 
!Jatıar 1 icırel bor~a~ı kıUbumum1ligl tarat'lndan .. rllmlstlr. 

Okkaıı 

A uml Asgari 
K. P. K. P, 

Bui;day % Çavdarlı 
Yuıı:uFOk 00 00 00 oo 
Kızılca C0-22 00,00 
SUnter 05-C6 00,90 
Seri 0·16 1'. 10 
Dtinnıo 00-00 00.00 
Sert mahlut ().(f3 00.00 

00,00 
00.00 
00,00 
17 10 
00,00 
00.00 

-ZAHiRELER-

Çavdar 
:Arpa 
Mısır 

Y~lot 
1 f:al!ulye 

1805 
10 10 
13.S7 

10,10 
00.00 

-HUBUBAT-
33,00 
0000 

ı~oo 
10 10 
13 315 
ııı,ıo 

0900 

33,00 
00.00 

-UN-

1350 

Çuvalı kiloıu 
Ekistra eklstra oo 
Ekiılra • 1260 
Birinci yumu11k ocı ı 110 
Birinci •eri • 1'170 
Skinci • 0900 

Autara 

Akıeblr 

- TiFTiK -
170,00 

000,00 
170,00 

000,00 
Yapagı Guz yunu 100,00 ıoo, 

- AV DER.iSi -
Zerdeva 
Sınıar 

Tilki 
Kunduz 

t fındık 

Badem 

çitti 0000,~ OOOC,oo
1 0000,00 0000,00ı 

• 0000,00 0000,00. 
• 0000,000 ooo,00!

1 -fINDIK-

1 
10500 ıtl?l 

05~ 00 055•?0 

. .. .:"' ·-' . ' ~ .: : . -:: ..... ~ . ~ ,,.· ., . 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
4 . CÜ KEŞiDE : ı ı MAYISTADIR 

İKRAMİYE : 45,000 

AYRICA: 20,000, 15,000, 12,000, I0,000 LİRALIK 

İKR,\:\lİYF.LER VE 10,000 LiRALIK BİR MÜAAFAT 

Bu keıidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

" l'akt :ı zn 18 Nisan 1929 tefrikası: 27 

arkadaşlarından daha n:ı· 
hoş tavırlı bir adamdı. Kır· 
mızı suratında bir monoklu 
görülüyordu. " Con~s • bu 
herifi görür görmez içinde: 
"rezil bir mahluk. kararını 
verdi. 

ilk içeri giren bağırıyor· 
du: 

Baksanıza şu serse· 
riyel.. Koltuğuna J..-urulmuş .• 
daha giyinmemiş bile ... Bize 
nuır.ara mı yapıyor bel. .• 

Sendeliyerek masaya ya· 
naşh. Elindeki bastonu kal· 
dırdı ve masanın üstüne 
:ndirdi. Baston hokka tafcı-

mma isabet etti; mürekkep 
masaya döküldü, kalemler 
sağa sola saçıldı. "Cones. 
adamı baridane tetkik edi
yordu. 

Bu zat "Hugs., "Reziller 
kulübü. nün reisi ve "Kri
teryonlar .ın temeli küçük 
"Hugs. idi. Muzır ve ah
laksız olan bu cüce baron· 
luk sıfatı ile yirmi liç ya· 
şında ihtiyarlamış bedenini 
en ahJaksız zevk alemlerin· 
de yıpratıyordu. 

Kaptan "Ştark,, yaprak 
cıgarası kutusuna giderek 
en kurusunu seçip dedi ki: 

tell970 idare iş eri ı97ı 

Emniyet Sandığı müdür-

lüğünden: 
Müzayede 
bedeli: lira lkrnz numarası Is mi 

30'.l 20008 Kapandakikte Haraçcı Kara Hclımet bey ma
hallesinde Fener caddesinde eski 31 ve yeni 
45 numaralı bir dükanın tamamı . Mühtereın 

Edip B. 

580 2027 Beşiktaş ta Yenimahallede .Posta ve Horasancı 

sokağında eski 13, 15, 16 ve yeni 2, 1 1 • 
1-11 numaralı iki dükkılnı müşteınil bir 
hanenin sülüs hissesi Abdülkadir Ef. 

385 20031 Koca Mustafapaşada Canbaıiye mahallesinde 
Y eniçeşme sokağında eski 7 ve yeni 11 un· 
maralı bahçeli bir hanenin temamı. Seher H. 

590 20)36 Üsküdarda RumMehmetpaşa mahallesinde Un
cular sokağında eski57 yeni 73-75 numaralı bah
çelibir hanenin temamı .Fatma,Hazime,Emine, 

Şerife Hurrem, Şerife Fatma Hanımlar 

2345 20)84 Zeyrekte Kasap Teymurhan malıallesındc Kıl. 
yokuşu sokağında eski 15, yeni 29'29 - 1 nu
maralı mukaddema rki elyevm bir kargir na 
tamam hane. Ahmet Ef. 

620 20122 Beylerbeyinde Bostancıbaşı mahallesinde Hallaç 
ve Fıstıklı sokağında eski 6 ve yeni 29 numa· 
ralı bir hanenin tamamı. Zeynep Adile H. 

170 20132 Beşiktaşt:ı Abbasağa mahallesinde Veli Efendi 
zade sokağıııda eski 14 ve yeni 16 numaralı 
hanenin temamı. Fatma H. Mustafa İhsan B. 

415 20147 Kapandakikte Hızır Bey mahallesinde Mağazalar 
sokağında eski 1, 1 mükerrer ve yeni 1, 3 
numaralı mukaddema arsa elyevm iki k.irgir 
ahırın tamamı. Ahmet B. Feı·ziyc, Bedriye H. 

305 20188 Beylerbeyinde Bost:ıncıbaşı Abılullah ağa ma
hallesinde lstavroz caddesinde Bostanarahğı 

sokağında eski 9 mükerrer ve yeni 4 numaralı 
bahçeli bir hanenin tamamı. Şerife Hayriye H. 

205 20284 Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde Rasim 
ağa sokağında eski 12 mükerrer ve yeni 12-Snu
marnlına tamam bir lıanenintamam1. İbrahim ağa 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitamında 
tediye! deyn edilmemesi hasebile (aitmiş bir) gün müddetle 
saulığa çıkarıldığından talip olanlann ve fazla tafsilat almak 
isteyenlerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. 

Emnıyet sandığı müdür
lüğünden : 

Ali Rıza Pş. Fazıl B. ve Hatice Fahire Hanımın 
10849 ikraz numaralı deyn senedi mucibince ve Yeni 
k:iyde Panaiye mahallesinde Yalı sokağında 7 numaralı 
bir haneyi terhin suretile Emniyet s:ındığından istıkraz 

eyledikleri meblağın vadesi hitamında tediye edilmemesi 
hasebile istıkraz esnasında tayin eyledikleri ikametgah
larına tebligat ifası için gönderilen ihbarname zahrına 
mahallesi heyeti ihtiyariyesince borçluların Adanada 
bulunduklarına dair yazılan meşruhat üzerine mahalli 
mezkur ziraat bankası ile bilmuhabere borçlulardan 
Hatice Hanımın ikametgahının meçhul bulunduğu anla· 
şılmış ve diğerlerine tebligatı lazime icra edilmiş 
olduğundan ilan tarihinden itibaren ( doksan bir ) gün 
zarfında sandık idaresine müracaatla tesviyei deyn veya 
tecdidi muamele edilmediği takdirde mezkur hanenin 
bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

filffiJl 
Uslu dur.. Küçük 

Hugsüm. Bastonunu sui İs· 

timal ediyorsun ve çok gü· 
rültü yapıyorsun .. Kafamızı 
patlatma. Doğru demiyor 
miyim "Yollop. !... 

Hem eıgarasını yakıyor, 
hem "Cones. i süzüyordu. 
"Cones. te gözlerini ona 
dikmişti. 

lngiltere kralı hazretleri· 
nin kara hüsar alayı yüz
başılığından mütekait olan 
Spençer Ştark hali hazırda 
henüz zerafetini muhafaza 
eden, meteliksiz bir kumar· 
bazdı; söylenilmiyecek bazı 

vasıtalara m~aeaat ederek 
mühtaç olduğı:. parayı te· 
darik edttdi. 

Bir kunduz böceğinin 
ister sıcak iklimlerde isterse 
ekalimi baride de olsun 
şeklini ve rengini muhafaza 
ettiği gibi,muzır bir şahıs ta 
cemiyetin hangi tabakasında 
bulunursa bulunsun muzır
lığını muhafaza eder. "Co
nes. bu tip adamları iyi 
tanıyordu. Dedi ki: 

-Affedersiniz .. bana kar
şı mı bu muameleyi yapı· 
yorsun uz? 

Bu sözleri söylerken aya· 

~ nWrtn ,~rd . •• e.er~o 
~ o teıılillt yapılır 
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oıta utusuı 

Liseler nıübaa 
y aat koıııisyo a 

nundanı 

Ankara ~ Istanbul , 
• • 

Bursa~ Kasta ızmır, 

moni, Konya san'at 
mektepleri için kül -
liyetli miktarda elek
tirik, demircilik, tesi
satı sıhhi ye maran -
gozluk ve saire gibi 
alat ve edevat,Ma yı.-

ısın 12 inci Pazar günü 
saat oııaltıda ihalesi ... 

İcra kılınmak 

kapalı zarf 
münakasaya konul~ 

•• 
uz ere 

usulile 

muştur. 

Taliplerin evsaf~ ve 

miktarları ile şeraiti .. 
lli aiılarnak Üzere ko .. 

Kütahya H. hcıkirrı . 
Kütalıyanın AharbasBI' el 

. d Sait sinden tini ıa e 
1
. 

verese! sairenin ıayian 
f oldu tereken muıasarrı 

ıalıyanın aırafııehir ağ;.~0 
· de Snaüt dibi ınev u 

sın -.,- ifll&le 
kan Nazife hanım 1 . 
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nuben kara ali oğlu d 
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. Sail 
şarkan çay şırnalen pJıııı 
ve halen Haltl oğlu 

LJJ11UI 
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d dört dön" 
tarlasile malı ut .. od• 
ve Ayvacık rnevkıı . ~e 
Çolakların koca bıyık ııııı 

hjtll"' oğlu lbrahim ğarben . 
dedeoıP 

Hüseyn cenuben ahJııl 
Süleyman ıarlasile ın r 
buçuk dönüın tarla v• ~ 
mevkiinde ıarkan I-l~alı 
ıimalen cadde ğarben J-l 
Mustafa elendi cenubeP 

1 .~ııı 
yerilc mahdut e Y f<'.iil,Iı 
halindeki tarla ve . dt ı 
Alıarbasan ınahallesın f 
ve arkası Benli zade 1 ı han•' Bekir elendiler -~t.!1 

B k. cW' 
Semerci oğlu e ır hJll' 
rikle mahdut bir bap 
kabil taksim olınagla da 

lı hakk10 
yede füru ıu J>ıll 

olan ılAm mucebinct ın i• 
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icra olunacağın an ıarıl• 
yüzde on dıpozit akça~, 
tahya hukuk mahkeıD 
racaatları ilA.n olunur· 
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kasalar mektepte pıil 
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ı·ııalc G 
tır. Taliplerin 
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İstanbul posta ve telgraf baş ıııl-'-:~--;::;doğaJlı .. r•;~ 
müdüriyetinden: 

Münhal 13 lira maaşlı muhabere ve posta memurlukları için 
bilmüsabaka memur alınacaktır. Müsabaka 25 nisan 929 perşembe 
günü yapılacaktır. Yaşı 18 den aşağı 25 ten yukarı olmayan 
taliplerin şeraiti anlamak üzere başmüdüriyet tahrirat kalemine j\,...,,,,.;,;,~.,,,,,~~ 
m üracaa ti arı. 

ğa kalktı ve elini çan dağ
mesine bastı. 

Diğerleri şaka yaptığını 
yahut içki ikramı için uşak 
çağırdığını zannettiler ; 
"Ştark" gülmeğe başladı, 
küçük " Hugs • a gelince 
olanca sesi ile bir şarkı 
söylüyor ve elindeki bas· 
tonla masa üzerinde tempo 
tutuyordu. Skandal yap· 
maktan ve sakin adamlara 
çatmaktan başka keyif bil
mıyen, beş senedenberi 
ayık bir saat geçirmemiş 
olan, zavallı ihtiyar valde· 
sini hırpalıya hırpalıya ha-

Muharriri: Vere 

hadan kalma nesi varsa 
yıyen bu genç vahşi, şu 

sırada "Roçester.,in bürosu 
üzerinde bastonunu parça
lamakla meşguldü. Yaptığı 
gürültü hakikaten tahı:m· 
mü! fersa idi. Kapı açıldı. 
iri yarı uşak gözüktü. 
"Cones. uşağa emretti. 

- Bu terbiyesiz herifi 
dişarı atınız. 

"Hugs. bağırıyordu: 
- Hakkı var.. Onu di • 

şan atınız. Haydi "Jollop.I. 
Arş dişarıl "Ştark. bana 
yardım ediniz de "Jollop.,u 
kendi evinin kapısına 

~ 

atalı_ml k edildiği .:. • 
Bır şa a doğf'll ıd~~' 

ile •Cones.e 3 r1'S ,Jt 
yordu. "~tark; 1ıar8~ -ov 
nın teşvikıne b. p f~~i 

·· erıne • 
likanlının uz_ e ;11en ,/ 
Fakat midesın ·rıe · 1 k üıerı Jerı 
bir yumru 0rıı ~' 

d AzSO ~ 
yuvarlan ı. ..k •HoS·'gı• 
bir bilek küçu • ı.J~ ~~ 

Pıştı. s~ı 
yakasına ya dişıır• 
bağıra çağıra aı' 
lendi. ıorıları\. 

O otelin sa ··ıii'~ıel 
' da go ·rıP 

uşağın arkası~ ııl> 6~1 
ken, diğer bır uş C S'ı 


