
1\Iurat, 1\Iuharrem, l\Iu::tafa, 

Yorr.i, Ef cndiJerle diğer maz-
11unlar, iddia olunan diriim
Jeri ctrahnda jsticV'ap olun
muşlar, lnkAr etmişler, ~ahit 

• 
dinlenilmi~, muhakeme ş:ıhit 
celbine kalmıştır • ' 

Himayei El/alda dün yapılan içtima 

M.Saht Bir karar 
kendi reyile mi Garbi Trakya
harekef efil? lılar hakkında 

Raris, 20 
(A.A) - Pari

Midi gazetesi 

M. Şahta Pa
riste kalması 
için kat'i e
mir verilmiş 
olduğunun ya-
zıyor.M.Şaht ın 

kendi reyile 
hareket etti
ği ve erlin 

M· Şaht hükumetinin 

şiddetli bir itabına maruz 
kaldığı rivayet ediliyor. 

Paris, 19 (A.A) - Berlin
den gelen son haberlerden 
Almanların tam bit inkıtaa 
meydan vermiyecekleri an
laşılmaktadır. Volf ajansı 
M. Şaht ın eski Alman 
müstemlekelerinin iadesini 
istediğini tekzip ediyor. 
M. Şaht Alman müessese
lerinin diğer devletlere ait 
müstemlekelerde inkişaf et
mesini mümkün kılacak bir 
plan kabul edilmesini teklif 
etmiştir. Dançiğ meselesine 
gelince Almanya hükume
tinin şarki Prusya ile mü-
nakalatın daha kolay bir 
şekilde cereyanını temin 
etmek istedi~i rivayet olu-
nuyor. 

İngiliz mütahassısı. oldü 
Paris, 19 (A.A) - lngiliz 

maliye mütahassısı lort Be
velstoke birdenbire vefat 
etmiştir. Bunun üzerine 
mütahassıslar · komitesinin 
son celsesi Pazartesi günü
ne tehir edilmiştir. ---------
İmar müdürlii~ü 

k Hu sene teşkil ' 
Ankara, 20 ( . ) ·-

Ankaranın mütahassıslar tara
fından yapılan imar planını 
tetkik için yakm<la bir komisyon 
toplanacak, bundan başka bu 
sene iç:nde Dahiliye vekaleti 
imar müdürlüğü teşkil edilecektir. 

Suri,redc 
~ . -

20 otomobil nasıl 
soyuldu? 

Kilis, 20 (A.A) Beylan 
· ile TopboğaZı arasındaki Derin- : 
derede 25· -otomobil soyulmuş- . 
tur. Soyulanlar. arasında İs~en-
deroii jan<larma kumandanilc ( . -
P9"" mü"fettiti de vardır. 

Ank:mı. 20 (Yakıt)- ı 2 
Tc~rinicvcl f 918 tarihinden 
C\ el Carbi Trakyadan çıkmış 
olan Tiirklcr hakkında gayri 
mubadil muamelesi tatbik 
edileceğini, ileride unlara da 
tevziat yapılmasıt1a lrnrnr 
verildiğini tahkik:ıtım netice
sinde öltrcndim. 

Devlet bankası raporu 
Ankara, 20 ( Yakıt } -

Devlet· · bankası icin tetkikat 
ycıpcuı Md ~fail 

yazmıya ba1lamı§tır. 

Be~ırıı~ vergisi 
Mosaba~amız 

-18 _. 
isaniyat ve iç

timaıyat dokto
ru Safiye Somi 

H. diyor ki: 

ı._ Bilmiyorum b, 
vergiden ne kastedi
liyor. Bunu her hade 
doğru bulumyorum. 
Maluat eter nh.lallaızhla mani 
olmalua ulenmlye mani olan 

ahlaksızlık değildir. 
(Alt t:ıralı 2 inci sa)ll:ını11.ıla) 

Müsabaka mızın 
şekli nedir? 

Bu bcklrlık \'erabl nıutabalıan 
açtık. Bundau ml\lnat Y ozaat meb' 
u ou SUlcyrpan S11T1 Beytp Millet 
Mecll•inc verdifl 'tckJIA 1tanım1 
üzerine münakqa cdtl<'tl beklrhk 
ve-rrt•I hakkında muhtelli flldrleri 
J:ıaııc:a kaydetmek ve bu flldrler-

~dnlıı ı;:azc~cınlı: kıuilcrl 

aruuıda daha fiz.lıı taraftar bu· 
lunduğunu te!pit f.ylemektlr. Mü
aabakanr.ı ıeldi tddw: Gazetemi:: 
her gün pdüfünllz fibl muhtelll 
meelcklere mcnıup Ye maruf llfl• 

•attan blrlnln bekt.rlılr vergiıl 

hııkkuıdakl nokta! nuarmı hlrkaç 
satırla yazaaıktır. Ayni günde &•· 
zetemlzio bir kôteılnde bir de 
kupon ncırohmacoktır. Karllerimlıı 
a~etede ııraıUc veJ]Jinl:ı lehinde 
yahut aleyhinde olank çıkaaılı: 
nokta! na:ıarların ve l11:ılann cı· 
babı muclbeılnln l.Mglılna taraf. 

tar olurlarıa o filqln lntiı•r ettıtt 
ıuete nüıhaıındakl kuponmı, ille
rine adre.lerlnl 'l'e lmulannı ko
yarak dlfu ltuponlarla birlikte 
matbaamau ıöaderecelderdir. Mat. 
baamuda , toplanaca'4 ku::ııonlarm 

ihtiva edecell reyler Wl!!ıare la'· 
· nlf ~lunacakhr. Netice-de n ziyade 

taraftar balıınıan ltbe rey nn.Jı 
' • oliualar uailQCfa ~ k'ura çekilecek 
• ,. ~aı:aııac:ak 10 lartıntu muhlellf 
, ~iyeler • takdim .aw!Oel&dr. ' 

Cenevrede 
Rus: projesini 
reddettiler,, 
Cenevre, 

19 (A.A.)
Tahdidi tes-
lih:ıt ihzari 
komisyonu 
Sovyet pro
jesinin na
zan itibara 
alınmaması
nı ittifaka 
yakın bir 
ekseriye tl c 
reddetın iş
tir. 

~--....... 
~ 

~ 
~ 

'-

Ruı murahhası 
M. Litvinof 

l eufi~ Rosto B. 
Heyetimizin noktai 

nazarını anlattı 
Tahdidi teslihat ihzari konf e-

ransında Sovyeli teklifinin 
münakaşasından sonra başmurah
hasımız da uzun beyanatta bu-

lunmuştur. 
Bu husustaki ajans telgrafla

nnın mühim kısımlan şudur: 
Cenevre, 20 (A.A)- Soyet 

heyeti murahhasası laraf ından 
teklif olunan 3 nokta hakkında ' 
birkaç müllhazadan sonra 
Tevfik Rüştü bey atideki beya-
natta bulunmuştur. 

' Türk heyeti murhhasası §U 

kanaattedir ki tanzim edilmekte 
olan iptidai proje ile Sovyet 
projesi arasındaki esas farklar 
sarahaten te~bit olunmadan bu 
komisyonca izhar olunacak rey 
cihan ef kan umumiyesine kafi 
derecede sarih gelmiyecektir. 

Filhakika efendiler, tetkik 

olunan iptidai proje ile mukabil 
Sovyet projesinin birçok rnüş -
terek nokta!arı vardır ki bunlar 
hakkında şu veya bu suretle 
beyanı mütalaa etmekten hiçbir 
faide çıkmaz. Çünkü bu mes'le
de umumiyet itibarile kabul 
edilmiş prensipler \'C kabili 
telif ve hatta metnin sarahatı 
nef'inc olarak yekdiğerini itmam 
edebilir ahkam mevzuu bahistir. 
Esasa gelince, milli teslıhatın 

ten1jli misakl?r gösterilen hareket 
noktası olduğundan ve· bu cihet 
komisyona iştirak edenlete de 
kabul edildiğinden müzakerah • 
miı. esnasında münakaşa olunan 
,·eya sadece zikredilen muhtdif 
esasları tefrik etmek lazımdır. 

ilk iaksim ferdi tedabir ile 
tenzili teslihat mü§terek tedabir 
ile tenzili tcslih~t olmalıdır. 

Ferdi tenzili teslihat tedabirinin 
tatbikinde iki sureti hal nüma· 
yan olmıik:tadır. > 

( Alttırafı 4 üncü sarıfamı.Ldadır) 

lıim -------

Adres---- ---

izahat verdi 
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Kadın kadındır, 
erkek erkek! 

Kadın hissiyahna çabıık n1ağlfıp olıır, 
kanaatini her an değiştirir 

--
Kadının İf hayatına atılması yuvasinın 
saadetini bozmuş, erke~in kıymetini 

düşürmüıtür ! 
Refet Sürey- r-----

ya Hf, Berlin
de ". Ştern ,, 
konseratuvann-
da musiki, Pa
riste Sorbon 
darülfünunun-
da felsefe tah· 
sil etmiş ve 
gene Pariste, 
Şatlede bale
ye girerek sah· 
ne hayatına 
atılmış bir mü
zik ve bedii 
dans san'at· 
karıdır. Aşa
ğı, yukarı bü
tün Avrupayı 

· ğezen ve tet· 
kik eden san· 
atkar şimdi 

çok kısa bir San'atkir Refet Süreyya Hr. 
LO.Uaıtı,A&• & ... t - -.-....1.., J,11) 1 ,., 

nuyor ve bir haftadır, Mak
sim de san' atını seyreden 
vatandaşlarının har ve sa· 
mimi alkışlanyl~ karşıla· 
nıyor. 

Kendisile yaptığım mÜ· 
lakat, iki noktadan ayrı 
birer ehemmiyet taşımak
tadır, birincisi hayata kuv· 
vetli bir idealle giren mü-

nevver bir uzviyetin duy-
ğularını taşıması dola-
yisile, ikincisi : de .ha· 

yatı binbir alem içinde 
tetkika imkan bulabilen ve 
nazariyeleri tecrübe ile 
tartdığını söyleyen bir san· 
atkarın ihtisaslarını taşıma

sı itibarile ... 
Bununlaberaber, bu mü· 

lakattan edindiğim, intiba 
biraz gıpta, biraz hayret 
ve teessürle karışık, ifadesi 
müşkül bir intiba olmuştur. , 

d 
.. Rir ii~tadın elinde, siz~ 
unyanın en gu"'"' .. ~-· . . 

çıkaran bir rübaba merak
la dokunmuş ve ondan sa-
dece bir ok hızıyla çıkarak 
vınlıya vınlıya uzaklaşm~ş 
bir tek ses duyan hır 
insan tasawur ediniz o 
insanın o muzaffer rübapla 
bu ses arasındaki me· 
safeyi birdenbire tayin 
edemiyen başını düşününüz. 
Bu başın düşüncesile o in· 
tiba arasında belki bir 
benzeyiş noktası bulabile -
ceksiniz. 

Biraz hafızalarını yolda • 
makla, ( Vakıt ) karilerinin 
bilhassa musiki ile alakadar 
karilerin ismini pek güzel 
hatırlıyacaklan Refet Sü • 
reyya H. herşeyden evel 
gayet samimi konuşuyor ve 
anlatırken kelimelerin vu • 
zuhile de iktifa etmiyor 
bunu iestlerile kuvvetlen • 
diriyor. 
[Alttarafı 4 üncü sayıfanuzdadır] 

Sanayi ve Maadin Bankası 
neler yaph? 

Sanayi Ye 

Mandin Dnn
kası miidli
ni Sadettin 
Bey cvelki 
giin Arıkara

dan dönmüş

tür. l Iükumet 
mc rk ez inde 
Bankanın hey-

sın ın ku\'vci 
muharrikc mer-

kezi tecdit 
edilmiş, diğer 

fabrikalarda 

eti umumiye 
içtimmııda ha

da islahat icra 
olunmuştur. Ge

çen sene yun
lü men ucat 
için profcı:or 
Mundorf geti----- ---
rilmiştir. 13t:scnc 

de debagat i,ıeri ve banka
nın mıhı için de aynca bir 
miitahams gctirilcı:cktir. 

zır bulunan ~:ı dettin iley 
şunları söy lc:mİ.;·tir: 

- Banka heyeti umumiyc~l 
ayın on ikisinde toplandı. 

· ı Icyeti idarenin geçen seneye 
ait faaliyet rapom ve bilanço 
okundu kabul ve ta~dik edildi 

Banka 1928 senesinde ye
ni işlerden ziyade fabrika
larda ızaruri olan islahatı yap
mıştır. Bu meyanda fesanc 
fabrikası anonim ~irket haline 
gctfrnn"; , Beykoz fabrika~ 

Fabrikaların 1927 sene
sine nazaran satışları l 928 de 
0

/0 60 nispetinde artmı:;nr. 
yalnız U~ak şeker fabrikası 

kuraklık dolayısilc pancnr 
olmadığından ancak l 289 
ton ~eker yapmıştır, Bilanço
ınuza nazaran bankamız ge
çen sene 4 J 6 IO ı Jirn k~ı. 

- etml~tlr. 



Nisan 

şa 

( A;a•~N atamız 

O lıııı ·v· cı ca A: 
c./ --- -

isaniyat ve iç 
aıyat doldo

, ru S fiye Sami 
Sı'ilf..' 111an Paşa ::,aptı)'"e gı'irulıu ile nasd H. diyor ki: 

ıe,·kif \'C :ırhltJ~a sevkolunabilinli?. -.Cst tarafı ! inci snyıfamızdndır] 

Toplu iğne güzel -43-
bulunmak I:ızımdır. yazmış, bunun sebe-Dedi. Gördun mü sen 

bda)ı? Ya,·cr Beyler ıçm 

S. bit p.ı ~.ı kapısı da knpanı
y rdu. 

Bir !.<.:re de Gelibolu 
m ... tac.amfı Reşat paşaya baş 
Yurm,ıl; 'ardı . Hiç olmazsa 
Reşat p:1 anın şifrcsilc İstan
bulb h nuşnbilirlcrdi. 

T~lgrafancdcn Reşat pa
şaya gittiler. Reşat paşa 
.1.r:ısl.1..:r yaYerİ İsmail Beyle 
a:lmdaşl.ırını göriir görmez 
nziyeti k:ı\·raınrştı: 

Daha sabah sabah b:ış,·ekil 
Ahmet Yefik paşadan bir 
şifre alnıı~tı. Y cfik paşa : 

<< Zaptiyelerini topla. Slı -
kyman p~1şayı cebren zırhlıya 
götür, hapset. » 

Emrini vermişti . Reşat 

f.t~a Ahmet Yef ik paşa gibi 
a ı ba"ında olması icap eden 
t ·,. znt n ço-..ui~b.nn akıllarına 

.. tiremi) ecekleri bir emri 
'1.:rmc ;ne şaşa kalırken ser
·' \er ya' ennı karşısında 
g ıruncc: 

- Buyunın bey Efendi. 
S falar getirdiniz. Efendim 
bendeniz de baş,·el.il paşa 
ha retlcrinden emirler aldım. 
• yapabilirim B y Efendi 

o lum? Takdir buyurursu -
ıı ız 1\i Süleyman paşa cebbar 
b. zattır. İdare! askeriye Ye 
ın kiy de yedi iktid:ınna geç
m istir. Zaptiye güruhu ile 
nn~ıı teYkifi \'C zırhlıya sc\'ld 
1 . bil olabilir~ 

Jstirhaın cdeıim serasker 
paşa hazretlerine iş'ar buyu
nınuz. 

Dedi. ~lutasarnfa İstan -
buldan emir gelmesi lsfö.ail 
Be) in jşinc ) arıyacaktı : 
-Paşa hazretleri, o ciheti 

b ndcniz deı:led(ı serasker 
raş:ı hazretlerine nrzederim. 
~hıstcrih olunuz .. 

- Ah Bey Efendi oğlum, 
na~ıı müsterih o)uflım? Açık 
a :lk: hapset, zırhlıya götür 

'Tlri Yeriliyor .. 
- Paşa hazretleri tclgrafa

lıt.ı.len Bula)1rda bulunan 
• abit paşa ile görüşmek isti
yonım. 

Edadım a,kcrsiniz, en 
: i makama mensupsunm., 
inayet buyurup askeri telgraf 
merkezine ihtiy.m zahmet 
edilse .. 

- Paşa hazretleri düşün -
lllll)Or ınuc;umız ki Süleyman 
p· 5:ı haldnnda ımıh:ıberede 

Mutasarnf Reşat paşa iki bini daka ziyade iç-
timai ve hissi buhran· ! ntcs arasında kalmıştı. Seras. 
larda aramak lazırnker ya\ erinin Sabit paşa ile 

göıuşme ine nsıta o)s.ı bir , dır. Bunun için ver-
1: ginin evlenmiye icbar ' türlü 1 clfl idi, Sukyman 

p:ışaya ne diyecel\ti ? edeceğini zannetmi-

- Efendim mülkiy1:: tel • yo;i~assa zavallı ka- ·--...... ·ıa.· 
grafonesi marifetile muhabere ~ 

dınlardan vergı· isten· • edemezsiniz. 1":! • 

d l b mesi çok gariptir. 
CeYabmı Yerse a 1a ü - Oünvanın en bü·.:-:t. kadm kulülil geçen hafta Nivyorb 

ı ı Bir kadın eylenmiye " ıwı. 
yük felaketle karşı aşaca \tı : ıır1lm1~br. 80 mi"-on dolara mal olan bu bina 28 kattan mütqekkil 

d l h · · d" nasıl t lip olur rica -r r- ~1 
«Yay p:ı işa ı amı » ıye ve 25 "atak ®_asını muhtevidir. Her odanın husus! bir hamamı 

ederim?! " azledilerek muhalcemeye çe - da , ... "'adı ara ro&h'!'lls yüzme havuzu 70 kadem tulünde , 
kilmck nrdı. ,._ _________ _,, 30 dem ,anındadır. Birinci kottal..i kabul salonu 1000 ki~iyi 

İsmail Bc)i alıp tetgrafa· • Bir tashih istiap caebilir. 

neye göıürmekten g yn Gazetenizin 9 nisln 1929 ta- Kllliip çıtmadan evvel odalarından elcscrisi isticar edilmil\ir. 
selı1mct yolu göremiyordu. rihli 53yısında «:Vasıf Beyfa Odaların üc:rctı,h.aftada 2 İngiliz lirası ile 5 lngıliz lirası arasındadır. 

- Buyrun gidelim, dedi. yerine ev\•cll benim tayinimin 
Telgraf ınüdlirlı ıtıuz konuşulmuş \'C fakat benim 

edemedi. f..lutasarnf Ahmet pirensiplerde Vasıf Beyle bir 
Vefik p:ışanın şifresini gös - fikirde olduğumu söylemiş » 

ttrcrck müdürün kulağına: -e!duğum hakkında bir fıl.:ra 
- Aman e\l!lt ınah\1mız vardır. 

mukadder olur. Şu belayı Hiç kimseye bu yolda beya-
bunl.ıra yükliyelim. Kapılan natta bulunmamış olduğumu 
I.ap:ıt, ne halleri \'arsa gör - tasrih ederim efendim. 
Simler. ' i\ T , {',' i rf 

Demişti. Telgrnfone l\apı- ••.....••••••••.••••••• ~.~.:!~.~ ... : ... ~~~·-· 
fon sıkı sıkıya örtülÇıp kapa-
tıl,ual~ muluıbcre memurl:ı -
nna yol 'erilmişti . 

mck icap eder oğlum. Be • 
nim elimden birşey gelmez. 

Sabit paşa ile lsmail Bey 
ara ındaki muhabereyi bizzat 
telgraf müdürü idare ediyordu. 

Sulcyman paşa gibi bir 
zatın iradei seniyeye lcarşı 
duracaklarını .zannetmiyorum. 

Elinizdeki emri derhal 
kendilerine takdim edini-z. Kumandan Sabit paşayı 

bulmak çok kolay olmuştu. 
Srıbit paşa makine başına 
gelmişti . 

İsmail BcY. Mııblflrt""'": 
Hayır zırhlısı ile GeliboJuya 
geldiklerini anlatu: 

- Süleyman paşanın Ça -
n:ıkkaleye se\'kine memuruz 
paşa hazretleri, teşrif buyu -
runuz ye yahut liizumu 
miktar asker gönderiniz . Bu 
fradei scniycyi arzcdcrim • 

Dedi . Sabit paşanın şu 
cc\•abı 'erdiği görüldü: 

- Bö) le bir iradci seni ye 
almadığım gibi serasker ma
kamı alisinden dahi iş'ar 
yoktur. Yazifem Hulayırda 
düşman taarnı7.tına mukabde 
Ye istihkamları müdfaadır. 
Sizin elinizde irndci scniye 
yok_mu? 

- Sfılcymın paşaya yazı
lan emir rnrdır. · 

- O halde dogrud.m doğ
ruya müşarünileyh hazretle • 
rine niçin arzetmiyorsunuz ? 

- itaat etmemesinden lmr
lmlur. 

- O zaman bana degi1, 
mııkrımı scnıskeriye bildir • 

trfrikftSl 13G 
~- ·~ -

Tel aş ,.e endişeniz askerlik 
Yckarına yakışmaz. 

Sabit paşa başka birşe}' 
sövlcmh·ordıı . ,.ıı'\'~r ,~ın:ıil 
Beyin neden sonra aldı ha • 
~ına gelir gibi olmuştu. 

Öyleya .. meydanda bir -
şeyler yokken ortalığı teU~a 
,·erip \'el rclcyc bo~muşlardı. 

' Sabit paşanın söyledigi gibi 
bi:+ere Süleyman paşnya 
giderek kapalı z.trfı teslim 
etmek yok miydi'? 

Balrnlım o mübarek adam 
ne diyecekti ? Defolun şura
dan eş~ck herifler, mi diye
celai? 
Görfılih·ordu ki bb:ıhat ne 

İsmail Üeydc ne de başka • 
sıntlaydı. Kendilerine emir 

1 

Ycrirken ndamcıkların gözle
rini d:ığlıyan serasker Rauf 
paşa ile Bahriye nazırında idi. 
Biçare adam lan fena halde 
iırkiıtınüşlerdi. [ ı] 

(Bitmedi] 

[1] Bunları zamanın zifuıiye -
tini ı:österınek iı;in yazı}·oruz • 
Asla uydurmuyoruz. Tamamen 
\•aki olmuştur. Yazdığımız şey
lerde ne kadar tetkik yorgunlu
ğuna katlandığımız malumdur. 

haları ortalığı doldura
cak: 

f Pcrranın firnrı üze-
rinden 1J1r hafla on glin 
ge~ii Mc'yu'"' ko ·n 
~ramatlığı yer bırakma
dı. Hlc hir tarafta iziue 

• 
tesadüf etmek mümkiin 
olmıvordn. .. 

Haı11ursuz ba)rran1ına l1azırl11{ 

Mu ~vilerin yakla§makta bulunan hamursuz bayram
ları münasebetUe ıehrimizde hamursuz imaline bati mıg 
ve bunlar paket paket satılığa çıkarılmııtır 

Hamursuzlar üç dört neTi olup muhtelif fiatlarla satıl
maktaalr~ Resmimiz yeni açılan hamursuz dükkanların -
dan bitini gösteriyor 

Anadoluda karfSigorta tarifesi 
Heyet azaları Ankara ya 

Samsun, Y ozeat ve gittiler 
Kayseı ide kar İktisat vekaletinin daYeci 

iizcrinc Ankamya çağırılan 

ya~ıyor sigorta tarife komi yonu aza-
Samsun, 19 (A.A) - Şiddetli Janndan Zühtii. 1lüsnii1 Tamit 

bir fırtınadan sonra kar )ağ- Ali Rıza, Bah:t beyler diiıı 
mıştır. H.ilft dev:ım etmektedir. akş.ımki trenle :ı\nkaraya 

Yozgat, 19 l A.A J - Dün gitmişlerdir. 
ba~lıyan kar fırtınası devam ---~ -

Faşist parlameniusu ediyor. 
Roma, 20 (A.A) - Sırf faşist-

ı·ayseri, 19 [A.A] - Mebzul lerden mürekkep olan ilk par-
kar düşmektedir. lamento bugün açılacaktır. 

Trabzon. 20 ( A.A ) - ···-········-······ .. ·-······················ 
ğuk dalgası lngiltereyi ani su-

Buakşam bir fırtınayı mü- rette istila etmiştir. Bu sabaha 
teakip Trabzon köylerine kadar ingiltcrede bilhassa mrr
yirmi santimden fazla kar kezi \"e ceı?ubi nımtakalarda 
yağmıştır. adeta bir bahar lı:n·ası hüküm 

ilı!llliercde de sürmekte idi. lskoc;-yad:ı. kar 
Lon:lra, 20 [A.AJ - Bir so- yağmaktadır. 

rim yar. 
- nu f el~\kct iizcri

ne feh\kct ncmnk icin . ~ 

ıni beui telefona c·u-.. 
ğırmal kii tahhğmda 
hulunuyorsnu? 

- Ililrilis cf endim .• 
f eh\ketinizc çare hnl
mağa uğl'aşıyornuı. 

ettiğinizi ht'll hultltmı. 
Nevi hulduu? • 
- Pel'l'l\11 Ilarnmm 

saklandığı yeri bul
dum .• 

- ~ercdc olduğunu 
'inıdi hana ...,öylcıuc ... .. . 
lisiıı ki gc~en günkii 
cdehsizliğini afedevim. 

( . 
Alulıarru·i: ll?°iscyin llailmi Rir gün kounkta te- - Seıı fel:lket.in ken

disisin. Onu rcf'e nasıl 
kadir olabilirsiu? 

- Ilu iş acelcleye 
Reyefcndi hemen so- ı 

l\;lğa f irladı. Etrafı 
d"iııdli. Dolaştı, tesa
diif ettiklerinden Sl -

rn'jturdu, I...tikhı sadra 
. ifa verebilecek bir . 

cf'\ ap alamadı .. bu oto-
uıobil ve tl y\ nre dc·y .. 
ı·i ude kaç.aiu" ya1'.nla-
ıı w rmı gii~~iiğii tbiinde 

tcdenıcı!e hn~ladı .. .. .. 
Öldiiruu•k i indiği hu 

ka<lrm intikam alama
dan kneırnrnk.. ltn~ f .. .. 
faki~ ı izliği de etrafa 
şayi olacat, hu da bir 
·r:lka t • kil ('derek 
:demin dedikodusuna 
yol açacak, geııc müs
feh~i af;rızlnrın kahka-

lef on c;nğırdı. 

Mazlum l lvi Boy: 
- ·ercsi efendim? 
- ~ akıp Cemal. .. 
- Allah belanı , er-

sin.. knlırol edep iz 
çapkıu .. 

- Hey haha birden-• 
bire ok'a<lar hiddetlen-
n1e.. Fchtkeltcn habe-

- ö,·ıc <lemeyiııiz . .. 
efendim.. Ynkia zat-
alinizi geçenlerde gü
cendirdiın. Fakat ogü
nü ınahut ıniikeyif eyi 
fazlaca cünbüşlenruiş
tin1, Bu gün aklim 
üstün1de.. Sizin kayb 

gelmez, bir kcrre ku~
kulanıpta yuva<lau pır
rrradak uctularmı son-. . 
ra bir daha yakalana
nıayiz .. 

- Te yapa) ıınisabr
edemiyoruın. Hiç hir 
yerde bir dakika durup 
dinlenenıiyornm .. 
-Bende sizin gibiyim. 

VAKiT 

Açlıktan 
çocukları 

yiyorlar,,, 
Çinde görülmem~ bir f agla .. 
Hergün açlıktan 300 

kjsi ölüyor 
Pekin,20 (A.A.)-Röyter 

muhabiri Çinin şimali şarki
sinde kain Kansu eyaletinde 
aç kalan halkın çocukları 
yemeğe başladığmı bildiri
yor. Ahalinin yüzde sekse
ninin yiyeceği ve tohumu 
tükenmiştir. 

Yalnız eyalet merkezinde 
hergün 300 kişi ölmektedir. 
Berhayat kalanlar ise o 
kadar zayıf düşmüştür ki 
cenazeleri gömmeğc muk
tedir olamamaktadırlar. 

Bir altın damarı 
bulundu 

Kuyork, JO (A.ı\) - l\la-
nilla cFilipin:ıı, yakınlarmd·t 
bir tünel in~asmda çalı~makta 
ol:ın amele 3000 metre ru
hide bir :ılun damarı bulmuş
lardır. Kıymeci 20 mityon 
do!nr tahmin olunmaktadır. 

Oök yüzünde musademe 
San·Diel!O « Kaliforrıia-Am -

rika » 20 ( A.A ) - lki as:.rri 
deniz t:ı;,•raresi .Mider afakında 
müsademe ederek yere düşmüş 
,.c parçalanmıştır. 

Tc.narelcri sevl:ctmeı.te olan 
4 pilot telef olmuştur. 

Belkide te'c,siirlim <la
ha fazladır .. 

- Hiea ederim gt~ııe 
edehsizlcnme .. 

-· E<lepsizlenmiyo
rnm. Jfakikutı söylc
yorum. Bir kcrre hu .. 
ıniielliın yazivct dfı. -.. . 
tfak. Siziu zeYceuiz 
benim mrtrejm oluu. 

- Kahalıaı heııde ki 
tclefoııu kapamayıpla 
senin gibi yuhanın 

hergele...il konuşuyo
runı .. 

-Telefonu kapama
) ımz .• nıacera ta :n \'Ur 
cden1iyeceğiniz dere
cede nlühimdir. Karı
nıı, ne.rde~ . şu anda 

ftÇT 
u- ~ıw.t 
nUÇ~ııof 

Belgratta ne ko 
caklar? N-t 

Bclgrat, 19 (A·~ 
. . t·ı ta ".1 
rıcıye nazare bt'r. ~ 
neş~·edilen bir. ~e f 1 ~ 
ran küçük ılıla ~ 
n~zı~Jann_m ~ç~iın~~o ~ 
yırnu, yırmıbır 'tJJi! 
ikisinde Belgratta 
Jacaktır. rJ'J 

VAKı1'~ 
21 iVil~ 

Yenik6; ~ 
bir Rum ge Jtl ' 
layf alardarı ~vj,f 
ververi ile~ 
larından üç ~ 
rup lccndisi"' ~ 
olarak katf'llJr;i!_ 
kapanmış ve el 
mü5cllah bi~ 1 
ninin kam."~ I 
zerine gidil ~ 
biiyük tehi~ I 
ğu.ndan te~,ıs ~ 
mıreye J'll ~~ 
graf iizeri11e ,;. 
ri bahri}'~ ~ 
edip gem• ~ 
edilerek Cc'~J 
kum kamaı' e'~ 
lınmış ve r~,,. ı 
zabitesine te 
lunmu tur. 

\ 

' . ı . k ,,uıld" · ~llU Cl'lll ·o. lJI 
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ıı\ıııtla ( o an • 
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; 

kaetı. Nau1111ızı, ~ 
" . c!i••' 

. mu1zn hanw / .fi 
.. ürlikleyoı:.?.. eıl':'., 

- Uüshull111 .. , 
1
• e ,. 

t • 1 ·nf l' 'IH'l >CIH ('!'\. ' f'IJ ( ' 1 ı·ı tac bir hetlhl 1
' 

ö\'lcnnıez.. r,,fı 
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,~ .• f3ll 
crt•ntlim?. ~ (L o~' 
ıik~)p id('Y 1111 ' •''~ 

1• ·ztlCI 
sizin de r 1111 '. Jt1 

(' 1ı11ı • 
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t'CZa HU 'cı . 11"~ 

·ı 'I ..-• laılunı l ' 
lh·eı·ek: 
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Musild notası v~ kağıdı (cildı 

olanları da d hildir) nota kağıdı 
32,50, yııı.ılınıı veya tal>cdilmq 
nota (cildi olanlar da daf.ildir) 
4 5 lira, kfıtıttan H' nmlaı\'vadan 

keıı.ilm · her aeıi modeller ve 
mecmua ve resimleri 60 lira , 
kağıt ı·c mukavva takvimler , 

(arlı:alı ve arku11 mevac!ı saire 

ile mürettep ve; a gayrı mürettep 
50 lira , ( takvimlerin merbut 
olınıyan kiiğıt ve mukavv..dan 
maada mahfaızalan lı:endı mad -

lngiltcrede yapılan biı ı iik bir cndaht müs::ıbak:M bir ka
dın tarafından kaıaııılmıştır. Bin!crt-e erkeğin j,tirnk cttiıı1 

' f.' 
blitün i racorlutmı en yiıksck :ıtıcl'mı meydana çıkarmak 
üzere tertcp olunan miisalı;ıka ncticcsiııdc l\lis Vostcr ra ·11• 
!erine g:ıl be çalrnıştır. Bu netice lııp;ili zleri soıı derece dli
şündürmti~tlir. 

~ lis Fcıstcr, 200 yardadun, :iOO yardudan ı ı; ı·c 600 

yardadan 1 :> pusluk hedefe attı~·ı biituıı kıır:;unlan isalxc ct
crıni;, crkcklcadcn en ileri giden ondan .ı rak:ıııı geride 
kalmı~tır. Bu suretle musahukaya :ı1t olan ı·e l;rsl tarafından 
talı,; L"dilen ııııık:lfata .\lb Fostcre ıwilnıiştir. 

Kadınların bu suretle sll:\h kullanmal; hrn:u:;uııd:ı, erkek
lere tefe,\ iik etınckri hayretle kar~ılıııırnı>tır. 

Loııdrada mllntc~ir (l>eyli tclg-raf) g:ttetc,i hu hadi-o.. 

<lolayı,ilc lıir bıı~ makale yıızını~tır. llu baş nıakah:dc deni· 
y ": ~1.h Jd~:ı . nra ka..!ıiiliırın ı·rbl.:l«rr mi i,i·· ıi':ııdJl.L:;:;l:..İ~ 

nıd. dop,ru olmaz. I~ hu haddi a;ınış \ c kndııılarııı pek ya

kında erkeklere ııckr glbtcrcee~ni clii~ündlirlicck bir hal 

ıılmıştır. ı;,J\idcıı ·beri erkek, >ihilı kullaıııııak i~iııi dcrıılitc 
etti•;i müdclct>c hakim kalaca)\ıııı zannederek ımıtcsclli olu. 

yortanlı, ,\,rı hazırda da donanma ı c ordunun kendi elle

rinde kalına-ı dolayısilc daha biiytik bir i>tirahat kalp duyu

yorlardı. l'ıık:ıt .\lb Foster ni;ancılık nılbııbaka>ınt ka;ı;an
nıakla bu na/.~riycyi alt ıist etti. 

Dcınckki erkekler sil:lh i;iııdc 

rın eline :<ilt\h \'C imkı\n \ crilir>c 

cd.Jrrdir. Bu lıı\di:<clcr, crkckkrc, 

de g-cri kaldılar. l\mlınlıı

bu He de tcfcı ı uk cdc

atilcrinin karanlık oldu~u-

t.l}'l~n .. .,;:.l-AR--f,!J,,!r'/~ - ~--girmemiz için isyan mınıkaasını 
E{.1, .6 1. .ı frT iyice tayin eımek lazımdır. 

J ) Eli silah tuıanlann miktarım '-ill. U NCR ;- . :-~ . bilmemiz icap eder. Sonra bun-

habercisi se• dalgalandı ; ses 

gittikçe yakı'll•şlı. 

Vali ve ı·ilayet erkanı enelô 

bir baskına uğramıı olduklarını 

zannettiler; kaçmıya hazırlanıyor

lardı. Milfıii valinin teli§ını 

görünce dayanamadı. 

s' ~ .·. ~ ~ lara iltihak eden, yardıma gelen 

i e \ ~1·1 • '{', '"". . / ">kıyayı hesaba !tatmak lazımdır. 
•JJ f~f C/l(/i Q,'-'1\.r( a:e!JJJlSlf',,, Müspet iz üzerinde yürüyehm., 
, J /ı U . 1 Ben lsy~ncıları üçbin farzedi-

/ .ı (. ·' 
O \•ı r J T -- yorun... Daha az çıkarlarsa ne 

·,
1 

.··/, aırır ibadı rn/isli11ıi11i ı-a/111;; 
u ı ~ ala, biz kar ederiz. 

. (lt'tjJ{. ·ı ,,,. ;-ere ,!l,-u enıenı ... » 
~ı.. ' 
k • .' 1••1 - 4G -
"lr harekete, 

Yazan: Sudti Etem 
••rdi ecç~ıiye jandarma kumandanı vah ada-

t ~~dıye . k.d 11nda toplanarak gündengüne 
Y•l'tlıtı •r cicldi bir ha- büyüyen meselenir. 

1-taku •ıtıı;ıı. ba.tırılmuı 

di~ llıot tcc,,.-. için konUftUbr. 
llıQdafa uı olurıa ke,1- Vali : 

1-t-ıııtılt· •diyordu • 
lrıiyc ~ ı arta~ 

B.ıı lt ver;ıcli,t~c;.vnze geç-

...._ Qv~ 

~ ...... ııctaı. sonra Kas
• lltıııı lllafaca L im, 

- Bunları, dedi, kökünden 

söküp atmak lazımdır. Şimdiye 

lı:adar sübt edıldı. 

Kumandan hctıp <'iti : 
' - Mliıaffc liır nıllııııdtleye 

Müftü heyecanla etıldı : 

Zındıkbı imha için ne 

lazımsa yapmalıdır, dıni müdin 

bu lııısuta iter va<ıta;'I mübah 

kılar .. 

Vali vilayetin harila;ı üstünde 

isy!n mı~ııı aret ~Cıle1"'en 

d?şardan se•ler alsel\i. 

- La ilih~ iilallalı,. HilvaHa 

h~ elı:ber. diye irnrban bayram-

),.r;nda koyu'!lar kesilirken tekrar 

edilen bu elüm ve felaket 

Zındıklar böyle k~limatı 

mübarekcyi telaffuz kudreıind•n 

mintarafillah menedilmişlerdir . 

Onların izam IAş•rikeleh olan 

Cenabı bariyi idrak cdemez . 

Bu lahvi latif bir müslüman 

oğlu müslümanın ağzından çıkıyor. 

Müftünün bu izahatı valiye 

ce1t.ret va<di. V ıJireı konagın111 

bahçeye< geııi1 pencere • 

!erinin kenarına yaklaıtı etrah 

$Cyre başladı. Vifiyet erkim da 

valiyi taklit etli; ııürültü çıhru 

lütltnin önünde ulimamJaa 

• Seyit • elendi qmuzuncla ko • 

·-·-.... 

edebiyatın ve 

nın bir mevsim 
madan sararıp 

deki sebep 
çürüklüğü.dür. 

Türkiyede 

edebiyatçı

bile yaşa
çökmesin· 

malzemenin 

Filvaki edebiyat binası 

için his ve hayal iyi mal· 
zeme sayılamaz; • moderen 

mimari nasıl inşaatta ke
restenin yerine beton ar

meyi ve çelik putrelleri 

ikame ettise yeni edebi

yatta da his ve hayal un· 
surunun yerine fikir un· 
surunu koymak lazımdır. 

Edebiyat telekkisi değiş· 

miştir. Şiir bir cıvıltı, ro

man bir kalbin aşıkane 

tahassüs ve teheyyiiçlerinin 
hikayesi değildir. 

Edebıyatın evvela bir 

malcsa.d ı olmalıdır. Mak-

satsız edebiyat, sarahaten, 

bedii bir zevzeklikten baş

ka bir sey defildir. 

Edebiyatımızın e.1 mii· 
him noksanı bir ideoloji 
den mahrum bulunmasıdır; 

onun yaşıyan, birkaç bü

yük şehrin bubutlarile mu-

kayyet olmıyan, uzun bir 

hayata namzet bir edebi

yat olmasını istiyorsak her 
şeyden evci ideolojisini 
yapmamız, hedefini çizme-

miz, mevcut, dağnık kuv
vetleri bu yolda teksif 
etmemiz lazımdır.icap eder. 

Refik Ahmet -----
Havaeazı 

Ucuzlıyacak mı? 
! ll·ar.1121 ş:rkdlcı iııııı ıııadrıı 

hfıııaıriı~ı:n toıııınu 28-30 lırar:ı 

~IJıkl . rı, :Jııın aldıkt.111 sonra 
ktıııiırü 33 liraya ~ tııklnı 

haber almrı~tır. Lıııaııct bu 
f:ırr.ın ha\':igazı tarifesı:ıe dahil 

edilip cdilırcdiğini tetkik tdc-

ccktir . İtlı:ıl cdilıneyoı»a dtiri
lccekfü. Bu t::kJirde hay:;;:azı 

ı rif e>i ucıı1lıvaca ktır. 
... 

camdll bir atlas~ve üzeri aydlerle, 

hadi•lerle ijlenmiş sırmalı bir 

bayrak, elinde upuzun bır asa 

ile yürüyordu . 

Ark11.<ında türlü türlü adam 

vardı. Hele yedi, sekiz iane, kimi 

yeşil, kimi ~yaz sarıklar sar

ını~ softacıkların salına salına 

yürüyü~leri, etrafa gazaplı, ga

zaplı babşl.ırı kafileyi bir kar

naval sürüsü haline •okuyordu. 

Kafik vilayet konağının dış 

kapı.ından girdi. Şimdi daha 

çok güriıltü işitiliyor, işitilen 

sesler ayak patırdılan ve hele

canlı, helecanlı sö~mekr iıiti

liyordu. 

Kafilenin ön ndeki ihtiy• 

Seyit -efuıdi vilayet koruıgmın 

merdivenleriAden çiktı mermer 

etikte durdu. ihtiyar yükııel: 

Ntle !,apele 

l.tanLul aiıtr cezıı mahkeme
sinde dün o.ıdört yaşında :Ha
san oğlu Ahmedin anası F at· 
ma H. ı c;ldıimıclı:l• maznunen 
muhakeme.,ine batİMımışlır. 

Vok
0

a lsıanLul civarında 

Sıra pınar köyünde olmııı. 
Çalııkan , namuslu Lir kadın 
olan Fatma H., birdenbire 
ortadan kayboiunca ,-ıgluna ne
reye gıttiğini, ne oldıığı:ou 

sormu !ar. < Kurtdr.ğmu~ köyüne 
çılr.agitti demıı. Fakat, k<"n<lisi 

habersiz ve yapyalrııı civar 
köylere hiç gitmediginden, bu, 
füphe uyadırmıı. Bir kaç gün 
sonra bir tarla kenarında Lir 

kol parçası bulunnıuı. Oğlun-

dan iıahat kırıııitlcr. Runun 

uzcrine cesedin atıldıgı yen 

görtermif, olan bittııl anlatmış. 

Ev aranımt. üurindeıı kaa 
lekeltti lr.aıamıı halta ahırda 

asılı olar at. ele geçmff . 

Ahmet , ıabıtada • i.ıiotak 

dair<" inde eürmüAü ikrar etmi1-

Ancal ~ürmü ifliyenlcrin a•ıl 

Rizedcn misafir olarak gele~ 
keııdisile Ra1it Ha.an \'t A!ı 

oldukları, ana<ı memleketi olan 
Riıeye dönm<>k istemeyince , 

bu İiİ yaptılı:ları, kendisinin dt 
•es çıkarnıadıgı ~eklinJc ikro.r 
etmıı . 

Mahkeme huzurunda bu 

ifadelerioı de inlcir etti. Hatta 
fı•lı ••• ı..,.-- ......... .._. -J- _. ... _ ..... 

Nittiniz? • dedi . Mahkeme , 

köyde başmuallim Ahmet Zeki 
beyle baıh bazı şabitleri din -

ledi. Mubıılcemeyi şahit celbine 
bıraktı. 

Reddedildi 
Sanasaryan hanı hak
kında Ermeni başpa
paslığının açtığı dava 

),ıanbul ikinci hukuk mah-
kemeı;ınde Sanasaryan hanının 
aidiyeti etrafında ceryan eden 
muhakeme dun nel!celenmi lır. 

Erm.-ni ba~papaslığı, hanın 

şimdi mevcut olmayan Erzu
rumda Sanasaryan mrktebine 
.-akfedildiginden bahısle, vila
yetin İdarei hu.usiyei vilayet 
kanununa teb ·an ıııki miida-
halesınin men °ini biiyordu. 

Muhakeme neticesinde 
papaslığın bu hususta 

baş 

d«va 

tkam~si icin 

ve salahiyeti 

kanunı:n sıfatı 

olmadı!lına karar 

Şer· ıle davanuz \·ardır. 

Valiyi isteriz valinın 

dışarı çıktı. 

Buyurun lıocaf~ndi h•z

rotleri vali beyin odımna .. 

Hayır.. Hayır :i>&dı 

mu.limini valınız bırakıp bir 

yere giclemen; valı yaıımı.<a 

grisin. 

Vali 

ledi 

Bey red;nf:OIU'lU iİik-

ayakta 

eşiğin 

durdu. 

bir ki:nar1n:la 

Tabi Yil!yet 

erkinı valinin arla ınde •af 

saf dizildı. Seyit Elendi <1 .. r\ı;I 

nutka baıladı: 

Nedir bu hal, nedir bu 
çektiğimiz~ Elhamdı'.i!Jlah mü•-

lüman bir devletin idare.indeyiz. 

kelere bile hıuıa ~vaz verme:ı 

nıegerlai zın4İıİ: ele .. 
Ej ...... dlııı ~ .ı .. 

malı.anı, 11!1 lhıımdl 11Ukll!tftlnr iM&•!ıı 
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Bal:a ve orman! 

A
k;-;ınıın cdchiyııt an
ketlerini dikkatle o
kuyan hir d<"lt.•ıı 

diyen 
!ar! 

.(!;im lı:ın:ı <knıi,ci J..i. 
\yol. huniıır Pllıl 1111:

birhirlcriııi lııı~rnlı~or-

Diııı de lıcn \<"dal '<'-
dimin .. cdchi iikirkriııi oldır
kı..:11 Şll tcı:hih~ r.:ı .~eloirn: 

\lur:.ırrirlcr bir orman 
g-ilıidir 

Bu t•tı :::!c,:i fık 1.ıyuth .. ';!: 

- 1-,~. (:cdi n. 

bal tala :ı.ı J ,; 1 ir' 

'°' •Be yam mahzuziyet ! ,, 

En·1 ki ı;ıııı Uii~ ti~ \lillct 
~I C:i-iııdc. icra YC if
ı~, kan:ıııLırı miizakc

ı~ edilıı kcn \' usııf Ak~":" 
j{l'y ü~rttc1ınıı;.;, J\ursudc hir 
k.:iı,; ~üz 1,;f•YIC':li, l)U luınunan 
sad<' Turkı·c ık ıazılmı' ol-- ' 
mı:,ınd:ııı '111L,~ :. ihti rnr bir 
Türkçii >:latilc, • B<.uam malı-

rııziyrl. etti. 
l\u "lıc~·aru mahzuzi)et. 

ter:,Hıi ilıti)arlara yakı;nıa/. 

d,·~ildir, lıııtta maruf bir iİlti
yıır bunu dili?ldcıı d~i.ıııııa

di. Lakin, itiraf etmeli ki. 
snı.lc dıi t:ıraftarı bir ihtı~·a• 

'J'ürLçl:ııiiiı a~zına yakı';'n1--tltt . 

---~-·-

Meccanen musiki dersi 
ve hasta muayenesi 
Kadın birlı •indon: Birliğimizde 

verumelı.te olan muaoiki derslerini 
bu seneki korolarına mecan•n 
devam dmek isteyr.n hanımlar 
nııan ( zo ) ütu ( 10 }- 1--..I-. 

ı>•zar v~ ç.ar13nba günleri 14 trn 
(17) ve kidar birliğ~ mürle!al 
edebilırler. * KAdınl:ır birliğine mü.-•caat 
edecel olan fakır hastalar cumar
te•i Mıiııleri de saat 2•J..ıı sonra 
Dhdllyolunda Sıhhı}t müZt>i 
brşıs:a:la doktor Teı-fik ber 
tarafından muayene edilecel:!,rdir. 

--·-
Rusyada Efgan çeteleri 

l\lo•ko.-a, 19 (A. A) -
Hava• Ajan<ı bildiriyor: Efgan 
çetrleri hududu trcaviizle Kal2k
hom şehrini zapat Lir takı:ıı 

zorLalık •·e yağmacıhk ıcr.ı 

ederek anlrt edenıişlerdir. Da
ğıtılmaları için tedabir ill!!.az 
olunmuştur. 

·········--··································-
verilmij, dan reddedilmiştır. 

Fikretin yaşı 
1':11.ılıoprakta Vedia H ı 

öldürmkekle maznun Fikrel i'
mind"ki mekteplinin ağır ce:uıda 
mulıakcmı-si, dün sonuna gd
mi~lir. Mahkeme, Bursa nu(üs 

iddrt>ı-iııden n'aznunun ya~ınt 
'-Cracaktır. 

vcl,.ıl: ld•reslr.i •İnei sadakalinı• 

ai1n r.1/.:\Ztmız odurki 

&ihirbaı.lar etrafımızı sard!Tar 

ha~. r~yg.?.ınheri:k da\'asına 

çıkar. karıların yaıılıkları artık 

htıddi c:-ı:~ ı O('ıcr:e L:r ı ıüslüman 

görJdcr d•mini hdal Liliyorlar. 

Mal:nr zaptedjroı l~r, tüccarın 

.. m,·a!ir.i ihrakı b!noar ediyorlar .. 

Medet senaen ... 

S.:-iil c.f~ııJı.ıin 

hayli sürd:i. 

nutku uir 

S 7lt cfeııdi ııuıkunu okurken 

ara .oftoiar hep bir 

ııtıll<l•n: 

L&il.ilı• illallah . .. Diye 

bagırıyorlar, saı ıklı çocukların 

sesleri cı; ~klıy• cıyaklıya ku

lakları lal» iş ediyordu. 

Seyıı ekndi nutkunu ~ahi 

-ıesı -··da bılitdi. 
( IR-ıll) 
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Yeni kanun ~<'.\hrP111 ini 

Seyrisef ain 
Merkez acenteıi: Galata Köpru 
ba~ında. Beyoğlu 2562 Şube 
acentesi: Mahmudiye Hanı altında [ Üsttarafı 1 inci aayıfanuzdııdır 1 

Fikirleri herhalde kadın
lık aleminde büyük velve -
leyi mucip olacak kadar 
iddialı olan san'atkar bu 
hayata nasıl girdiğini şöyle 
anlatıyor: 

- Çocukluğumdan beri 
biıtün emeJlerim musiki 
etrafında toplanır. Bunun 
içindir ki tahsilimin ilk 
merhalesini Kadıköyündeki 
Fransız mektebinde bitir
dikten sonra Berline gittim, 
konservatüvarda okudum 
ve memlekete döndüm. Bu 
esnada izmirde musiki ho
cası tayin edilmiştim. Bu -
nun maaşı az ve vazifemde 
musikinin iptidai kaidelerini 
iiğretmekten ibaretti ki be
nı ne maddeten ne de ma
nen tatmine kafi değillerdi. 
San'at iptilamı tatmin için 
arasıra konser vermek iste
dim, muvafakat edilmedi. 
Büyük, ruhi bir inkisar 
içinde kaldım. Bu arade 
(Yakıt) da bazı musiki mü
nakaşaları açılmıştı, iştirak 
ettim. 

lmkisarım ve içimdeki 
bedbinlik daha çok arttı. 
Bu bahisten anlamıyorlar, 

kanaati başımda yeretmişti. 
Bu dafa memleketin bedii 
danslara olan ihtiyacını 
düşündüm, bu sahada bir
şey bilmiyorduk, belki bu 
sefer memleket çocuklarına 
daha müfit olabilirim, din
lemek başka, görmek başka, 
dedim ve Parise gittim. 
Yalnız basit artisler gibi 
yalnız mütenarrik bir beden 
olmayı istemiyor, dimağı 
yetişen ve bedii hareket
leri bu dimağla gören bir 
artist olmak istiyordum. 

Dunun ıçın hem :)orbon 
darülfünunun felsefe şubesine 
girdim, hem de Şatle <le 
bale heyetine .. 

Sabahları t ı kuyor, gicelc
leri sahnede çalışıyordum. 

Seneler çabuk geçtiler. 
San'atta muvaffak oluyor
dum. Sorbonu da bitirmiş

tim. Turnalara ç.!mııya 
başladım ve son tatilde 
Alınanyadan başlıyarak bü
) ük bir turna yaptım. Be-
lin, Haınburg, Dresteıı, 
Vıyana, Pc..·şte, Bren, Bük
reş ve Atinada biı er mü

ddet kaldım. Bilhassa Ati
nayn büyük ricalar iize
rine gittim. çok muvaffak 
oldum bir ay için gitmiş
ken bunu dört aya temdit 
eitıler. Şimdi buradan bir 
ay sonra Berut ve Mısırda 
bulunmuya mecburum. 

:'\ 
Hissediyorum ki kıymetli 

san'atkar kendisini fikir ha
yatından sahne hayatına 

sevkeden ruhi buhranı şim
di iztirapla karşılayor.San' -

attaki bütün muvaffakiyetine 
rağmen.. Ve gene anlıvorum 
ki o fikri hayatı ve ~uvayı 
her an san' atına terçilı 

edecektir. Yalnız samimı
yet ve muzaharet göriirse, 
inanır ve isterse .... 

Bahsimiz. san'at haya
tından mr,.,rnun olup ofma
<lığı ve iş hayatında kadın 
kısmına gelmiş bulunuyor. 
Mülakatın en enteressan 
kısmı da başlamış oluyor. 

San'atkarın bu ana kadar 
mazıyı yadcden net sesi 
ihtizaz içindedir, müteessir
dir, heyecanlıdır: 

- San'atımd;ın memnu
num; her tarafı görüyorum, 

bilhassa her millete mensup 
insanların ruhlarını, hakiki 
benliklerini kafi bclagatla 
göriiyorum. Fakat, iş haya-., 
tından asla memnun deği-

limf.. diyor ve devam edi
yor: 

- Asla... bence kadın 
yalnız evinin kadını olma
lıdır. Kadının hayata gir
mesi yuvanın saadetini, dün
yanın ahengini, erkeklerin 
kıymetini düşürdü! 

Erkeklerin kıymeti düştü, 
çünkü kadınlar az ücretle 
çalıştılar, erkeğin kacancı 

azaldı ve vaziyet o hale 
geldi ki bir karı koca 
şimdi ancak bir erkek ka
dar kazanıyor. 

Yuvanın saadeti bozuldu, 
çünkü kazanan kadın ahla
kını dadcğiştirdi, mağrur ve 
beğenmez oldu Eskiden er
kek bilirdi ki evinde ken
disini bckliyen müşfik bir 
kalp vardır. Şimdi ikisi de 
kavğa ediyor! dairede yor
gunluk, evde can sıkıntısı 
ve kavğa .. 

Çalışan kadın eski sa
mimiyetle sevemez. Çiinki 
kendisi .de kazanmaktadır, 

1 erkek kendisi için çalışan 

· bir unsur olmak mefhumunu 
kaybetmiştir. 

Erkek de öyle. Kimin için 
eziyet çekilirse o daha 
ziyade sevilir.Agrıyan bir 

i parmak, hasta bir evlat 
1 gibi! erkek le kendisi için 
1 çalışmadığı bir kadını se-
l vermez, yarım sever! 

ı
ı Fikirlerime itiraz edece

kerini biliyorum. Bunları 
ben ancak tecrübesiz fikirler 

Eski hukuk ıstılahları 
tarihe karıştı 

B. M. Meclisinde geçen 
gunu kabul olunan yeni icra 

ve iflas kanununun bazı kısım
larından dün hülasa halinde 
bah etmiştik. 

Yeni kanun neşri t<U"ihinden 
4 ay sonra tatbik edilmiye 
ba~lanacaktır. 

Bu kanunun tadiline ait 
kanuna göre, eski icra kanunu 
mucibince hapis suretile tazyik 
olunan borçlular yeni kanunun 
tatbiki günü derhal hapisten 
çıkarılacaldardır. 

Yeni icra ve iflas kanununun 
bir hususiyeti de eski hukuki 
ıstılahlar yerine tamamen öz 
Türkçe kelimeler kabul etme
sinde ve bunu ayrı bir mad
de ile göstermesindedir. 

Mesela: Beyi şira, icar, 
isticar, beddi icar VS. gibi 
eski hukuk tabirleri yerine 
alım, satım, kira, kira karşılığı, 
VS. gibi Türkçe kelimeler 
kullanıln1ıştır. 

Yeni icra kanunumuzun haciz 
faslında haczedilemiyecek şeyler 
ayrı ayrı ıe bit olunmuştur. 

Buna göre, bir meslek veya 
san "atın icrasına yarıyacak aletler, 
kitaplar, ibadete mahsus ~ya 
ve kitaplar, yakacak gibi ~eyler 
haczedilemiyeceklerdir. 

Diğer taraf tan borcunn mun
tazam taksitlerle ödeyeceğine 

söz veren kimsenin eşya ve emla-
telakki e<lerim. 

Bizde erkekler gibi ola
lım diyenler ancak yeni 
mektepten çıkanlar, yalnız

lık görmiyenlerdir. Hayatı 
tecrübe etsinler bakalım, 
neler olacak.. Bununla be
raber hıınhır.:t giilmPk aklı 

ma gelmez. Çünkü ben de 
böyle idim. Fakat zaman 
geçti, hayatı gördüm ve 
tamaınile değiştim. Bugiin 
biliyorum ki kadın işe gir
d:ği gün sıkıntıya girmiş 
ve dünya bu hale gelmiştir! 

ı .~i-~~--~-~~-~~.~~.~~ .. ~.~~~~~-'-~~~.l~~: .. I 

En sonra tabiat kanun -
lan da var. Kadın kadın, 
erkek erkektir. İş sahasında 
hamil bir kadının gülünç -
l~:iü·1Ü tasavvur ediniz. 
Rica ederim. Şimdi kadın 
böyle gülünç olmamak için 
doğurmak istemiyecektir ve 
istemiyor, şu halcie tekcs -
sürü nufus ihtiyacı meselesi 
nerde kalıyor, diye sora -
maz mıyım? 

- Ş:ı halde kadının iş 
hayatına girmesını nasıl 
izah edebilirsiniz? 

- Şunun için ki .. Diyor 
kadın fa:-ıtastiktir. Nam ve 
şöhret kazanmak istiyor, bir 

bakıma niyeti tahakkümden 
kurtulmak, bir bakıma da 
kendini göstermek için! 

Süreyya H, siyasi haklar 
meselesinde daha şiddetli
dir: 

devirlere şimdiki bakışım 
hasretle dolu. Şimdi hakı
kati anladım. Bana eski 
ruhumu verenlere hayatı
mın yarısını veririm. Hayata 

karışmakla ay't:fottlEl n 
kıymetli şey " inanmak,, 
ol<lu. Artık sadece htt,.eye 
inanır göriiniiyor ve : "keş-

ke, diyorum, evimin kadını 

olsaydım ve biitlin sayimi 

beni cidden sevdiğine ka

naat ettiğim insana vere

bilseydim.. daha bahtiyar 
olurdum, bu şüphesizdi! 

- Çalışan kadın güzel
liğini kaybeder mi? 

- Vakıa felsefede gii
zellik yoktur, güzel çirkin 

yoktur. Bu ruhun zengin

liğini veriş ve bir görüş 

işidir. Fakat düşünmenin 

simayı bozduğu inkar ka
bul etmez. 

San'atkara son bir sual 
soruyorum: 

- San'at hayatında kadını 

mı, erkeği mi tercih eder
siniz? 

- O diyor, bir sual ki ..• 
Sonra şöyle bir tahlil ya
pıyor: 

- Erkekler eyi geçınır
ler, kadınlar geçinemezler, 
bunda tahsilin de tesiri var. 

Kadın dedi kudu sever 

erkek sevmez. Kadın kin

cidir, erkekin hiddeti ça
buk geçer! 

Erkek öldürse bile bir

denbire öldürür. Kadın sa 
tahtakurduna benzeri 

Erkek kıskanmaz, kadın 
kıskanır .. Daha sayayım mı? 

Ve uzun uzun gülerek 
cümlesini şöyle bağlıyor: 

Ankaraya Qidecek 
. Buz inhisınnm Emancm:ıı 

alınm:ım;ıq i~in tcşchbii-.tc 

bulunmak iızcrc .\nk:ıra~a 

gitmi~ olan ikci:;at mudurii 
Kemal <)mcr heyin hu~lİ Jl 
anlcti lıcklcnilmcktcd i r. Bu 
ını.:~clcnin takibi için .., chrc
mini Be~ in dı.: .\nk.1raya gi 
decep,i ~ii~ lenilnıcktcdir. 

Elektrik tarif esi 
l~lektı:ik t:ırHc~inin tanzimi 

için diindcn itibaren lıc:-:ıp

Iarın tetkikine haşlanılmı ~nr. 

Tarife p;.11.artc~i giimi tanzim 
cdilıX't·ktir. 

Süprüntüden gübre 
Vilayet meclisinde siiprün

tülerin denize dökülmemesi 
bunlardan gübre yapılması 
hakkında müzakerat cere
yan etmiş ve keyfiyet Ema
nete bildirilmiştir. Emanet 

süprüntüden yüzde kaç güb
re istihsal edilebileceğini 

tayin için tetkikat yaptar
maktadır. Muvafık netice 
alındığı takdirde süprüntü
den gübre yapılacaktır. 

Olur şey değil 
Sevil kongresine İştirak 

eden Emanet heyeti Parise 
oradan da Berline gitmiştir. 
Heyet Pariste iken Emanet 
IPariste lstanbul Şehrama
neti heyetine] adresile bir 
mazruf göndermiş, Fransız 
postası böyle bir heyet 
bulunamamıştır, kaydile ma
zrufu iade etmiştir. Bu 
itibarla Emanet, heyetle 
mühabere edememektedir. 

Baro intahabatı 

İstanbul 2740 

Trabzon birinci postası 
(REŞİTPAŞA)\'apuru 22 Nisan 
Pazartesi 12 de Cala:a nhtımın · 
dan hareketle İnebolu , Samsun, 
Gıreson. Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek \e dönüşte Pazar iskclc
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Gürele, Cireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zonguldağa 
uğrayarak gclecdctir. Hareket 
giinü yük kabul olunmaz. 

-tzmir - Mersin sür'at post ası 
( KONYA ) \'apuru 23 ni&aıı 

sah 12 de Galata rıhtımından 

hareketle lzmir, Antalya, Alaiye, 
Mernne gidecek \'e Taş ucu , 
~namur , AIAiye , Antalya , 
lzmire u~rayarak gelecektir. 

Ayvalık sür'at postası 
(MARMARA) vapuru 23 Nısan 
Sah 17 de Sirkeci nhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
Küçüldruyu, Edremit, Burhaniye, 
Ay\·alığa gidecek \ 'C dönütte 
mezkur iakelelerle birlikte Altın· 
oluğa u~rayarak gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınma?.. 

lspanyol ~üzeli 

Operada: 
1-layat fırtınaları 

Ferahta 

21 Nisan Pazar günü aktamı 

Sa~it Bey temsillf'l'İ • • 
Hafız Burhan B. ikinci konseri 

hayali Safa Bey tarafından sahnede 
( Karagöz ) 

Komıklerin sünnet dür•ünü 20 !i Gençliğin, 
~ :c 

kişilik muazzam bando mf'vki 30 ff ve zarafetin, 

ffmm::y::::::::::,::k::eı:::::::::::::~::::::::~ duhulıye 20 loca 200 kuru~ıur if ince film~ ...... :: ·.,JI. 

İl e e ncı si ~-:---~~~-~ :::::::::::::m .._ .... ~bf". 
§ Kütahya hukuk h k 

51 
şıı 

:: Kütahya ziraat bati ·a fJ 
:: ~ ·iirıdt 

K:ıradcniz I.uL.~ \'e sür'at Po~'ı ~i niıı i tanbul kadıko) f'll 
vatan i! ~luncJz:ım ve Lüks poslflsı şelıil"li Rüstem a. \C . ' 

9 F ürü zan ,npı.ını aleyhine ikame e)~ediğl.., ıı. 
\apuru ç b 1 zı :\ı,an Rfısfew 

24 ~i~an arşam a:! Pa.z günü nkşamı • ir· davasından dolayı wıeıı 
.. ·· k .:-· k · 1ı , 5= ar k • 1ı d b , 1d"" • gunu :ı şaını ,,.ır ·ccı rı tımınt ıınU ccı rı uının an u unamamasıı .. . ol 
hareketle doğru ( Zonguldak, İi hareketle %onguldak ' lndıoJu, liğat krası karargır ol 
lneholu, ~am ·un. Ordu. H Sincıp, Sam~ ıın, Ordu, Circ-oıı, alfa.~ 

.. Trnh%0ıı, Siirmene , c Rizei::kc- ımılıakemeııin rntı ııO 

1
( :ire:,on, Trabzon, Sürmene veii lelerine azimet ve avdet edecek· ba ,u 

Rize ) i~kelelerinc gidecektir. 1: 15
•
5
-
929 çar~am bul~ 

D 1 1• tir. Taf.;ilılt için . ..;;irkccidc ı\lc ':ı- onda mahkemede 
ikkat· smet Pasa ıi Jet tınııı aıunda accnıaıı ına 

i · -s i5 ı"l!ııı"ıı tcbl ı"ğ olunur· 
L •• miir:ıc:ıat Telefon: i,tanbul 2341 • '" üks ve seri vapuru !! 

VAPURLARI 

ii pek. yakında . lstanbuı- H veni neıriyat Zayı· makbııZ_ 
Baro inzıb:ıt meclisi aza n lzmır seferlerıne başla- r: 

1 
.. ~ııırıı• 

n:ıınzet listesinin intihap gfınüıı- yacaktır. !i Kır • h 1starıbul ithalat gu 
de!l e.vv~J ne2rin.den sarfı lla7.'\r I ·· Tar ıh\t için ' irkccide \ d- ii mızı ve sıy a 20-3-29 tarih ve l)S2 ıı 
edılm ıştır. 2::> ııısaııda ııaııızet- &: k • L- _,_ k · ... :: lahit Sırrı Beyin bu ısım 

f

• COCl ııa11tOua • ID .:ıccn ... ~ın:ı •• " • et 
r dan dlilecek ve ayni günde ;r .. . · • :: bcyaıııı:unei nıucib1n 

. . i! murnc:ınt 1 d. Lı:ınhul J :ı 1;) :: deki büyük hikayesi intisar \e" 
ıntıhab:ıt vaıJıfac:ıkttr ..................................... , ......... :: ) k t ·ı. t olal1 

~ . • ...................... -........... ........... etmi~lir. Bu güzel kitabı tnv~iye uruş an ıuare !Jll 

YERLİ OLARAK MUADiLİ, 
MÜMASİLİ MEVCUT iKEN 
MİLLi ŞERVeTİN ANAH
TARINI YABANCI ELLERE 
VERMEYELİM. BU CiDAL
DE MUVAFFAK Oi.MAK 
iÇiN UGRAŞAN MEMLE
KETİN FEDAJ\AR VE MÜ
NEVVER KISMINA: 

Mamulatamızın herkesçe malüm olan esamisini 
bir kerre daha zikrediyoruz: 

t - RERTEV ŞURUBU 10 - PEfHEV ( DOVI:R ) 

2 - l<REı\\ PERTl:V KOMPRİı\\El.ERİ: Ôk-

3 - PETEV ÇOCUK POD- sürük içirı 

RASi J 1 - PERTf:V BRlVANTİNi 
4 - PERTEV KARBONAT 12 - Pl:RTf:.V TUVALET 

KONPRİMES} PODRASI 

5 - PERTEV Dİ~MACUNU 13 - PERTEV T J R NA K 

6 - PERTT:V KOi O~VA 

SULARI 

7 - PERTLV KİNiN KO~\

PRlı\ H· LFRI 

S - PERTl:.V DİŞTOZU 

9 - Pl~RTT:V ESANSLAR! 

CiLı\sı 

14 - PERTEV LOSVO~ -
1 Al~I 

15 - SUDOR:\O PERTEV 

( Koltuk altındaki 

ederiz. ziıo sure! ile yatırı f JlllŞ 'l..1 
" "k . 1e ait ~ gumnı resnııı 

t rı~ ı 
mııııara \'C 20-3-29 :ı \ 

835 satır 
Mazım Hikmet Beyin şiir 

mecmuasıdır. Son günlerde in-

t . 
buz senedi ga} bıılıtıU~ J 

e 
tişar etmiştir. Dikkat ,.e alaka nisiıı i alacağıından 
ile okunacak parçaları , ardır. ı lıükınii yoktur· 

1 

ı Tan>ye ede.-iz. lbrahiın Ahmet ve ~ ~ 

..... A n kara R a k ı s ı ~~ 
H A tt " oo d • 1 cdı .J . ususı sure e uzum ve anason an ıma ~ t11"'" 

bır aydanberi Rusyadan getirilen husus•. 95,d' 
kaplar içinde bekletilen ve şimdiye kadar pıY 

emsali bulunmıyan 

ffVKftlHDf HUKHHH HHKl~t~ 
Pek yakında piyasaya çıkacaktır. Kibar 

1 J 
nelerle lüks bakkaliyelerde bulunacaktır. . -,, ............................................. ·-··············· ·····::::-:-·············································· ··············· ····=··-·=- 4 l ,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::_..... IJ' 

hi: Liman tarif esinde tenzif .... 
m: İ~laıı hu 1 li uıan si rkt',l i rı 1 leı ı: ·" :nı .. , brP"" 
ini İktisat vekaleti celilesince ınstikc iktiran eden _.rtıı~ 
:nı k. w~ iiji tarif esine göre şirketimiı. tarifelerinde ı.irde ·ı 

f~! yapıldığını arzcyleriz. Lıl' 
~ ı~· mi 1 - Birinci kısım cıra beher tonu 120 kuruştan I 

!i~ ikinci kısım eıyadan un c « 225 « 12
0
5 

n.: d· l · 225 zo i!= « « ığer erı c c > 

Hl tenzil edilmiştir. ?OO ~lif~ 
iffi 2 - Tonu 2 7 5 kuruşa tabi olan zir deki eşya .. 
mi luk tarifeye tenzil edilmiştir. 

--..-.,,....ı ,ffif Sandıklı şeker, çivi, petrol ve benzin. ~•)" 
füE 3 - Kömür mavuna ve salapurya ücretlerinde - sıı z7 f Rumeli mübadillerinin 

nazarı dikkatine @ ilii ve salapurya müstesna olmak Ü7re - diğerlerinden 
... c .lf' 

Yedlerindeki istihkak mazbatalarına mukabil he- m: kuru~ tenzil edilmiştir. . de v 
·· 1 ff · d I b" & :::: 4 ı:;- A - ılerııt nuz ma tc ız e ememiş o an ve ızzat taşrada \iri m: - ~yayı ticariye mavna ve salapurya ucre 

uğraşmayı arzu etmiyen mübadillere teshilatı mah- <i> im deki tenzilat icra edilmiştir. 
l k ··!- 2 k cJl susa o ma üzere müessesemizce bu hususta ta- :::: Su kayığı 87.112 kuruştan 27 5 ·uruı-

·m 
vassutta ve her surete muameleleri deruhte olunur .• sSii Salapurya 487. 1/2 ~ 475 , 

lstanbul Balıkpazarı Maksudiye hanı 3üncü katta t> fü~ Orta kayık 637. 1/2 > 625 , 

Hele buna kat'iyyen 
taraftar değilim, diyor. 
Kadınlar ancak sanayii ne
fise hayatına girebilirler 
fakat siyasete hayır .. Çünkü 
kadın çok hassas ve hissi
yatına çabuk mağlup olan 
bir mahluktur. Ruhu her 
an değişir, bir erkek gibi 
tezine sadık kalmaz! Ufak 
bir hissi buhran onu baştan 
başa arsar,bir an içinde ka
naatini dektştirir! şu halde, 
kadın ve siyaset.. çok tu
haf birşey Qlmaz mı? J 

- Her halde bir kadın 
diişmamm olacağına yüz 
erkek düşmanım olmasını 
daima tercih ve temenni 
ederimi 

j)jlefil•~ No. 35 Mehmet Derviş <::a ~m Mavna 937. 1/2 > 925 , ----------------------1ms Büyüle M. 1037. 112 :t 1000 , ···· ı ..ıır . . ı.J m: 5 - Aktarma tarifesinde a•aki tenzilAt yapı mır- . bt'°" 

Refet Siireyya H. birkaç 
saniye düşünüyor ve gittik
çe daha samimi ve müte
essir an1atıyar: 

- Maalesef böyle iıte .. 
diyor, inkar kabul etmez ki 
bunlar; biz böyleyiz. Eski 

Kıymetli Türk san'atki -
rına veda ederken : 

- Bu temenniye ben de 
iştirak ederim, diyorum 1 

A.Sırrı , 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 

Bahriyuna ilan 
Karadeniz. buğazı haricinda 41,23,30 arzı şimali ve 29, 16,00 

tulii şarkide bulunan fener işaret gemisinin tamir edilmekte ol
ması Jıı.se,ile bunun yerine muvakkaten Ş{tfak v;ıpuruıum ik:uııc 
edil!ııiş oh..luğu ilan olunur. 

.... ~ aJllP 
ifü A) Beher parrası bir tondan fazla ol•n qy 
•••• "l' ' im tunu 400 kuruştan 300 kuru a. t:tt' 
ii!E B) Beher parçası 2 buçuk tundan fazla olan 
•••• h 500 k .,. :::: be er tunu 700 kuruıtan uru~a. 
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le d·ld'ği i atı Sf: 6 Tarifenin sair mad~elcri aynen ipka ... e ı ı .. d-rlilf' 
==·: Umumı mu u 



fi Sanfa 

Son haberler ~ ~eni maaş tayihasmda teadül dereceleri nasıl t;;bit ~ildi E 'ATHAYAn) 

( Dürıı.- - h p ) J • ~~--~---.-~~~------'! 
'(U nus amızdan mahad ) 1 d o a egrı c d A h 

13 ·· .. f• ı s eri emşirelerı 
l• .. ,·t r"k • .lll1Cll . Slllll · enevre e ryıu, " Mii~terck memuriyetlerde: Devairi markeziye dördün· K d 1 . Nefer tayını 

rrıcınur) OlCmtırıyet~crde: Devair birinci sınıf SC\'k CÜ sınıf dosya memurlar~ dcyaid merkeziye ikinci ocasın an ayrı ıyor 
ola-

\c aınba arı ( 20 lıra maa~lı ) Yilı1yct birinci sınıf sınıf katipleri ( { 2 - ı 5 lira maaşlı) de\"airi merkeziye üçünçU ( Üattarafı 1 inci aayıfamwiadır] caklar 
ın r' ez· r ın~~urları ( 21-25 lira maaşlı) ,·ekalctlcr YC mutemedi (IS lira mnaşlı) vilAynt ikinci sınıf kıltipleri Tevfik Rü~til B. bu iki sureli Ankara, 20 (Vakı~ - B. 

ı. rrıcrk. ı ınci sinif l:n azı~ depo,. mubayaa mc- tetkik , c hesap mcmudan ·e mutemtleri (17. - 2Q lira ma- hatll anlatmı~ ve §öyle dem~tir: M. Mttlisl bugün a keri has-
t. · Ci de\ airi iiçüncü sınıf tetkik ye hesap, a,Jı> yfü\yet dosya , e takip memurları, 'ilılyat bir;inci evrak < Bu iki sureti halden birincisi taneletdeki hem~irelere bir nefer 

f k ~Uanıel~t, tahakkuk, dOS) a memurları ve mukayyitleri , ilayat ·ikinci sınıf ambar memurları '17 - 20 terk\ tcslihata o da milphem bir tayını ve kaçakçıhğın takibi 
ıı ıra tip 'c ikinci sınıf mutemet , e ınukayyitleri lira ma:ışlı) dokuzuncu sınıf mmıllioılcri (15 - l? lira maaşlı) ba~langıç olsun maksaclile bazı l'esaitini temin için 1,5 milyon 

.. ~ ı ·a 
111 
rnaa~ı ) - Yilayat üçüncü sınınıf mümcyyizlcrl A dliyc YCk<llctinde: lıçLincü sınıf icra memurları (20 lira lan tarafından zaruret lcabile sarhna Maliye Yekaletinc me-

. d ı ~a,'.ı uçun eli sınıf şifre ınemurl:ırı ( 20 lira maaşlı tahsili ceza memurları (20 lira maaşlı) vilayat kabul edilebilirse de ikincisi zuniyet \•erilmesi hakkındaki 
Ad İ\ 'zırcı ınıf muallimler ( 20 lira maaşlı ) ikinci sınıf eytam müdLirleri (20 lirn maaşlı) mahakim cma- bilakis hiç bir 1reçhile derpiş kanunları birinci müzakeresinde 
t\ . e 'eka!ef d nat memurları, Ankara hukuk mektebi ikinci [sınıf dahiliye Ye hatta münakaşa dahi edilemez. kabul etnıioıtir. 

'' J ri _ 1 . :n e ilamatı cezaiye tah il memur mu:ı- r f h ki Efendiler, esas lribarile Sovyet • 
rı ktebi ıb~~cı : ınıf icra memurları (25 liru maaşlı) - memuru <I 5 ıra maaşlı> beşinci sım ma a ·m başka.tip ve Müdafaai milliye vekaletinde 

• rtlJncu ırın\:ı sınıf dahiliye memuru (20 lirr m:ıaş- muavinleri ( 16-18 lira maa~lı) tnşra kiitüpane me\iıuro ( 20 projesinin nisbt sistemi mü~e- mevcut, kara, deniz \"e hava rnüs-
sınıf m h 

1 
lira maa,lı) rek tedabirle yapılacak tenzili 1 ki f ı_ d 

J- c a dm başkatip muadnlcri ( ~O lirn M ik teşar ı an e\'l[in e aynca bir 
lalld dtidfafo~i ~lili~iye ycfka~etindıılc: . a(·2n0ci li~nıE 6redlıi)kli .mdü- Pola Nerri • tesllhattan mülhem olmaktadır. rnüdafaai milliye müst~arlıx. 
iYi afııi ·ı . a aa.ı mı ye sııu - ust arı ra mruış mti a- Bundan iki sene eve! bir Komisyon tenzili teshhata esas s• 

l ll'ı a,Jı)_ın~,l~ye.' ekulcti birinci sınıf u ·t.ılar ( 25 Jir,1 fa:ıi milliye birinci sınıf tetkik tahrirleri (20 lira maaşlı) Rus prenesile evlenen sanatk!r obnak üzre sovyetler projesinin ihtasına dair kanun layihası ka-
r erj. h Y ımamhırı- lal yon imamı- {ırka hukuk tabur Ye firkate) n imamları hesap memur muavinleri bul olunmuıtur. Ankara şehiri c ;ı ( • p 1 N gri 1 d •- nisbet, türk telkinatının müsavat 

ncu 
1 

P mcınurlan (20 lira maaşlı)- müdaFai mi~ l 5 lira maa.,lı ) riyaseticumhur mızikası dördüncü. sınıf 0 a e son gün er e 11;.oca· imar mOdürlü~'l te"kilatı kanu-nıf ı h d b a]•L da esası Yeya diğer herhangi bir ıs.. s 

O 
r "''Zık ınızıl~a mmıllimleri (20 lira ma:tJı) rı\·asc- rnızıkacısı ( 15 lira rn:ı..1 lı ) · sı a ey in e ir t ax. vası nunun muvakkat maddesile 1928 

" 1 :ı. • J D h"J" ,. k d \""l" d"" . ..:ı •• •• L . teklif gibi bir objektif miv:tn mı 
ah i} c l UÇlİ!lCÜ sınıf mızıkacısı. al ı !Ye c ·aletin e: ı_l:~yat do~~unc~ds.ın.tf müdür· açmağa u.rar vermi§tir. kabul edecektir,, yasa '.I kıraat senesi teşktlat \'emesarifinc kar-

(2_ Vekaleti ·p .. .. .. f f 1 crı ( 25 lira ıuaaslı ) n ayat aıre mu ür\crl birinci Bu haberin inti§ari üzerine lık 1 ak 4 1 ;') lir \ ' l ııyct uçuncu sını nu us memur arı -~ k ( edi!mekte olan kendi iptidatl şısı o m üzere mi yon 
"~hi, e n. m:ı:ı~h}- ,;ı.b·et mab·e~ memurları- ikinci sınu ·R7:alar mıfus memurları 15-20 lira m:ı,:;-4) ü üncü gazeteciler atkAn aramışlar, lı·rava kadar ı"s"''--.... _1.h husu-' h ·J J f ( projesinin objektif miyarı dahi- J ıw--. UK 

rı lipı~ti (; ~pi ·ane müdürleri (20 lira maaşlı)- hapis- . sını nahiye ve haps:ıne müdiirleri 15 lira nmaşlı ) mü- Fakat kendisini butamıyarak linde mi kalmak istiye~ktir} sundaki mezkQr madde ahktı-
k O lıaa lı) 1. ı.... .. il . fenişi umumilik 1stihbarnt memurları, polis birinçi sınıf par- zevci ile konuımuşlardır. Pala- K 

ni~crlcr. "k" _maaş - po ıs '""'Y memurları- . dncı mak izi mcmurlıın ( ) 7,5-20 lira maaşlı ) polis kumiser omisyon Sovyet projesini mmın 1929 senesi zarfında da 
r01 r>ıaa , . ~ ıneı sınıf polis ve mektep tabipleri < r 7.5 mu~vinleri, polis fotoğraf mcmurlnrı, polis pasaport rtıcmur- Negrinin zevci inti~ar eden şa- reddetme.kle nisbetin tenzili devamı meriyetinc dair kanun 
1kinei \ tl ıkınci sınıf polis muallimleri ( 20 lira maa'-lı > lan, iiçiincü sınıf polis mcmurlari ( rn- l 5 lira ma~lı ) iyayı teyit etmiş ve şu sözleri tesllhata esas olmasını reddetmi§ l!yıhasının birinci müzakeresi 
llıtıtııırı ınıf fen memurları (20 lira maa~lıl - polis biri~ci polıs memudarı., polis sicil memurları, pofü ikinci sııuf söyleml§tir. değil, fakat defaten ve bila yapılarak kabul edilmittif. Mec-

arı (, ... ı· _, d l p I ,_ l ok tetkik objektif bir miyarı ber- · ın1t • ıra maa~ı jan arma imam arı- isklın emanet memurları ~ 15 lira m:ııı;;li) jandarma, makastar. c: o a ço~ sevimi ve ç lis pazartesi toplanacaktır. ı · ı. ıncnı 
1 

-ı , taraf eylemiş olur. 
u~ nı..... Ur arı (20 lira maaşlı) iski\n il\inci sınıf mücellit, mur-;ttip YC makinistlerı, iskAn ve tevfiz ikinci iyi olduğu halde şeciyelerimiz 

"·••Ur} f Mademki mücerret olarak 
I" .. 'as 

1 
arı 125 lira maa..,c:h) iskiln · sınıf 2 ia~c mc- sını memurları 20 lira maa lı iskan üçücü sınıf i~tistik birbirinin okadar: zıddı ki bir , . \"adedilen tenz.ili teslihat esası 

25 lrra ıra maa~lı) - bkı1n birinci sınıf tel\ iz memur- memurları 20 lira maaşlı isktln i.içüncü sınıf istatik memur- türlü uyıı=mıy·oruz. f ın ı h '"""" konferansa bırakılması bize 
r flıut:e ,. aa!Jı telgra[ kablo fen memurları - posta arı l 7,50 lira ınaa.,lı Yfülyat posta ayniyat mu asipler,4 bc,inci Aramızcbki ihtil!f daha fazla, böyle: bir hattı harcltet konfe -

llı··J le ıdarc memurları - dördLinciı sınıf po. ta ve sınıf p05ta telgraf müdürleri l9-18 lira maa~lı telsiz uhizc mizac ihtitafıdır. Hah hazırda 
"' lir eri «>o ) muh:ıbiri Ye muamelat merk--ez muhabere memurlroı muame- rans mesaisi esnasında hususi 

~kıkt · - ·22 lira maaşlı posta telgraf mum kıp lit merkezi telırr.af makinistleri, pota. baş seyyarları, jnndarma ayn yaştyorm · Pok, kendi bir esas \~e erkam komisyonu -
•'. • t~ erı • P ta baş memurları, pO"ta telefon maki- ı birinci sivil kiı.tip ve mektep imamları ve hesap memur. ato&Unda ikamet clliji halde nun ihtasma müncet" olur ki 

~lıı.tf il.. ın• mJ:it merkezi' nöbetçi ~eflcri, jm.ıdarma -muaYinlcri: ben babamln birlikteyim.> ihzari komisyonumuzun bizzat 
u'' rı 2~ut:ı"'i·ı. kamacıları YC iiçüncii sınıf hesap M:ıliye Yckrrlctindc: IDaçpnnc iiçüncü sını~ fen me- Pola Negrinin kocası Prens işe mübaşeret ve hunu tatbik 
'l t'il:j) lıra maaşlı) murlnn ( 15 lira manşlı muha~ibi me~'ulli.ik ikinci Medivani ile izdivacı iki sene etmesine mani hiçbir karar 

2Q ~ı/tb' etinde: l\Intbuat bc.~inci sınıf mütercimler sınıf başk:ltiplerl ve birinci sınıf Htipleri 20 lira mııa~lı Ye eye} vuku bulmu~tu. yoktur. Billikis komisyonda ce-
• \"hı. ·l nıaa~lı) _ elçilik üçlincii sınıf kfttiı,kr c20 lira ikinci sınıf tetkik memurları 17 liru maa~lı muhasibı mes- b fi ~ d k 
• ~ ı...: d ullük ikinci sinif s;ındık eminleri. · raro ~rh~ Hınerı· ~d!I reyan e ~c böyle bir ı.ıüza -
l ~l. 

1 
er \"ckillcri \'C kançılarlar hariciye merkez (20 lira maaşlı) brinci damga birinci muaddidi, ıilSyet birinci lU U · UU UUU kerenin çok faıdeli olacağı mü-

~ ')ec~- _ıc katipler (20 lira maa.,lı) ın2.Jiye murunelat memur refikleri ( 17- 22 lira maaih} ~ilayet Meşhur sanatkar Greta Gar- taliıasındayız. 
darp d\illctindc: Darphane muarnelılt müfettişi. ikinci sııııf sandık emini \'e muavinleri (17 - 20 lira Jnaaşb) vi!J- bo, i&lolivuta a\•de.t etmiştir. lptidat projenin ikinci kıraa-

"' Ilı 
1 

un~ ikinci sınıf fen memurları (22 - 22,5 lira yat tahsil memurları ve süvari tal:sildarları ikinci sımf tahakkuk Ana vatanı olan isverte üç ay d l<ı b t h ·ı b ı · · · f -ı tin e bqnelmilel mürakabeye 
rı (l)· ı mc;:,\ılluk birine sınıf başkatip ye tetkik ve a sı şu e memur arı bırmcı sıııı muavinleri (20 lira maaşlı) geçiren Gnrbonun bir aralık bir mütedair olan ahkam kendili-

ı: rları .. ;:, hra m:rn,lı) muhasibi mes'ullük birinci sınıf maliye icra memurları, pul satış memur refiklerr, var.idat birinci is\'eç prensile izdivacı mevzuba- . d 
ı .. ı .... , (2:1 lir.t maaşlı) - damga ham l•ftX1t rnub"', fızı - sınıf istihlak memurları (20 lira maaşlı) vilayat muamele ver isi f :Y;:ct:i.yaBi::~esyinhi ~~ırala·~ 
•u je- \ • b " birinci kontrökıları ,I<oku ve kayıkçıları ( 20- 22 lira m.a~h) iıız- hsolmuş isecle bunun aslı ol- ı .. 

k\tib.i c '7..ımk ın<::ınurlan - damga matlın Ye mu- ikinci sınıf sandık eminleri (17,5-20 lira maaşlı) tuz 'tiçuncü sınıf madığı anlaşılmı§tır. ünden evvel komisyonun k-afi 
. 'iJa ." t.11: mutemedi - \%1yet maliye- muamelat mc- memurları ( 15-20 lira maaşlı) tahsil ecza, dörduncü sınıf rüsum - derecede bu bapta tenvir edil-

ı . bı yıt \ c imza ikinci sınıf s~m<lıkcminlcri (25 lira saydiye memurları ve iki!lci sınıf muhasipleri ( 15-20 jira maaşlı) Komu· 1 n 'ı stl er mesi faidcli olncaktır. Müzake-
rınci ııı r h kk 

1 
b I ( - 1 vilayat altıncı sııııf tapu müdürleri { 20 lira maaşlı ) uçüncü sııııf reden imtina ederek bunu 

• tıuı · 1 ta. :ı · ·u ~ \'e şu c memur arı 2~ ira başkati;ılet: (20 lira) birinci sınıf tapu memurları, haciz ınukayit- konferahsa bırakmak istiyorsa 
r'rı c2 ~ ııa~ı~ memurları - muamele Yergisi ikinci sınıf Jeri ( 20 lira ına:ışlı) rüsumat ikinci sınıf idare \'e manifesto ,.e ]) •· d} · mütekaddi.m bir karar burada 

,
1
1) _!). lır:ı ınaa,lı) - tuz ikinci sınıf memurları· (25 ikinci sınıf piyade mıntaka muhafaza, taşra takip ve ilanat me- l111 a ıyey·e ittihaz edilmi~ ve bizzat Türk 

lll:ıh t Çunciı <:ınıf ribum saydiye memurlnrı ve birinci ·murlan ( 20 lira maaşlı)· r 1.1·ldı·} - tek ıı tpl . ( t" d • - "·li(j de tetkik \ 'e bu L:ıpta 
il . ı:ı 25 lira maa,lı) merkez tapu memur.lan Maarif vekfıle ın c orta muallim mektebi müdür ıtnuavini Utihazı karar edilmek üzre sık! 

•l. l1.ı.I ~ı lllı{ tapu müdürleri (25: lira maaşlı) - YilAyet (20 lira manşlı) rasathane- birinci nnıf mülazimfert ( 20 İçlerinde evvelce muha- bir surcue merbut bulnkduğu 
\~ apu b:ı~katiplcri (25 lira maaşlı) lstanbul tapu lira maaşlı ) devlet matbaası imaıatt umumiye memur r<ifiki üçüncü emsal ve miyar meseleleri bir-

ı~i. tt'·ı • \eta et memurları - rüsümat İstanbul ayniyat sınıf kütüphane memurları ( 20 lira maaşlı ) müze d1 hulirc nre- keme edilmişler var likte terki teslihat konferansına 
..ım b :l - 1 fri t 1 k • d · • Z b ta d d t ~..:ı·ı gandcrtl~k s-artile bu hususta 'tı.ı lı :ıt irinci sınıf idare rncmurfarı ( 22 lirn ma- mur an muzc 1a ya. memuru, ıır aı saa et daıres~ rtıemurları a ı ca: er e~ t.--uı en , 

\'\ tlı<ıt nı ( Topkapı müzesi salon baş memur muaYini, devlet matb:tası bas- Masan, Ahme4 İbrahim.,Şerif, komisyonla mütabıkız. 
lılıf tıaycnc memulan 20 lira mııaşlı) - rüsümat ~ 

f anıbar · kitip veznedar, tahsildar \'e mübayaa memurları ( 2 lirnmaa~ı ) Af4 .lXiha~ Adil Ferit Abbas 
cıı:ıırc t tncmuı:lıırı <22 lira man~lı) rüsüıımt birinci devlet matbaası ser rnakiııisiti. Çakır Bastı!\ Ilüsnli, Halil 

~Pi~~ 0 nı ·r.:ıurları (25 lira ma:ışlı) - rüs~Lt lıirlnct ı•ktisat veklktinde Birinci sınıf orman fen memuru ( 20 lira Niyazi ismimlcki on iiç 
ti ~a nı t!luhaüz mıntnka memur.lan - rüsumat su,·ari maaşlı) orman takibi d;l\'a memurları orman milheııdis nru- l i.,i adliyeye tc;,lim edilmiş-

' .. s, l& • 2~nt~ka memur.lan - rüsuıruıc kaptan ve makinit- avinleri, ikincisınıf muavin baytarlar ( 15 lira maaşlı) arınan ınck- lerdir. 
3o ı:_. lir~ m:ıaşlı) - tuz birinci sınıf sandıkcnıinlerl 

~ 
~ ~ tehi dahiliye müdürü harırdaı:ü~istihzar konturol memurları ( ı ;..20 

it: ~lı) lira ma:ışli ) ayg:ır müreblıilcri, ticaret mektebi tdısi ser muidi, 
" ltra. 

11
Yekulctindc uçiincü sıoı! l\laarit müdürleri (25 .ticaret mektebi }'edinci smır muaallimleri [ 15 lira maaşlı] Zon-

• c!c\:lct ıaaşu } - sanayii nefise müze Ye kütüpane me- gufdak liman mühendis mektebi kolfeksiyo.ı muhafızı, limanlar 
ı Satı~ lllatbaa ı imaH\u umumiye memuru - dcYlct fen şubcJeri üçüııcü rnııf rzaları [ 20 lira maaşlı dördüncü sınıf 
~ rnr nıenıuru - müze nsarı şarkıyc kütüpane memuru liman reisleri [20 lira maaşlı) liman ikinci sımf konturolfarı, liman 
eı-.. ız 1 dah·ıı·ı... ··a·· ·· h f ı ·· - b·· al - f ı z· t k ı · · · q ·:~uru h k . J e mu uru Ye a ızı rntu u ye s. on en memur arı. ~ıraa mc tep crı makmıstleri, Zanguldak birinci 

:.\lüddciumwnilik, bu hu
su::-taki tabl,lkatın tamikini 
dördüncii mfo.tantik Salih 
Beye hamle crmi~tir. "'alih B. 
bugiin maznunların isticev:ıbı 

ile me~gtıl oli!caknr. ( 

Şurayı Devlet azalığı 

Ankara, 20 (Valat)-Sabık 
Valiniz Mitat beyin münhal 

Devlet Şurası azalığına intihabı 
söleniyor. 

Barem itirazları 

Ankara. 20 [Yakıt} - Ba

rem layihası hakkında bazı 

meb 'uslara bir kaç memtırdan 

itiraz telgrafı gelmiştir. 

oşunuz! oşunuz! 
Çakma~larda Çc~me sok~ 

~mdaki kuş tüyü fabrikasına: 

Yüzile kuş tüyü yastık ilci lira, 
yorgan on dör.t, şilte on b~ 

liradır. Kilo ile 125 kuruştan 
başlar. Ku~tüylerine mahsus im
maşlar .her renkte mevcuttur . 

Lfseler mübayaat komiyonun

dan: Cskiidar san'atlar mek
tebinde yapılacak tamirat ve 
inşaatı münakasaya konulmu~ 
tur. ihalesi mnrısın on dör
dtfncü sah günü saat on al
tıda icr:t kılınacaktır. Talip
lerin keşif , .e ~artnamelcri 

görmek üzere her bıiin l:omis
yQn kitabetine mtiracaatlan 
ilin olunur. 

~ UçUne.·· ır aı saadet emanet dairesi baş memur mrnwini- sınıf mu:ıd:n memurları ( 20 lira ınaaşh birinci ikinci sınıf ayniyat 
... rJ ll sııuf · t h · ı ru arı 'e 1( are, ta rır, ıesııp, mübayaa, ambnr memurları ( 20 lira maaşlı) 

l Iaber aldığınuza güre , 
istin taı... dııircs.inc Yeril enler 
arasında ey,·elcc komünistlik 
etrııfındaU bazı ha1"ekctlerin
den dolayı ~ğır cezada mu
hakeme edilenlerden bir kıs
mı~ vardır. 

( 2) ınci cilt 
,,afia V alltı dcrsiye muhaüzlan (18-20 lira maaşlıl sıhhiye Vekllletinde: Birinci sınıf J..iiçük sıhlıiyc memurları 

1 
. llıcrrıu~~etinde: Mühendis Ye fen mektepleri dahiliye ( 15 lıra maaşlı ). 

ti at v ek 1: ten memurlnıc muayinleri ( J o lira maaşh) Diyanet işleri riyasetinde: Diyanet işleri sicilat şer'iye mu-
' er~ alcttnde: B" · · f · b ( h"faza ı 1 t ti "k J "f 1 ... • aat ""'lln \ c . ·. .mncı sını mrnıvın ay tarlar 20 füa .. ve muaıne c meıncr arı, e n mesa 11 aza an Vt; 

~ ltlt tchas· zıraat ıkincl sınıf muallimleri 28 lira maa.,.lı başkatibi, \'e üçilncü sınıf hademei hayrat mürakibi ( 15 lira m:ı.-
tlltr b :ıısierı • har· d "T "h .. 1.. . 1 aşlı) diyanet işleri mütamadi altıncı sınıf müftiter (20 lira maaşlı) 

) ) ~ hilcri _ iki . ır a;u ısu z:ır mucur mt(ıavm eri- lstanbul birinci sınıf kürsü Ye cuma \'rutızları ( 16<Jira maaşlı) • 
~C<ıret ne~ sını maden memurları 25 lira fst:ınbul \'e beyoğlu müftütüleri vazife mfımü}yiz.leri ( 20 lira 

1 
.1 llın<ını nıel tebı alnncı sınıf muallimleri ( 20 lira m:uşh ). 

t ·;~ > lirrıanı:r fen ubcleri ikinci sınıf :ızahm ( 25 lira 
·ı ~- < 25 lir idare şubesi amirleri · üçüncii sınıf Jiman 

; ~S ~ lira nıa ~a?lı ) liman birinci sınıf koıurol mcmur
~S u;: rnaaşlta; ~ı~an birinci sınıf murakip nıcmuııbn 

~· ) .1?aaşu) t/·tar· müderrbler.i ikinci sımf mua··dnleri 
~ h i.ltinci s trınct sınıf aynıyat mc:muıru ( 25 lira 
\)ı hı,·e ınıf zirrac memurları 

l:t J \"ektlct,i • 
• . ~l tı: ha., n/de:. Alelömu':11 hastaneler tabip asistan
" ~l erl ( 0 l' lmnhzlrler - dilsiz \ c sağırl:ır üçüncü 

~ 
arı ıra ına lı) .. . 

tı 'c nıel'tebi . - morg, mu~ahcdehan~ kımyah~ııc 
1~Y1 Oe, l dilden mezun eczacılarL 

[) 
~cı.rpı ette. Sur . 

İ\" ı Cti (20 İ· ' arıı de,·Jet ikinci Ye üçLincii ~ımf 
• a et '"l . ıra nıanşJı) 

1 e · lerı ( "' erıııck: ikin 
1 'lcj 18 - 20 r el sınıf bademci hayrat mürakip-
4ri (25 S~ıf rnüitule ıra ma~şh) • teberri.ikılt ambar memuru. 
~buı hrn rn 1 ) r (~~ lıra) - ikinci sınıf miifcii müsC'\-:vit
cı:a11. hlfitttıtuıt 1 

- ıkıncl sınıf der~ nmtar <2 Utaı ma.;,..ıı} 
.... u, ,,u ' ev.11cd · ~ 4 arı - dıı·aııet merl.""CZ kütiipa~eı 

AL TINCı BÜYÜK 
• 

Tayyare piyangosu 
KEŞiDE: il 

iKRA~IİY ı. ; 45,000 

AYRICA~ ~o.ooo '. 15'.!XJO. 12,000 •. 1~000 

iKRA.1\IfvELER VE 1'01000 Li 

Bu lteoicWe cc ' numara 

Çocuk haftası 
1 O.tarafı ı 1nc:1 ..,-ıbınl%d.dtr J 
Himayei etfal cemiyeti 

merkezinde dün çocuk haf
sı için bir içtima yapılm~
br. Bw içtima da çocuk 
bayramı proğramı etrafında 
müzakerat cereyan etmiş

tir. Himayei etfal çocukla
rın umumi park v.e bahçe
lerde eğlendirilmelerini te-

. min edecektir. 

Şehir cazbandı 
Çocuk bayramında Şerur 

bandosu çocuklarından ye-
. i teş_kil edilen 15 kişilik 
Şehir cazbandı, iki defa 
çocuk balosunda ç4lacaktır. 
şCbir cİızbandmı muallim 
Hulüsi 8. yetiştirınl~tiıı. 

ÇJ1kt1l 
çıkan 

( 
Eski harflerle 

~~· 



:.::_- · ;; -

I E OM: ŞARTllRI: 
Türk i}·tde Hariçte 

Kuruı Kuruı 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
.-eaımlerin ltütfiıı ~akları mahfu:ı:dur 
Gazc~cye göntlcrilcC\'.k. mektuplann ~zerine 

idare içinse (İdare\ yuıya al e ( 1 azı ) 
4areti konulmalıdır 

1 Aylıfı 150 000 
s 400 800 

16 
2 

• ~so 

1400 
14SO 
2:-00 

BaH!mlJ'an 111•1doplU'1D ladeıinclen, kıymntl· 
mukaddere•b: mektuptu. lı:onulm.ut paralann 
ka1bolmaımdan Ye U&nlarm mü.nderlcatnlda-n , 

• 
. 

ı'Borsalar 
i ~-~==- = 

1" ukııt 
1 Jr,il iz l iras ı 

1 Dolar 
20 Yunan ,ı ır :ı l ı ın\ 
1 Roı)'hEmaı ·k 
l A'' UFlury:ı ş ili ni 
.::o 1.('-y Romanya 
rn Leva Bulrnr 
1 FC'lrn1enk fı o ı in\ 
~O Franıız frangı 
:to Jlaly;ın lireti 
20 kuron Çeko - Slonkyn 
1 Çer,·on c tı c ~oviyet • 
l Zeloti c l. l'histan :t 

20 Dinar c 'Yogoslavya. • 
~O Eelçlka frau~ı 

ı Pezeta l•panya 
20 inler e frn nGı 
1 }ıfec idiye 

Çek 
Lor.dra üzerine bir lnglliz lirası kuruş 

l\nyork ı Ttirk lirası dolar 
P11:rfs • • • fr·ank 
lıfllano • • • liret 
Berlin • • • mark 
$ofy:ı 

Brl:k•el 
• 
• 

Amisterdamı1 

Cinev-re • 
Pl'ig • 
V!yan:ı • 
M•drlt • 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• leva 
, 1'elka 
• florhı 
• fr:uık 
• kuron 
• silin 
• ~zeta 
• tclotı \•arşQva 

Atına 

Bt1ı eş 
Belgırat 

• dirt4Lmi 
kru• 20 ley 

TUrk lira.•! dinar 

Tahviller 
Jıtikraz tlalıill • yaJeli • 
Duyunu muvahide 
ikramiyeli tlemlryolu 

btaı . bul tramvay •lrketı 
RıMım Dol< ve Antirepo 
ı.taı.bul anonim ru şirketi 

Hisse senetleri 
Jş lankarı 

Osmanlı banka~ı 

k!a.re me•u.I delildir. 

20 Nisan r929 

993 2 . 
202 37 110 

g2 00 110 
48 2500 
28 50 00 
24 12 50 
2'l :o &O 
80 00 

158 75 00 
213 ço 
t 19 50 

0000 
22 50 
11 ro 

112 50 03 
29 50 

782 00 

989 25 
0,49 06,25 

12 85,00 
9 360) 
l 0675 

67 750o 
s 152,75 
1 ,,,715 
2 ~450 

16 16,00 
3 48,75 
a sıııo 

4 36,75 
38 00 
24 37,110 
~7 80 90 

93 37 50 
2C6 0000 

!' 8 40 

25 

!)13 eo 
202 378) 

52 ooııı 

48 25,00 
:a eo 
24 12 50 
2' ooso 
80 00 
ısa Hl oo 
213 00 
119 50 

0000 
22 
71 

112 
29 

782 

989 
0,49 

12 

60 
00 

00 
12,50 
ij6 Ol> 

9 97,00 
2 (fi 75 

67 87 50 
8 153,00 
1 2200 
2 154,60 

16 56.00 
8 4880 

8 
4 

3H 
~4 37 .50 
n ao.oo 

93 
205 
o 

137 S'.l 
715 on 

01 

1:;11 00 
• ı4 ao 14

00 
1

a
00
o 

Ticaret ve zahire borsası 
fiatlar Ticaret borııı!ı kılibumum1liat tarafından Vf!'rilmi~tir. 

-UN-Okkaı 

Azami Asgari 
K. 1-'. K. P. Çuvalı kiloou 

21 ıısın-
19 29 

-

Kırklareli ilk bahar at 
yarışları 

10 mayıs 929 cuma 
Kırklareli yarış ve ıslah işleri riyasetinden: 
1 - Yarış ve ıslah encümeni alisi namına umum Trakyaya şamil olmak üzre ilkbahar 
~oşuları ıo mayıs 929 cuma günü Kırklareli ır.erkezinde yapılacaktır. 
2 - Kayt ve kabul muamelesi 9 mayıs 929 perşembe günü saat on sekize kadar 

yapılacak ondan sonra kayt ve kabul yapılmıyacaktır. 

3 - ~lariçten müracaat edecekler talimat dairesinde hayvanının mükemmel eşkilini 
ve gireceği koşunun numarasını telgrafla Kırklareli yarış ve ıslah encümeni riyasetine 
vaktından evvel müracaat etmeli ve ikinci maddeyi nazarı dikkata almalıdırlar. 

4 - Koşulara ait tafsilat duyar iliinlarındadır. 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
semti mahallesi ıokaSt numarası kıymeti muhaınmenesi 

Bey~lu Huseyinıığa Taksim atik 31 cedit 41 9000 lira sekiz ıalı:sitte 

Müıtemilatı : Zemin katile 4 ht ve kôrgir olup 9 oda bir mutpah ve ilı:i halası vardır. 

Bedeli -sekiz sene ve müsavi taksiıte tediye edilmek üzere balada evsafı muharrer kargir 
mülkiyeti 9000 lira kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarıldı. Teklif zarfları 
1-4-929 tarihine müsadil pazartesi günü saat 15 le küıat ve bil'•tizan hazineden alınacalı: emre göre 
muamele if.,ı mul.:arrer bulunduğundan taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 675 lira teminat elcçeleri vaya 

muteber banka melctuplarile yevın ve ıaali mezkurda Emvali metruke satıı komisyonuna müracaat eylemeleri . 

T~ ıı:aeJcıepler!le faydak .-ııo 
tl&nfarıııd'a 0/11 ~ teıuıf{t ;~pılır !•;ıtl 

• J 
6·8 ıncl ,.yıs 1 

11Gyill •Uf b!ı_~oı 4d1 için v~H~n ııa.ntarta 
lıuiüil ti!ilııytTıe;.ı lltnlarill ucrctl 

ldafe ue kamtaıurılır. 

Cue.t•ml&• b~ud ll&o. kabul edeı:ı yw: 
H. S. H. d&nat 1.cente,1. 

9 ; " 

; : : 
J • ıt 1 

!-8 ıncı sayıl• ı 
resmi ııtnlı< 

-;; ~ 

Evkaf müdürlüğünde 
ntkcıt oıa 

Guraba hastanesinde mevcut müstamel ro • k ,5r 
. h ddi laY1 · icra edilen müzayedesinde ,·erılen bedel a nb~:e 

- - saat o · ğinden nisanın yirmidördüncü çarşamba gun~ görııtı 
lıkla ihalesi icra olunacağından mezkfir makıııayı t nere ı· 
talip olanların her gün öğleye kadar mezkfır has a 
günü de idare encümenine müracaatları· 

Pazarlıkla gübr 
satışı 

. • Talıot1 

Pendik Bakliriyolojihanei BaJlarl Müdüriydınden · klif· 'fi 
araba mıktarında mevcut gübre pazarlıkla satılac~ .. ·111 de 

. f " ıç şeraitini öğrenmek üzere her gün pazarlığa 1~ ıra 
1 
neJırİ· 

. geı 
san 929 perşembe günü saat 14 te nıüessesenııze 

Devlet demiryolları ve [if11 

farı umumi idaresinden: ~r.a: 
d konıur 

idaremize JQzumu olan yüz bin ton ına en da 1\n) 

nakasası 6 mayıs 929 pazartesi günü saat ( 16 ) 
umumi idare binesında icra edilecektir. 

1
-e ııı 

Müuakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupların~J~r u 
muvakkatelerini yemi mezklırda saat ( 15,30 ) a k· 
idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lil.wndır. mulı'h 

Talipler münakasa ş:ı:rtııanıelerini ( 250 ) kuruş al ·o~ 
"baV.1 

Ankarada malzeme dairesinden liaydarpaŞ1da nıu -

Karadeniz boğazı tahlisiye 
müdüriyeti umumiyesinden: 

nundan tedarik elebilirlcr. •"'"ı''' 
JL• • M" ff "'il!···::::,::~'; •. l(lncı ticaretten : uteve a ···············-···1·············:······ı···:··ı··········,·1:.... u:-··· ..... 

n~~z~~:~e:~:u~:~nT :~~::=~~~ il!!i:Elll~;;~-:;~:iiililu:viAi;i·•i'''$ 
MCstahccınini idare için aleni razarlıkla ( 220 ifa 250) adet 

kasket yaplırılacağıııdaıı taliplerin 22-4-929 pazartesi günü saat 
oıı dörtte Galata rılıtımır.daki merkezi idarede hazır bulunmaları. 

Pazarlıkla tütün satışı 
Halkalı ziraat mektebi ali

si rektörlüğünden: 
;\Icvcut tahminen yüz kilo mik<lar tütün pazarlıkla sau

lacaktır. Taliplerin görmek üzere her gün mcktebimize al

efendi tarafından lstanbulda mı 11 
~ 

sirkecide Hüdavendigarcad- il!! < SERVETi FUNUN YERiNE ÇIK.A .•.. . . 
desinde 60 numaralı Sam- l.!_·i_:~. H'jısı 11 •1 

k ~;ı:.cI· 
son otelinde mukim Petro .1 ... , . . 1 '<l ·· Ilı ha[talı .nn 

·.:~.;.· .~ ur~ıyenın en .,;,.ı em.ı ·ve şcrc ı.ın :7" 

Çoçef efendi aleyhine dört- :::: olan "Sen·cti fünun,, yeni harf inkllabın·'ı·,·or Jl 
.. ı· d 'b t ti b '· :,·,:.:. <l e) 1 · yuz ıra an ı are ma u a- ..... ·••. "Uyanı< üıwanik ne<ri)•auna cyam · , i '" 

:,:,=:·.·. ' " " A bont.:~ tın mafaiz tahsili hakkında persembc gdnlcri gazetecilerden arayınız: 
ikame olunan davanın es- mi vetlerdc seneliği 1000 altı aylı~ı 600 kuru~tur· 
nayi tahkikatında mumaileyh llill . Ahmet İhıan matbaası limlet ıirketİ ,,.,,...: 

Petro Çoçef namına İrsal H:ı •• - ......................................... 1---····-····::::::::;:::ij;~··· 1 
!!!ılllılıllıllllllılll11ıuı1111111l••ılllllllllıl 1111111ll'!''"'::=ı~ııı:•:ıı•"• il' k 1 d t" h . :;;:ı:::::::ı::~~:::::::::::::::::::::::ı:::::::ı~:: ... ! 1==··-·- . 11111 

ı ı~t~n aveh ıyte za rına i\J. ~I. Y. istaııdul satııı alıııa koıııi~ytı . 
Buğday% Çavdarlı 

\"um .. ak CO 00 00 00 
Kmlc• 00-22 00 00 

1 Süntet 06-C& 00,90 

00,00 
00,00 
00,00 
0000 
(1(),00 
0000 

Ekfetra eklıtra 00 0000 
Eklıtra • 1220 
Birinci yumuuk 00 1360 

~ mak için de 24 nisan 929 çarşamba günü saat l 5 de def-

9: ~! 0 '-t-er_<l_a_rl-ık--_b_i_n_a_sı_ıı_d_a_z_i-ra_ı_m_ü_e_ss_e_se_ı_er-m-iiba_ı_-a_a_t_k_o_m_is_y_o_n_u_ııa_ 
'_ gel melcrL 

mu ı meşru a a nazaran ~ .· 
'k t "h h 1 b 1 ı u,!cl,tl 1 ame ga 1 meç u u un- Sahra telefon teklif ve numunelerin kabu nı diC ,,lilıtl 

ısert o-t6 0000 
nt .nnıe 00-00 00.00 
Sert nıatılut O-CS 0000 

1 
-ZAHIRELER--

lçanıar ı 6 00 16 00 
Arpa I'> 10 13 ~ 
~ıım ır.,ıo 1400 
Yula! ı ı,ııo ı ı,oo 
fa&ulye S4.20 2100 

-111..JBUDAT-

Dlrh1ci ıert • 1301) 
tklnci • 0000 

TITTll< -
Ankara 185,00 185,00 / 

' Akıebir 200.CO 200,0o 

Yopagı Gııı yunn 000,00 ouo,JI 
-AV DERISl

Zerdeva (itti 0000,00 0000, 
Sansar 0000,00 0000,00/ 
Tilki • 2~00.00 2soo,OOI 
Kuntluz • 5000,000 soo.od 

-flNDIK-
1015 oo 

İstanbul ~atı mektepleri mubayaa komisyonundan: 
Gazi Paşa yatı me:..tebiııde bir kıt'a keşifnamesi 

mucibince yapılacak bazı tadilat kapalı zarf usulile mii

nakasaya 1'onulmu~tur. İhalesi 25-4-929 perşende gün4 

saat 16 da Ortakôybe Gazi Paşa yatı mektebi müdfırlük 

dairesind<! icra edilecektir. Talipler °lo 7-5 nislıctindeki 

muvakket temi!ıatllrını Fındıklıda Güzel san'atler akade

misinde yüksek mektepier muhasebesine tevdi ile makbu

zunu teklif zJrfı içine koymaltdılar. Teklifler perşenbe 

günü sı.at w beş buçuğa kadar komisyon reisliğine 

Şartname, keşifnaıııe her gün Ortaköyde 

yatı mektebinde komisyon katipliğinde 

'' Vakt ,, zn 21 Nisan 1929 tefrikası: 29 

Kendisi de husule gelen 
bu tahavvül bir snopluk 
m.-..razı değildi. O, dakika· 
c1, şahsıyeti ile "Roçester,, 
ailesinin yirmi bir batından 
ben Kont olan hafidi "Ar
tur, Komugsboy, Delamar, 
dö Reçester .in şahsiyetini 

yekdiğerine mezcediyordu. 
Mister Çorçun pancurla

rı açarken yaptığı gürültü 
kendisini uyandırdı. Tama
mile gündıiz olmuştu. "Co
nes,, bütün gece • filadel
fiya. da yaşamış olduğu a
ile pansİfOnunun rüyannı 

görmü5tti. 

Pansiyon sah!besi Mat
mazel Vibrov, kiracılardan 
Mis Sparrov, Mösyö Mozu, 
Mösyö Hofman, eczacı 
Mösyö Şarp, Madam Bertin 
sinema şeridi gibi dimağın
dan geçmişti. 

Mister Çorçun birgün 
evvel yaptığı veçihle bir hiz
metçinin yarı aralık kapı

dan uzattığı kahve altı tep· 
sisini alarak yatağın yanına 
braktığını ve çekilip gitti
ğhıl gördü. 

Kahyanın vazifesi sabah 
kahve altısına ve pastayı 
efendisine takdime münha-

• 

ıston~uı itnuıat oümroıon~en: 
l(ilo 
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92 
27 

226 

533 
ı 107 aoet 

48 

663 parça 

Maıka 
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HTllH 

YA 463 
AC 

STTH 

IJAC 
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Adres 

Kap 
8 fıçı 

3 sandık 
9 » 

8 balya 
2 sandık 
1 bavul 
1 balya 
3 sandık 
3 » 

1 » 
1 > 

Siyah havyar 
Demir çivi 
Adi şişe subardağı 

Müçellit kağıdı 
Porselen ve pirinç alektrik aksamı 
Eşyayı zatiye 
Pamuk mensucat 
Yün elbiselik mensucat 
Hasır şapka 

Şase aksamı 

Şekersiz süt 
Muhtelif cins ve şekilde ke
reste Sarayburnunda 

20 fıçı Gazolin Sarayburııunda 
!stanbul ithalat gümrüğü satış an barında 20-4-929 tarihinden 

itibaren balada muharrer 13 kalem eşyanm bilmüzayede luruht 
edileceği ilan olunur. 

Baytar mektebi alisi rektorluğundan: 
Yüksek Baytar mektebinin ihalesi kılınamıyan ekmek, sebze, 

mekcılatı hayvaniye ve en.akın 1 /5/929 çar§'lmba günü ihalesi 

icra kılınaca~ından talip olanların müessesatı ticariye mubayaa! 
komioyonuna müracaatlan. 

sırdı. 

" Cones ,, çayını içti; 
sonra kalkarak pencereden 
güneşli parkı bir müddet 
seyretti. Nihayet zili çala
rak uşağı çağırdı. 

Bu sabah kendisini gayet 
zinde buluyurdu. Hissi se• 
limi tekrar faaliyete gel
mişti. Hayat kendisine ya
şamağa layık görünüyordu; 
giriştiği mücadele ise bu 
gibi mucadclelerin en tatlı· 
sı mahıyetinde idi. 

Uşak makineyi andırır 
bir tavurla içeri girerek 
vaıifesiııi ii::rıneğe başladı. 

Bu uşağın adı "Cimis. idi. 
Faal ve sakin idi, çalak 
bir böceği andırıyor, "Co
nes.i hayretlere düşürüyor
du. Bir insandan ziyade bir 
makineye benziyordu. Her 
halde kendisine makine 
deMe bile tam VC mükem
mel bir makine idi. 

•Cones,, tamamen giyin
dikten sonra aşağı inecekti. 
Bu sırada Mister Corç 
bir tepsi üzerinde geniş 
bir zarf getirerek: 

- işte kont hazretleri..'lin 
emri mucibince bu sabah 

· • Jermin" sakatından aldı-

duğu anlaşılmış ve keyfiyet llizuma mebni 929 senesi nisan sonuna kadar tcnı }(ilıı~l 
evrakı havadisle de ilan Nisan sonundan sonra \·:ıki müracaat şay~ıııı 
olunduğu halde yevmi mu- yacaktır. 
ayyende tahkikat hakimi ...:.;,=::.::.:.:.._ _____________ -.-
huzurunda ispatı vücut et
memiş mumaileyh Petro 

Çoçef efendi hakkında gı

yabi kararı ittihazına ve 
ilanen tebligine ve bu bap
taki tahkikatın da 26 ma-

yıs 929 tarihine müsadif 
pazar günü saat on dörde 

tayine karar verilmiş oldu
ğundan mumaileyh Petro 
Çoçef efendinin yevm ve 

vakti mezkürda tahkikat 
hakimi huzurunda ispatı 
vücut etmesi aksi takdirde 

hukuku usul muhakemeleri 
kanununun 405inci maddesi 
mucibince mahkemeye ka

bul olunamayacağı gibi 
müddeinin dermeyan ettiği 
vakıaları kabul etmiş addo

lunacağını natık kararname 

mahkeme divananesine talik 

edilmiş olmağla keyfiyet 
ilan olunur. . I 

ğım şey ... 
Bu saatte gidip gel

diniz öyle mi? 
- Evet, mösyö lö kont, 

saat sekize çeyrek kala ça

yınızı getirdikten sonra 
oraya gittim. Bir otomobil 
ile gidip geldim. 

- Pekala! 

w Cones " zarfı aldı. 
•çorç,, ve uşak çekilip 
gitmişlerdi. Pençerenin ya· 
nına oturarak zarf muhtevi
yatına bir göz attı. 

Bu zarftaki vı:sikalar 
mektuplardı. Bir erkeğin 
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İlhan - ·ı.•t~ ı 
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ela bulunanların bir ay zar
fında müracaatları i 1 an 
olunur. 

Muharriri: Vere 

bir kacl'ına mektupları. Kont 
dö Roçesterin, Safira Plin
limana gönderdiği nameler. 
Velhasıl tam bir aşk mek· 
tubu kolleksiyonu. Bu mek

tuplar ahmakçasına yazılmış 
şeylerdi. Ancak şuursiız 

bir adam böyle telakki t~min 
edecek vesaiki kalkıp bir 

kadının eline teslim ede -
bilirdi. 

Mektuplar tarihli idi. 
Muhabere üç ay sürmüştii. 

O vakitten beri iki sene 

geçmişti. Mektupların bazı 
noktalarında büyük bir İş· 

~·· l ·ı t eden dl 
tiyaka de a e_ erkrin d 
ler vardı, dığ". il3 

cesınc '"ıl· hayalperver _ cıl" 
. hulaS3 ı ı mevcuttu, 1.9 

haırı:t" 
de tam bir 

· mevcutt0 · c: fir8 
mesı " :ı ~ 

"Roçester,., v ~~\ 
· t olııO glJ 

sırf bana aı . 53çn' " 
'bı ,-,.ıı!' 

hazine " gı • v· 1J 
hitap ediyordu. 3bıf19 J 

. heS d ~ 
• Roçester" ın jçifl c 
ta utanıyordu. 
yordu ki: ıde . 
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