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İöyyare piyankosunda dün ikidmiye kazanan 
~unıdralar dördüncü saytfdıntzda sıraya konnıuştur 

ingiltere Hekôrlık uerıisi 40e>° Dünkü koşuyu da 
~"'.~\":;. karık• Müsa~atamız 41431 Beşiktaş kazandı 
çın.\ Pnıa 
lctıc~Gpa dev-

hil toplıya-
G ccck mi 7 

b· eçen g" F 
ıt Şatoda un . ~aransada 

tıye n lngıltere hari-
·ı azırı M Ç 1.e ltaı · emberleyn 
tıciye Ya başvekili ve ha-

atasınd:~~rı M. Musolini 
bulıııuşt . ır mülakat vuku 
•uretlc ~· bu mülakat şu 

M azırlanmıştı: 
· Çemb ı Yortu\ er eyn paskalya 
atını . 

fesile Fi geçırmek behe-
talyan t~ransaya gitmişti, 
&elrııiş 1Praklarına kadar 
neb· d 0 an bir b" "k ı evi uyu ec-
d· et b · · • tabi' I arıcıye nazırını 
ncZakett ı talya başvekili 
teııı~. ~n selamlamak is
~oransa omadan kaiicarak 
ışte b/a kadar gitmişti; 
adaııı, suretle iki devlet 
rıı· arasınd b 

ız rtıiilaka a ahsettiği-
tveld t olmuştur. 

rkilde e~ her hangi bir 
aber azırlık tertibatı 

b, alının k . 
kare vuku a sızın bırden 

t ıiln.. bulan bu müla-
dbi3esid1·un en mühim bir ha-

·ı t· b ı_hassa 'ın .u.nunla beraber 
llıulakq gılızler Floransa 
ıııa, tının h' b' . • 

"ası 1 ıç ır sıyası 

neıriyı1a
0 ~adığı hakaında 

tğer ulunmaktadır. 
bunda Floransa mülakatı 
o] n b· k 
d.saYdı b ır a?. sene eve\ 
ı!Q;atj u &unkü . kadar 

leşkıı calip b' h d' 
etın . ır a ıse 

lııantard ezdı; çünkü o za
~anın a a lngiltere ile ltal
b 0stıuk tasında pek sıkı bir 
~hra0 Vardı: ltalya Musul 

tty ı esıı 
! e Yatd asında İngilte-
(~e de ft~7 etmiş, .lngil
d ubaland) Ya~~ Afrıkada 
tııevrederek ~.ustemlikesini 
kış, iki ın nıukabilini ver-

~~k tniina~~~~ket arasında
tıı sam· • bu s:ıyde 

'ılı. tını bir şekil al-

• lialbuk· 
ıeıı ı so 
in .e bir nradan vazi-
d}'ltere ile tahavvül oldu: 
in .aktoıud Fransa arasın
;,,~ltere al n bahri itilaf 
•..., . • tal 
y tınde Ya dostlu<7u 
b~Ptı. Fr Soğuk bir te;ir 
ır r k ansay k 

e11 e ·abet ~ arşı açık 
bah~· l.talya 1~ı~a.seti takip 
r, 1 ıtiJ:.t .. gılız • Fransız 
~Ye d ""'1 uz · f atılq erıne ngilte-
Şiııı . ı. 

!er 1 dı anı 
~n~ . taıYan~ılıyor ki lngil
lad 1zale e•- bu dargınlı • 

ır f «ne" 
tının. ngiliz h ge. ~lışmak-
ı~ı . ltaı" arıcıye nazı-

Qtın, ,anın Fi 
Yotl e gitın . oransa 
lle~·Ularını esı paskalya 
"' ~ıl, it l geçirmek . . '''ek . a Yayı ıçın 
eiir ıçin M memnun et-
lır Uıerek b·. Musolini ile 

• ır r~ 
..-.re aramak-

. Acab 
ıtil·f a F 
ita~ akted ransa ile bahri 

Yay en 1 ·ı 
elJeı. ı da ke .ngı terenin 
~ uılınek .. ndıne celb -0Yret •çın b 
ne,. '6iist u tarzda 

v et d" erınes· e· e ıyor? ı neden 
A.. ıt a 

•ru n için .. 
kay Pa kıt' gozlerimizl 
" a . asından Aın . 
"o~ Çevırir k erı-

~ru b· se b 
~1 ır ce u suale 

l~.,.. 1 • koliç·vap bulabiliriz· 
.ı te ın z . 

J ~ı tenin b h _amanında 
ıı,,,,, 3 .. a rı hakim· 

Ul\cij loo 

Meb'us Tevfik 
Kömil Bey 

diyor ki: 

ı 

Bekarlık vergisi hak 
kında fikrimi sordu
nuz, size şunu söyli
yeyim ki bekarları 
vergiye tabi tutmak 
sistemini eski vazı 
kanunlar düşünmüşler 
ve tatbik etmişlerdi. 
Birinci Sezar Oktavın 
Romada millet mec
lislerinde kabul ettir
diği meşhur üç ka
nunu hatırlatmak is
terim. 

Bütün bu tedbirle
rin faydasız kaldığını 
tarih gösteriyor. 

Şehirli bir bekar, 
müreffeh değilse vergi 
vermeği evlenmeğe 
tercih eder. 

Bahsettiğim kanun
ların neticesiz kaldı
ğını tecesssüsle anla
tan şair Haras bile : 

"Ahlak olmazsa ka
nun neye yarar? de-
mişti... _I 
Musabakamızın 

şekli nedir? 
Bir beklrlık verslll mUıabalı::a11 

açtdc. Bundan mak:rat Yozrat meb' 
uıu Süleyman SUYı Beyin Millet 
Medlılne verdlfl teklifi kanuni 
üzerine mfinakaıa edilen bekhhk 
verslll hakkında nıuhtcllf flklrlert 
kısaca kaydetmek ve bu flldr1er-
den hanai•inln ıazetemlz karileri 
arumda daha fazla taraftar bu-
lunduiunu teıplt eylemelr:tlr. Mü
ıabakanın ıekll ıudur. Guetem.lz 
her ıün ıördüiilnüx ıtbi muhtellf 
me•lek1ere mcn•up ve maruf ze· 
vattan bilinin beklrhk verıtıl 

ba.kkındo.ld noktal nu.arıın birkaç 
ıatırla yuacaktu-. Ayni ıünde ıa· 
zetemi..zln bir köıe•inde bfıo de 
kupon -ıeırohuuı.cakta. Karileriml;s 
ıazetede ıırulJe •ersinin lehinde 
yahut .Jeyhlnde olarak çıkaca1c 
noktal nazarların ve bunların eı· 
babı muclbeılnln hanglılne taraf .. 
tar olurlarsa o fikrin lnU,ar etafl 
ıaxete nüıha11ndald kuponun, \ize.. 
rine adreılerlnl ve lmzalarnu k°" 
yarak dlfer kuponlarla birlikte 
matbRamu.a ıöndereceklerdir. Mat. 
baamu.da toplanacak kupe.n.ların 

ihtiva cdeceil reyler blllbare taa-
nlf olunacaktır. Neticede en ziya~' 
taraftar buhınıln fikre rey vetmft 
oto.nlar arasında bir kwa çeltilccelı: 

ve kazanacak 10 karimlu muhteUf 
hediyeler takdim edilecektir. 

Numaraya çıktı 
Talililer kimlerdir l 

Tayyare piyankosunun 
keşidesine dün sabah de
vam edilmiştir. 

Keşideye saat dokuzda 
başlanmış, 700 numara çe
kilmiş, onikide nihayet ve
rilmiştir. 

Büyük ikramiye olan 
kırkbin lira 41431, onbin 
lira 30733 numaraya, dö
rtbin lira 34246 numaraya 
çıkmıştır. 

Son on bin liralık ikra· 
miye şu numaralar arasında 
taksim edilecektir. 

8363, 3702, 23636, 2067 
18425, 21615, 52492, 6300 
26988, 6827. 

Bu numaralar biner lira 
alacaklardır. 

Yeni yıldız ikinci, Galatasaray üçüncü 
da dördüncü oldu 

Vefa 

Futbol lik maçlarına başlandı 
F enerbahçe volevbol şampiyonumuzdur 

Kırk bin lira kazanan Oünkü tehir ko~uıunda koıucular hareket iıaretini beklerlerken 

biletin bir parçası Aksa- Spor günümüz cuma, sıra ile kaydedelim: 
rayda Valde camii karşı- dün de mütaaddit müsa· Son zamanlarda kulüp-
sında kasap Bursalı ibra- bakalarla geçti. !erimizde sporların anası 
him efendide bulunmaktadır. 

Sabahleyin koşu 'yapıldı, ı. ti eti zi me 
Yirmi bin lira Üsküdar öğleden itibaren Taksim eskisine na-

Halk fırkası mutemedi Stadiyomunda senenin fut- zaran fazla 
doktor Ekrem Beye ve bol lik maçlarının ikinci bi~ ehem: 
Kapalı çarşıda antıkacı devresine başlandı. m~y~t. verı-
Jana, on beş bin lira da Son a Am 'k k 1.. ldığını, mun-r erı an u u• 
Fatihte Altay mahallesinde b" d. b' . tazam proğ-
bakkal Hüseyin efendiye un e ır ayı mütecavız ramlar tah-
çıkmıştır. bir ınö.iddette1t1 bt ·· yapıl- tında ayrı 

Dünkü keşidede ikramiye makta olan İstanbul voley• ayrı çalışıl-
kazanan numaraların mun- bol birinciliğinin son müsa• dığını görü-
tazam listesi dördüncü bakası icra edildi. yoruz · 

f d d B .. t.. b .. • k 1 Bu faa-
sayı amız a ır. u un u musaoa a an ı· t b'lh 

ıı------------------------ı ıye ı as-

Talebe birliğinin diinkii içtimaı _ _ lı~s~~j~ t~-
ı.::oşunun blrincioi ndini göste-

Heyeti idare iskat edilerek yeni bir heyet seçildi l. Be1iktaılı Mehmet riyor •. 
Galatasaray ve Beşıktaş 

, başta olmak üzre muhtelif 

Dünkü içtimada hazır bulunanlar 

Talebe birliği azaları dün 

saat 1 O da Türkocağı konferans 

salonunda bir içtima aktederek 

idare heyetinin ıskatına karar 
verimiştir . içtima akşam saat 
(5,30)a kadar sürmüştür. 

kulüpler mevsim münase
betile kendi aralarında ko
şular yaptılar. Bunlar nis
beten hususi mahiyette ibi. 

Nihayet üç hafta mukad
dem Robertkolej büyük bir 

kırkoşusu tertip etmişti. Mev
simin bu en şayanı dikkat 

lAlıtıralı 3 üncü sayıfamızdadır] 

Yenibütçe 
ile 

Vekalet ve müdü-

Diş tabiplerinin kongresi 
Yeni idare heyeti intihap 

neticesinde azalar arasında şu 
suretle teşkil edilmiştir : 

Maşuk (Fen) Nasuhi, Hay· 
dar (Mülkiye), Nori (Muhendis) 
Süreyya ( Edebiyat ) , Şahap 
(f icaret), Vasfi (Baytar). KA
miran, Halit, Ferruh (Hukuk) 
beyler. 

1 riyeti umumiye kad
rolarında vukua gele
cek tebeddüler, ihdas 
ve ilga edilen memu-

riyetler 

Azaltılan ve çoğal
tılan tahsisat 

-----------...,.-.-.- --

Dünkü kongireden bir intiba 

Dit tabipleri dün cemiyet - malQmat venniyerek sessiz, se-
lerinin senelik kongresini aktet- dasız çalışılması karargir olmuştur. 
mlşlerdir. Şazi beyin kabrinin ıahsiyetile 

Kongrede senelik rapor o -
kunmuş ve kabul edilmiştir. mütenasip bir surette inıasına 

Tahdidi teslihat 
Cenevrede murahhas
lanmızın yeni teklifatı 
hamil oldukları şayi 

Devairin yeni ve es
ki bütşeleri arasında 

mukayese 

Ankara muhabiri mahsu
sumuzun mufassal telgraf
ları ikinci sayifamızdadır 1 

~ı111uıııııı11111ııııı11rııııııııııı11111ıııııı111111ırııır1 111111(• 

ff Yeni gümrük 
) tarif esinde _ 

\Mayve ve yemiş itlıa-l 
~ l:itından ne kadar ~ 
F resim alınacak? ~ 
S. E 

~ Tarifenin B. M. M. [ 

• 
ş hayat>ıJThda-ıı 

:b~dl1i 
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İşten memnun olma
mak kabil midir ? 

Beıeriyeff her gün, her dakika müte
va.zıane hızmet eden kadınlı~ın istik -

halinin pek parlak görmek isterim 
Beyhan Hü

ş~mettin Hf., 
Kıymetli avıi
katlarmızdan 

birisidir.Büyük 
Kınacıyan ha· 
nJnda İsmail 
Şevket Beyle 
birlikte İcrayı 
vekalet edi -
yor la/ • f sim· 
lertnı işaret e• 
den tabelanın 
delaletile bul
duğum daire
lerindt!, kendi· 
\erini tasdi et
tiğim zaman, 
hayli bir yekun 
teşkil eden to
marlar arasın-

I 

da meşgul bul- -·-· -------
dum.Gördüğüm Avukat Beyhan Hf. 
nezaket ve lı1tüfkarlık rica- rının kadınlığa bahşettiği 
mm kabülune bir i~aret ol- hukuk onun varlığını ve ha-
du. yat mücadesinde bu vtcrlı-

Suallerimin heyeti umu- ğın az veya çok bir me\•kii 
miyesile alan Beyhan Hf. şu bulunduğunu ifade etmek-
cevapları verdiler: tedir. 

Cumhuriyet kanunla- [Alıtaralı 3üncü •apfa.'lllzdad;r J 

Mu badele işleri 
J\Iiizak:erata devaıı1 cdili1ror 

Bir ay zarfında tam bir itilaf olacitk mı? 
Şehrimize gelen l:alerlere 

göre H:ıriciyc \ckililiniz Tevfik 
Rüştü Beye vektlct cdrıı Sıraç 

oğlu ,ü'.uiı Beyle \'~nan sefiri 
ar.1sıııd1 yeniden müzakerata 
başlamıııştır. ~\üzakcre, teklif 

' ettiğimiz cs::sıt ela .ilinde tanı 
bir tasfiye ve !J!;as yapılmasına 
maluftur. 

Dosyeler gönderildi 
ALiığı ıııQstacel bir davet 

üzcriı;e, Türk mübadele lıeyeti 

b;ış:,;\tıbi lllLlkdiın Bey ınüt>aJcl~ 
işlerine ait Lirço:.: do:;;eleri 
hamilen Aııiwraya hr.rc'.,ct ct
ıl'iştir. Bu vcS.'.lik üzcrinJe ye-
nideıı tetkikat yapılacakLr. 

M. Holştat 
Meme.en Non·e(te hlılı:n.ıa 

ıniib;ıdclc bitaraf f.z. s:?d .. ıı :,\. 
llolştadn bugiın şe' ··ıı .. ze ~v
detiııc iııt:zar o:uı.m.ı:<ta iır. 

[ Alttarafı 3 üncü· •ayıfa.'ll!ı<lad" J 

Leh diktatörü 
Bütün Lehistan meb'uslarının kırbaçlanma -

sını istiyor 

Mareşal yazdığı bir makalede tekrar edilmi -
yecek kttdar ağır kelimeler kullrnmışfır 
Lehistan bir hayvanat 

diktatörü Ma- bahçesi ha-
reşal "Pilsu- !ine getirdik· 
dski " nın !erini, bun-
yazdığı bir lan yakala-
makale Var- yıp kırbaç-

şuvanın dört lamak icap 
gazetesinde ettiğini söy-
birden inli· !emiştir. 
şar etmiştir. Mareşalin 

Lehli mare- bu yazısın-
şal bu ma- Mareıal Pilıudıkl da kullandı-
kalesinde Lehistan meb'us- ğı bazı tabirat o kadar şid-
ları hakkında son derece detli, o kadar ağırdır ki 

Varşuvada bulunan ecnebi 
şiddetli kelimeler kullanmış 2azeteciler bu sözleri ga-
bunlardan ekserisinin hiya- • zetelerine yatınıya. imkan 

bulamamışlardır. 
Esasen tabirlerden bir-

çoğu tercümesi kabil oJ,,. 

• 

"' 
ıayıtaınızdadır J 

Bundan sonra ruzname! mü- karar verilmiş ve ıstıfa edan idare 
zakerata geçilmiş , diplomasız heyeti azasından Hasan Hayri 
dişçilerin imtihanları meselesi beyin yerine Kemal B. seçilerek 
hakkında badema gazetelere kongreye nihayet verilmiştir. 

Cenevre, il (A.A) - (Havas 
ajansı bildiriyor:) Alman heyeti 
murahhasası, tahditi teslilıat en
cümeni reisine tahdidi teslihat 
hakkındaki Alman noktai naza
rını izah eden bir muhtıra tev
di etmiştir. Yeni bir teklifi 
muta zammın omıyan bu 
muhtıra encümend~ muallak 
bir h~lde kalmış olan fevka. 
!§de ehemmiyeti bulunan 
meseleler hakkındaki Alman 
noktai nazarıııı yeniden teşrih 
etmektedir. Türk murahhaşı
nın yeni teklifatı hamil oldu
ğuna dair bir şayia devran 
etmektedir. 

~ muhtelit encümeninde ~ 
l kabul edilen şekli ikinci ~ 
~ sayıfamızdadır. · ~ 
~ıoonııı11111ıınuıuuıııııııı11111ııııııu1ı&Jıııı11ffi 

neti vataniye ile maznun 

olduklarını, meclisi Iıapls 

maznunlarından müte~ekkil yacak kadar ~pti;brik (drriz. 

t"S on 'inile fif edebili 
r'"'••yVI\. ldU• -· 



YAKfT Nisan 

Yeni bütçe ile vekalet ve müdüriye · umumiyeler adrolarında vuk 
gelece tebeddüller, ihdas ve ilga edilen memuriyetler 

( Paşa 

Yazan o 
AYHAN fi 

• 
Zırhlıdaki/er alıp verirken ... 

~~~~~~--------~~~~~~ 

Kodaman Paşalar da Babıali:Ie Vefik Paşa-
nuı n)·aseti altında ça"fıucak toplannızşlardı 

-3G-
Balıriye nezaretinden ,.e - 1 rinin sebebi Süleyman paşa 

ri lcccgi söylenen mahrem nıeseicsinin halli için son 
emri hcklcmcktcn başka ya- J; ararı i·nzalayıp mühürle -
pılacak i ş k:ılmamı ştı. melai. 

Gemidek;lcr haklı bir s:ı - Süleyman paşa hakkındald 
hırsızlık gösteriyorlardı. İşte ana karar z:ıten bir gün 
canım ne olacaksa bir ayak ey\·clden verilmişti. Mukad-
evvd olup bitmeli degil demci Hayır zırhlis i da bu 
ınivdi? 

~1ukaddemei Hayır zırhlısı 
zabitlerinin hakları rnrdı. 

Fakat başvekil Ahmet V cfik 
paşa ile arkada~larmın yap
mak btcdiklcri şeyi bilme -
diklerinden mazur görülme -
kri icap ediyordu: 

Efendim, zırhlıdakilcr sa -
brrsızlıkla ahp \·erirken ıBabı
alide ileri gelen kodamanls.r 
:Ahmet Vefik ~şanın riyaseti 
attmda içtima etmişlerdi. 

Acele karar verip meclisi 
mcb 'ns:mı dağıtmıya gide c
k1crdi. 

V cfik paşanın odasında 

toplananlar: Rauf, İngiliz 
Sait, Süleyman paşanın bas 
dlrşmanlnnndan All ve Ma -
cardan dönme .Mehmet Ali 
paşalarla Ahmet Eyup paşa
dan ibaret idi. 
Şu heyet tam Abelülhami

din dilediği gibi bir heyetti. 
Dipten doğruğa kadar Süley
ma., paşayı bulsalar dişlcrile 

~iyçiy yiyecek ad1mlardan mü
rekkepti. 

sebepten Dolmabahçe önüne 
çıkarılıp hazır edilmişti. 

Ahmet \' cfik paşa son 
karan aldıktan sonra zırhlıya: 
:narş .. emri verilecek, bir 
yandan da mcb'usruı meclisi
nin icabına bakılacaktı . 

~!celisin dağılması iradesi 
ve Alın;et Vefik paşanın 

uti.li icırp ettiren sebeplere 
-ait U 1il:ıası oracıkta hazır 
duruyordu . 

:Ahmet Vefik pıışa ~ 
- Efendilerim . 
Diye söze başladı . Süley

mıın paşanın muhakeme 
edilmek üzre tevkif edilcce -
B-ini söyledi . 

Mecliste! iler dinliyorlardı. 
ks uf paşa dedi ki : 

- Paşalar hazara!!, Şev -
ketlu Efendimiz Süleyman 
paşanın berajı muhakeme 
lstanbula celbindca şimdilik 
vaz gelinerek bir müddet 
Çanakkalede hapsına irade 
buyuruyorlar. İlk fırsat zu -

Malum, Süleyman paşa burunda hemen Babiseraskeri 
baş\'ekil Ahmet Vefik paşa 
için bir valutlar, kezzap herif! 
demişti . Rauf Y~ Sait paşa
larla aralan bÜSbütün açıktı . 

Zaten bütün bu meselelerde 
onların başları atlından çıka
rak dalbudak sa.lmamış miydi? 

Ali paşaya gelince, bu zat 
şurayı devlet reisi idi . Daha 
bir ay kadar en·el Süleyman 
paşa bu zatı kolundan tuttuğu 
gibi yakapaça Edirne Yalili -
[;inden dcflemişti . 

Bu zat ta işte şu sebepten 
Sülc)ınan paşaya düşmanlık 
ediyordu. 

Hele dönme müşür Mch -
met AU paşa, o harp ıney
danbrında Süleyman paşanın 

ba~kumandanlıgını çekeme -
ıniş, Yakıt ve zamanında 

Pilcvneve imdat ctmiyerck 
bütün bir fellkete sebep 
olmuştu. 

~unların bir ara~·.ı gelme· 

mahpusanesine nakli zaruridir. 
Şu saat bir zırhlı emre 

müheyyadır. Heyeti Aliye ne 
buyurur? 

İngiliz Sait paşa : 
- Efendim, kulunuz Sü

leyman paşanın ayağına hazır 
zırhlı gönderilmesinde mah
zur göriyorum . Hüda etme
sin mezkur zırhlıyı hile ile 
elde etmeğe ınm·affak olursa 
bu devletin ba~ına yeni bir 
gaile açılmasına sebebiyet 
verilmiş olunur. 
Şed;etmuaP Efendimize 

arzettim: zırhlı kumandanını 
en emniyetli adamlarınızdan 

intihap ediniz . . 
Küçük bir işaretle Süley

man paşanın ikamctg!lhını 

derhal topa tutsun ve müm
kün mcnebe sahilden açığa 
demir atmayıp istim üzerinde 
dursun buyurdular. 

[Bitmedi] 
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Muharrıri: Dise'ljin Ralınıi 
Yol üzerinde otur.. k t, bir kanun, bir 

Oda seni bekler. ·e UY\ et ·ardır: Ölüm ..• 
kadar yaharsan onuıı muhakkak o!an yalnız 
sana hizmeti bir mezar odur. 
a~nıaktır •. Iler şey r...'l- «Az yaşa, çok yaşa 
lıiridir. Hay !attır. Ya- ııil•ayet seni biıneeal 
hu.ı<lır. Sen, akan bil· düşüren, emellerinde 
par\iı.eık susun. Ceı-e- hasir lıu·akan, seni ta 
yan eder etm z kurıır- ruhundan yaralıyan 
~1111 .• Yalnız Lir lı:ıki- dain1a neşebrini kaçı-

Azaltılan ve çoğaltılan Yeni gümrük tarif esin 
tahsisat Meyve ve yemiş!~~~~~~~~~ 

Devairin yeni ve eski bütÇe -
leri arasında nıukavcsc .. 

· ~::~~~~aı:~k; ı ·KıröıHrv~·iitiY~ı 
- Muharriri : Eşref ... ... ... ....... * ·-··::::: .. •"' ::r: •• =~-.c........ .. ..._ •···· 

Tarifenin B. M. M. Muh- ı' 
telit encıimeninde . 

Ankııra, 12 (\'akıt)- 11 l\l. !\1 bütçcsiııdc esaslı tebeddül kabul edilen şekli : 
yoktur. Memurin teavün sandığına yardım edilecektir. B. M.M. muhtelit encü-
~ iyaseti Cu m h Ur Rip<ıcti cumhur meninde tetkik edilmekte 

bütçeöi geçen senenin ayni gibidir . olan yeni gümrük tarifesinill 

Eşref istibdat senelerinde bir:: 
İstanbuldan İzuıire gidecekti, o lıfJ. 
idarei .lf.falzsusanın lfasan Paşa raP 
runun İ:::.nıire gideceğini öğrendi . . 
ishnde hir de bahriye na:::.ırı geçıııı'. 
Eşref, sırf bu isinıde bir papur .\ 
diye o hafta se;·ahatten ı.·a.:: p;eçtı 
şu kıt'ayi sö;rledi: 

Divanı muhasebat Dirnnı muhase- encümende kabul edilen 
bat bütçesi geçen senekinden az fazlrıdır. Bu farkı bir daire zahireler, hububat ve bun-
ilavesi bazı memurlara zam, AHupaya sitaja gönderilecek !arın müstahselatı faslım 
mürakipler tahsisatının tezyidi doğurmaktadır. dün kısmen derçetmiştik, 
Başvekalet B:IŞ\·cl.ftlctbütçcsi ma..,Tai fasılla- bu faslın alt tarafnı da bu 

rına cüz'i zamlar yapılmıştır. Şimdiye kadar Yekalctlcr büt
gün dercediyoruz. 

çelcrinde mlitcfcrrika tahsisatı mesture fa·ıllan ile emniyeti 
umumiye biitçe;;indcki istihbarat !11la rafı altı yüz bin lira Aşağıdaki mevadın beher 

100 kilosundan karşılarınolarak Ba~vckalct lıütçscsine konmuştur. Tabi i~lcrine bir 
miktar tnh;;lı; edilmiştir, sebep1crde:ı biri kanonların yeni da kaydedilen miktarda 

b gümrük resmi alınacaktır. 
Kıt'a. 

harflerle tııbıdır. Raş\·ekıllete merbut iı!l ilı:i.:;at mecJi,;i [it-
çesi kadrosunun tevsii, ücretlerin maıı,,q kalbi dol:ryısile Taze üzümden 12 lira, 
geçen ı;cnekinden 5975 lira fıızlasile 4().;"05 olmuştur. kuru üzümden 27 lira 50 

' Alel'amya cemii karda bahsi kadar O• 

Şu rayı Devlet Şurayı devlet bütçesi, snbı- kuruş, taze incirden 12 lira, 
Topa karşı kubur sıkmaklaiimmüli z.afet 
Eder bu re'yimi tersanede luımmallar 

san Pş. gibi merkeplederyada sefet kından ~ladır. Memurin lndrolanndn cüz'i tadilıl.J: ile tab'iyat, kuru incirden 27 lira 50 
mefruşat scb plcridir. kuruş, enk, kayısı, zerdali, l İstatistik Umum Müdürlüğü elma ve armudun tazesin-
lstntbtik umum müdürlüğü bütçesinde sabıkırun nısfrna ya- den 18 lira, kurusundan ri2;:~;~;::;~4ö4'7ı . J""'~"·i·: 
kın tadiliıt yapılmıştır. 48 lira, hurmadan 24 lira, j Cumartesi i VAKiT i Muh . 

Sebebi tahrir işlerine geçen "Sencı.ı nhmin edildiV;i kadar limondan 30 lira, portakal, i 13 : i !erin it 
af 1 ad lh nl ıl d 2 ··d.. · · · ., ~ Nisan 1929 J i _,-• masr o m ıb.nm a aş ması ır. mu ur muannının ve " mandarin, turunç, tatlı li- ~ .... ~......... --·· 

memurun ücretleri maaşa kalbolunmuştur. l\Iaaş ve ücretlere mon ve ağaçkavunundan I"~,:;;;;;;;;,;;;;;;;;;::,,..,,,,,.,,,,,.,..._,,,__.._.,._=_,,,~...,==_..!!;;;:.:. _;.... 
4920 lira zam yardır. Tab'iye tahsisatı bir mbli nrttınlmış- 56 lira, çam ve şam fıstı- § -Ot Muallimler birliği ry n ,.;çt·o • 

S b b b l.ı. k k l k §_-= Daru··1fununda dün toplan- cT"4.t.4 ~::.. tır. e c i, ir ay..:: istatisti • mecmuası çı ·arı aca · tır. klarından kabul<ludan 15 ~-

İstatistik memurlarına kurs açılması için bin lira konmuş- lira, kabulcsuzundan55 lira ff mıştır. C · g1trııel-11 
~- .A. Diş tabipleri dün enevrıye · 5 tor. Beynelmilel istati. tik enstitüsünün kongrnsına iştirake yer fıstığının kabul<lusundan _ 'V" hariciye vekiliınıt 

tahSisat mevzudur. Gelecek sene ,.aM•lacnk umumi tahrire kah k g senelik kongrelerini aktet- -'- k B i""' , 17 lira 50 kuruş, u - - wın gçer en u b, 

hazırlık olmak üzere tahrir tecrübe! ri yapılmasına 6000 lira . § mişlerdir. '-'l ı ör~ 
konmuştur. J>uıı:u~dan ~7 lira 50 kuruş, ~ ~ Dün spor sahasında riciye veıU i e g 

yemege salih olmıy. ıp da yalnız _§ futbol likmaçlarına başlan- müştür. .;; 
Diyanet. işleri Diyanet işleri bütçesinde ted- ka lacak d f ki d Ce d tahdı<" 

yağ çı . rı a ı ıstı ar :n ~= mış, ikinci sınıf takımlar nevre e .A 
iyesi lazım borçlar için 13785 lira konmuştcr. M:ı:zbatasın- l 7 !ıra 60 kuruş kaba"' lihat kon.,.,.esine Y~ 

h k b · ' _§ karşılaşmıştır. Şehir koşu- ,,. da ,bademci ayrat maa,,-arırun· anunu muci lnce en az beş- t kl"fl ·tt·1.·ıniı 
çekirdeğinden 3 lira 75 ~- sunda Beşiktaş birinci gel- e 1 e gı ııs ı yüz kuruş alın.ası lliım gelirken 200 .den fazla arttrrılmadıV;ı .A. :n· d l" aıı 
kuruş, kabuklu cevizden ::_!! miş, Voieybulda na Fe- .,,. ·nre e ıın 

anlaşıldı~nd:ın daire ·ı ·n naz.in dıl&irti celp edilmektedir. tı 
6 lira 75 kuruş, kabuksu- :_§ nerbahçe şanpıyonlug" u si grev yapmış r .. _.; Merkez memurlarının ıruıaşlıırrna zam teklifi encümence b v 
zundan 16 lira 25 kuruş, ~- kazanmıştır. ~ Alman ka 10 

kabul olunmamı,<tır. .,.fi 
lceı:tıınedeo 4 lira, keriboy- ~ ~ M.T.T. birliği dün Troçkinin A!ı.1atır• Maliye Maliye bütçesinde (ıiaaşatı zatiye faslı yok- .,.. - d 
nuzundan 6 lira, sütlü Hin- ~ toplanarak yeni bir idare mesine müsaa e • tur. Bu fasıl düyunu umuıniyeye geçirilmiştir. ·şti!· 
distan cevizinden 24 lira, ~ heyeti seçmiştir. meğe karar verııı 1 

lötnnbulda Fordun açacağı müesscı;cden memleketimize - , 
tuzlu, tuzsuz ve sa\amuralı ~1ıııı1111uııııııı11111ııımıı111utnıunmıııııı111111ııııııı11111ııııııı1ıuıtllllll11111ıııı11111111ıtlllll11lıf1 

girecek otomobillere verilecek prim için 50,000 lira, Ililali 
ahmerc kuraklık mıntakadaki yardımlarına karşılık olmak ı:eytinden 30 lira, başka ADLİYEDE 
üzere 700,000 lira konmuştur. suretle hazırlanmış zeytin- "./ 

Emvali mctrukedeki miistahdiminin müstahdiminl daime den {İç kapların sıkleti ela! H. ın takdimi Şevket beyin takdim" 
kııdrosununa alınmıştır. Kazalarda mal sandıklarının mübrem dahil ] 60 lira , kavun llvhadadır. ,.~ 

Birinci ticaret ve Beşinci hu- B J pl 
mefruşat demir baş eşya ihtiyaçlamın tahsisat konmuşrur. ve karpuzdan 6 lira, tari- aro topa 'V" kuk mahkemelerinde stajını bi- ı 
Tab'iyede tezayüt vardır. Emvali metrukenin emvali milliye fede zikredilmiyen taze Baronun mzib3 

lirerek avukatlığa namzet olan uıt1 
gibi idaresine tahsisat konmuştur. meyvalardan 10 lira, tarifede h· ·'- ı. 1 d ld 1 A son toplanlJlllda oııı .. ,~ 

W<.lll< mezun arın an iı sım ııP• 
Bu taV5İ}'C tes,ekküllerrine ,•umulu olmak için idman itti- kr d'I · ı. için bu ayın 25inci g zi e ı mıyen .-uru meyva- Hanımın takdimnamesi, baro 1, 

!akına yardım faslı Türk.iye idman cemiyetlerine muaYenet larla taze ve va kurutulmu~ b 1 1 etmiştir. 0r• , ~ inzi at mec i•inin son top anı- O · ğl d n <O namile tespit olumnuştur. Mazbatada bu paranın esaslı mü- gün ô e c_ bıl 
rnkaba altında itası ve maarifin, erkllm harbiyenin ımüşcrc- portakal ve sair meyva ka- şında tetkik edilmiş, muvafık ve müddetleri bıte:'ı ~ 

buklarından 30 11.,.a her gösrülmüş ve lavlıaya talik olun- azalır-ı intihabı )'•P1 •d" IA 
kcn bch1:mchal kontrolu hükCımetten tecrübelere müsteniden ' ~ cı-·. 
temenni edilmektedir. cins pekmez ve bulamadan muştur. Avunduk ı~ 

20 1. h · İclal Hanım, baroya l\vukat- B· k y evel ' 
Adliye Adlive bütçesi hapisanekrin Dahili"cden ıra, er ncvı meyva ır aç a . .. eJıl' 

' 
1 ·ıı "l ki d 30 !ardan esbak adliye mü••eşo· ı mahkemeıiude ıtlilll I ~ 

Add!i,·c)·e devri )' lizündcn bazı zamlardan eski inden bir pestı erı e sucu ıırın an K o- c F h d ı klı • , h k en an mer ve evat a .ri duk za eler, a ac•_ ... .l( 
buçuk milyon lira fazladır. Kadrolarda cUz'i tebcddiiliıt Yardır. lira, er nevi meyva on- beyler ıarafından takdim edil- kordato te~lif eıırıJ·:ı~ 
"' · i ı · h Ile de d 1 10 bin lira serveleri, ezmeleri, reçelleri, · · ... k d r.> ' ı,eşrıyat asına yenı ar r ·n o ayı zam mıştır. ıvıilzn ·erat, C'.·a · -•h" 
yapılmı~tır. usareleri ve şuruplarının Baroya kabulü için avukatlık Bunun mü<ail l.ıır 5J'.r.1· 

Ma.a rif l\laarif biitçcsi eskisinden altı yliz on bin şekersizlernden 70 lira şe- imtih:mma giren \'e kazananlar- olduğu söylenilmekt• 1 
iki yüz al~ dört lira fazladır. :\lcmaliki ecnebiye.re kerlilerinden 112 lira 50 dan Şevk et bey de avukat irfan borçlularla alacaklı~'.:, -' 
gidecek talebe için 30 bin ]ara konm~rur. Avrupadaki kuruş . [ içkapların sıkleti Emin v.c Mahmut Kiimil beyler strle sindikler 

1 1n
1'~,r- _/ 
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ran o<lur. Ölüm .. Her 
alacaklınla nzlaşalıilir
sin. Fakat o, son tah
sil dardır. 

Her fani meınlekctin 
etrafında baka belde
leri vardır. Hayatın 
bütün ümitsiz hastala
rı oralarda şifayap 

olurlar .. Senin asıl ya
tağın yerin üstünde 
değil altındadır. 

Tabutuna telıassürle 
ağuş açn1ağa hazırla

nan toprak seni belli
yor.. Ürkıne titreme 
yalnız değilsin.. Ora
sı nıazi ile istikbalin 
kavuştuğu alemdir. Sen
den evvel gidenlerden 

ibret al .. Artık senin 
için ooman yoktur. Za
nıaıı dirileri avutan 
bir lıayaldır. Çünkü 
onun bir saniye~ile 

bir ası·ı ara ında ki fark 
sıÜJ'dır. Bugün mulı

tesem erlerinde ölüm-• 
den masuııiyet iğfali 

içinde ya.,"TI)· nlar yarın 
karyolarmdan inerek 
senin yanındaki siyah 

eukura uzanacaklardır. 
• 
Unutma ki bir s. uiye, 
bin asır kemiyeten 
hep birdir. 

Bu gön kendilerini 
yaşıyor sananların ga
latı hislerine gül.. ha
yat ölünıün fideliği-

<lir. D<lha W.>:_~n1su i>- esrarlar.ı. güıııülü zaıı- dolaşan bu sr• ;,;lı' 
lünıle biribiriııin iciı - noluııan bu ha\at ehe- lıuıı eescıliııe ,,cır 
dedir. Binaeııateylı. lıep dl bir azimet. aY<let bir uyuşuklıı'.~ıir~ l' 
dir;ıeri ölü, ölüleri di- dolalıırıdmı başka bir Bir tarafa ~rı '.,:ııı 
ri fll1·zedcb!lirsin .. İş- ~ey <leğil<lir. Halikin ran IIanun fıı · 1 1rı 
te o kt dar; l}iz onunuz. kullandı~rı nıalzrıne niın~t bilrrek 
O lıiziındir. Korku bu- lıcp 0 esk.i malzemedir, kacar.. ~<1 ~ 
ııun neresiı.c sığ r Yalnız rulılarııı ııeflıinde Bu zav~l.~:iiııı •1J 
behey gafiller't .. » bazen vanh~lık.lar olur. omn.nda!.ı o ,,!1'·, 
«Hanın lar, efendiler, Dir eş~ğiıı . ruhu bir sonu ııı~·ı·~~~ıı c~. I~ 
«Dirilmek istiyor mu- lıükümdarııı cesedine, Bunu t u~uı .. ,1 ı.f 

rnn Uanııııa '1 
.. ti sıınuz?ölünüz .. Şiıudi- bir eanaYarırı ruhu ııa- öJ"•ııtı 

ı · ı d gcti ri r. 11
_' ·ıe ı;_ 

1\1 ıayatını~ aıı ıncnl- zik bir kadın vücudu- k .
1 

~c,·1' 1 ·ı 
nun değilseniz, daha na üflenir. aş 1 e, ·- .. 1 1ıı·:' , 

,J S k c ra cau-ır::ı !3111 .. 11 ~~ güzel, daha cazip, ua- a ıp eınal bü)IC • ::ı b' ,,,, ~ 
lıa talili gelmek isti- ölüm iştiyakile sö~·le- · kıp ona 1,,

1~ .~ 1'1
1
,; 

"acak ' .ti"' ·· t • 
yorsanız davanızı nak- nirken 'kokaini cilala- >ı ' " -nrııı-

da berabeı· ~ ııi' 
zen ebedivet malıke- lamak iein arada bir .1 .. ıl 1 ~; J • cek.. Ihı ıh· ·ı~tıı"J 
mesi huzuruna çıka- kuvvetli liköı•ler de içi- lüm olacak~ sı ( f1' 

rınız. Esrar içinde, lir. lk.i dünya arasında 



Joo üncü yaşı tes'it 
filrpjRilA Q 

1
. n Q 

1
. I tere L~ondra hay,·anat l)al1ç~~in1<lc 

~Y~Tj 
1 
l)ir ka1llun1J)ağa i<:in 1nc'rHsİ111 

eri!~~ gözle~!.. Amerikaya ka;.Şl )Tal) ı l d ı 
nııu a.~ benım değil. bir cephe yapmak 
d~n d~~kü gazeteler- için A vrapa dev .. 

~ BeJıendi~i~ırın_de gördüm. letlerini toplıya-
• 1ı~ sebeb· ı_çın ~i, yoksa, bilecek mi? 
d•ğiınd mı tayın edeme- •

1 
Ba• ınakalcmizden mahat 'ı f ı._ eıı ıni b'I . , 

•-at b ı mıyorum. . k d k 
b·tden hu terkip karşısında yetme arşı mey an o u-

ay r · mağa başlıyan Müttehidci 
nişled· a ıının ufku ge-
' ı B 1 " Amerika M. Hover riya-
·labe · · aş ıgın altındaki 

\o bir tı, 2deta istemiyerek seti cumhurluğa intihap 
;ece azkda inanıı 1 ·arak şöy- edildikten sonra İngiltereye 

. 
0 udunı. karşı daha aç.ık ve daha 

Şılltdiki h' kuvvetli bir rekabet siya-
!U k' ıs ve ımanım 
Yak ı o gözlere " t "b' 

ıcı b' a eş., gı ı 
~t Y• ır hal veren insan-

•tas.a h'I ttınişl d' ru ı e hareket 
er ır E 

Yara•- h · vet , evet .., ru ·1 
tın d ı e ... Işığı yan-
- erece . d 

~Oren sın e uğursuz 
la Çarnur .. I"' h 

r İçin, 
0 

.. &'o_z u ayvan-
liıak b gozlerden kork-

' elk· Şey •• 
1 

1 akla yakın bir 
· ""Y1 ab·ı· 'Çin 1 ır, ama insanlar 
lunab~a,.sıl bir mazeret bu· 

setine girmiştir; arııren 

Amerikan sahil muhafızları 
tarafından kaçakcılık vesi
lesile ( İm-Alone) ismindeki 
İngiliz gemisinin batırılması 
bu siyasetin bir delilidir. 

Dünyaııııı en kıynıelli hal' :a ııat balıçesı 1 

ı·ilwı•' i lıa -. . 
\nlıııı anlat-
• • 
11, lllÜlt'Uf..İ -

lıeıı 1-.ı•ntli -
SllH' lıi I' Zİ -

':lfot eekil-. ' 
ti i. 

' laJır. Diiııya 

}[ziiı.de me;cut hem<n bi!i.ıı hayvaıılaıı 1 uraı.Ja but~bilir~iııiz .. 
bbt LoıaJra heyrnnat b~İ.Ç(! :: e l u ; ıpncli l'eren y·Jnız lıayvar!· 

larıııııı ç~ş idı, ~ıl"r:ıı gllzrl . r tasııillc teşhiri değil ir. Loııdra 
ha)'\'anat bal:çcsi biit i ıı bu ;; ususıydlerile beraber dünyanın erı 

yaşlı 2irulıu1111 da i1'tiva da:e tedir. Bu alıiren (400) i:jııcü ya,ıııa 

basan lıir k:ıp:ııın0ağdır. 

Nesiller gelip gcçtigi halde, iıu ihtiyar kaplunıağa ken.li 
köşesinde pşıyor ve ba)-raıııl;ıJa J,ayl'anat bahçesinde t"ğlenmeğe 
gelen genç, ıhtiyar, çoluk, ço uk heı·~es onu görıııeğe gidiyC'r. 

Bııgiinkii neslin blbaları ı, dedell rini, daha biiyLk deJclcriııi 

de gören bu kaplumbağanın 'JO ya~ıııa basması hayvanat batı-
1 ı ır b'J 
erde n I 1 rnem!.. Gaıete-
haberd e er yok? Her yeni 
vahiıne e başka başka bir 

b~lı e"d mahsulünün yedi 
lend;ıo.·' · erhalar gibi çörek

lngiltere hükumeti Ame
rikalıların aldığı bu vazi
yete karşı zahiren lakayt 
gibi görünüyorlar; müm
kün olduğu kadar iki mem
leketin siyasetleri arasında 

Çisinde merasimle lcs'ıt eJilıııiştir. 
açık biı düello hadiesi 

Hayvanat bal· çesi müdürü hazır bultuıaıılara lıayl'aııın tnrihçeyi 

b· &lnı g" .. 
ır ltsad" 0 tuyorum. Fena 

bu .,;: 
1
uf neticesi olarak 

k ~-ze .. 1 Ocala goz Ü kadının 

tak, :
1 

Ya kazaya uğrıya
k"ndiiec }'a kendi elleri ile 
ltrıni rıne kıyarak ölmüş-

!. 

lltt1in h 
rııı, , D .. alkından bir kıs-
buna b ubbü ekber " kut
flJ aç akıp remil döken, 
~in· an bir evvelzeman 
~tt'. Cehaletile kaza ve 

ın "' tın ,.unahını kadıncağı-
l)iıle Otrıuzlarına yükleyiver

ba1~~·a Birkere ittiham 
Çocukı sın, artık beşikteki 
takı.r atın bile inanmıya
~111 1 ltıasal!ara saçlı sa

balarakto~esörle~ İncile el 

~tlind k' amentü,. derler. 
bır 1, 1

.e. 1 kadın da böyle 
•ısız!'• 

Şirıı . ıge uğramış. 

ıa'vııııdı her önüne gelen 
Yaltas 'Ya }'eni bir buhtan 
bilir ıhtakı;ı duruyor. Kim-
.,. an · 
•Ozler· gı çirkin ruh o 

. ın "" llıış ':'"zel!iğini çekeme- • I 
Ilı Ve tik 'ft• 

Uştu! ı ırayı uydur- j 

QÜzeU·k 1 
en k k~ • dünyada hem ı 
k es ın ·ı 
Otktınç b .sı ah, hem en 

aı~, tattı e~adır.Bir taraftan 
li~ır; bir hır teslimiyet gc
ll\ıyenı . taraftan da erişe
~ı ol ın kinlerine bileai-
t Ut A "' 0hu.. · şk, çok defa 
· -oıunu · ı_. 

Çıçeğ-e b ını<ar eden bi•-

~et, fedake.nzer. Sevgi,hür-
1Pkızıl arlık toprağ'ındıın 
~ki }'ara renkli bi.r kin 

lı~liy0r aç~lır. Bana öyle f 0ılu n f~ı Berlinin güzel 
ısır e ıs kadını işte bu 

ul sevd l 
'lıu•t a arın kurbanı ., ur. 

~· 
liuva-

Dah -=--a birkaç •• ıs gun 
Sirk~~~'Yacak •. 

Ye kad gun evvel (+20) 
!re ar çık . ne b· an harareı 
du 1rdenb· n s b ıre dü,ıııüş 
nı· a ah <+ y • 1

Hir. An 1) göster-
h~a c! ado!u ve Avru-
~laını!t soğuklar yeniden 
~vır. 

.. atan d' 
~Uıı.dür c ıyor ki: Birka.• " ı vasat· ' ~t en • ı Avrupad 
t soguk d an 
~ kada algaları bizi 

etr r ols 
.. ı. li .. un n ütcessir 

lı0r... erıllZ kar 'h · 
iib'.'"ctnektedi ı tınıali 

_ur 2\iıı i . r. Fakat yann 
lıiin1 .. Çın havan b 

ıtu ş k'I ın u-teıc.· e ı de de 
&I tnulıakk k vam ede

a hr. 

~uhur etmesine meydan 
hayatı haKkında birkaç siz tö,lrnıiş \·e en çok scvdıı'!i o gün 

vermiyorlar. Bunun içindir 
kaplumbağaya faı!a ııııkt:ırda wrılıııcsi sureti1e ir ziyafet 

ki (İm-Alone) nin btırılması 
1 çehilıniştir! ... 

mes'elesini ngilizler adeta ı--.,-----------------------

ört~:su:~~:~· Amerikaya İŞ HA y ATINDA KADIN 
basit bir protesto notası 

hile vermediler. 
Maamalih lngiliderin bu 

zahiri sükunu ve alakasız
lığı altında büyük bir en
dişe ile çalıştıkları şüphe

sizdir; işte lngiliz hariciye 
nazın M. "Çemberleyn" in 
M. "Musolini., ile mülakat 
için F ransaya gitmesi bu 
endişeli çalışmanın bir 

eseridir. 
Bu vaziyetten anlaşılan 

şudur: İngiltere gittikçe 
büyüyen Amerika rekabeti

nin yalnız kendisi için de· 

ğil, bütün Avrupa devlet
leri için bir tehlike teşkil 

ettiğini izah ederek garp 
memleketlerini yanında 
toplamak. yakında aklolu· 
nacak bahri tahdidi tesli-
hat konferansında ameri
kan tezine mükabil müşte
rek bir Avrupalı devletler 
tezi çıkarmak maksadını 
takip etmektedir. 

Bakalım, İngiltere yeni 
dünyaya karşı eski dünya
nın büyük müstemlekeci 
memleketlerini kendi etra
fında toplıyabilecek midir? 

lleluııf't Ası111 
-- - --+ -. 

Iraı1da ç1kaı1 
ıs ya 

Efganistana yürümek 
meselesi geri mi kaldı 

Birkaç güıı evvel lran ile 
Efganistaıı ·arasında hudut üze-
rinde vuku bulaıı haJıselerJen 

bahsederek bunun iranı hare
kete sevkeıınesiııiıı ınulılunel 

olduğunu ya2nııştık. Duııu mü

teakip telgraför iki meınltket 

hududunda vuku bulan bu lıa

disatın tekerrür ettiğini bılı.Jir

n :şlerdi. Son osta ile geleıı 

~İngiliz gazetelerinin verdiği 

nıa!C.mata göre bu hadiselmıı 

tc;;eıTiirü İran hiikiıınetıni 

teı.!bir almıya seveketmi;tir. 
Yalnız İran dahilinde \'Ul<tt 

bulan bazı göçebelerin i~yan

kcrane harekiıh lranm böyle • 
bir vaziyet almasma mani ol-
m:ıktadır. 

• Şikago Tribiin > gazetesi 
scmeho namıııdaki şakinııı 

hali ;.azırda dağa çıkmış oldu
/iunu ve ona karşı kuvvetler 
gönderildiğini yazmaktadır. 

İrnn hiikfoneti bu dahili gaile)'i 
bertaraf eilerse ytni teşebbüse 
girişebilecektir. 

1 Ü.tarah l incl ••yıfamadadır 1 
Maarif ve terbiye teşki

latının aldığı inşirah ve 
inkişaf kadınlığı da ali tah
sile cezbeylemiş olduğun

dan müktesebatı ilmiyenin 
sahai tatbikına atılmak 

mecburiydi bu suretle 
tahassül eylemiştir. 

İşten memnun olmamak 

kahil midir? iş saydir, 
harekettir . Ferdin hayatı 
baştan başa bir silsilei say 
değil midir? 

Kanunlarımızın rehakar 
sinesinden kadınlık alemine 
süzülen haklar bizi mesleki 
hayata attı. 

Bugün mensup olduğu
muz şubelerde inbisatı tam 
ile erkeklerle muvazi olarak 

çalışıyoruz. 
İş hayatına intisabı bir 

zaruret telakki etmek mü
lahazasında bulunamam. 

Hayat mademki müca
deleden ibarettir, o halde 
lakayt kalmak gayri müm
kündür. 

En hassas bir vatani sı
fatile çalışmak, büyük 
mukaddes bir vazifedir. Pek 
yakın bir tarih, baştan 

ha a hamasetle mali bir 

tarih, Türk kadınlığının 
vatani vezifede ne kadar 
hassas, ne kadar cesur ve 

fedakar olduğunu kaydet-
mekle kalmamış, bütün 
cihan kadınlığına ilan 
eylemiştir. 

Cemiyetin ilk mektebi 
kadınlar değil rılidir? Be
şeriyete her gün her daki

ka ınütevazıyane hizmet 

eden kadınlığın istikbalini 
pek parlak görmek isterim. 

Siyasi haklardan bahse-

diyorsunuz. Memleketimizin 

feyyaz maarif teşkilatından 

nasibedar olan kadınları

mızın ade_di tekeşSiir ettik

çe elbet bir gün siyasi 

haklardan da istifade ede
ceği taiidir. Bu büyük, 

idare amirlerimizin sahai 
tetebbuuna dahil mesaili 
siyasettendir. 

Burada hakkı kelam şü
phesiz onlara aittir. Benim 

mütalaamı temenniyetımı ser
tten ibarettir. 

Müsavatı soruyorsunuz. 
Bu, kanunla temin edilmiştir. 
Kadın erkek bugün nazarı 

kanunda müsaı i degil mi
dir? Her ne kadar bazı 

noktalarda erkeğin re'yi 
tedbiri tercih edilmiş ise 
de bunun da bir hikmeti 
hukııkiyesi vardır. 

.l.S. 

~1Iubadele işleı·i 
1 l t tar:ıfı hırinci :,a' raını;ı:da 1 

Yeni murahhasımız 
Cemal Hüsııü Beyiıı yerine 

nıühadele başınurahhashğına 

tayin olunan İstanbul mcb'ıısu 
Tevfik Kamil Bey de yarın 

şehrimize gelecektir. Tevfik 

Kamil Beyin tayini llluhtelıt 

mübadele komisyonu riyasetine 

tebliğ edilmiştir. 

M. Dıyamandoplos 
Atinadan bildirildiğine göre 

Yunan murahhası M. Diya
nıandoplns pazarte;i gunu 
hareket edecek ve ı.Joğruca 

Ankaraya giderek müzakerata 

iştirak edecektir. Yunan mıı

rahlıası yeni bazı talimat ta 
.getirmektedir. 

Yeni tazyikat var 
Mübadele komisyonuna gelen 

nı.~lf;ıııata üre son günlerde 
gerek Oümülciııe görk lskeçedc 
Türklerin al m satını ve icar 
mııameleleri menedilmiştir. Bu-

rad:ıkı \'unan lr,b<rsı Tür:dcr 
t 'ısarruf haklarından m~ııcı.Jilnıiş-

ltrdir. Bu hususta komisyon 
nczdınde şiddetli tt:ıebbüs.ıtta 

bulunularnktır. 

İtilaf ümidi 
Atina, 12 Apo) - Yunan 

siya;i nıahafili yeni teklifat da
hıfinJc mayıs zarfını.la nihai bır 
itiliıf husulünü ümit tlmekte
dirler. -- -Alman sefiri 
değişiyor mu? 

Alman sefiri her Nado

lninin Roma sefaretin nakli 

ve yerine Varşuva Alman 
orta elçisinin sefir payesile 
tayin edilmek üzre olduğu
nu Berliner Tagblat gaze
tesi haber vermektedir. 

Her Nadoluinin tepdil 
edileceği hakkında sefarette 
malumat beyan edilmemek· 

tedir. 

-- --·~ - -

edilen hayvan 
[, _______ n_A--~RL_D_E ______ _.ı ~~l 

'>-t( .( ( C.( ( Ü j maaş7:~:·:et ~•:ıe:~~:::'.: 
lira ile 

Limanlar, şimendifer - 1 

!er yapılacak, sulama 1 
işleri tanzim edilecek 1 

Hükumet meclise yeni 
bir kanun layihası 

tevdi etii 
Aııkara 12 - Yeni şose \'e 

kiipriıler liiyilıası meclis ııafıa 

ve bütçe cncii menlerine havale 
edıldi. Bu liiyihaya göre Türkiye 
cumhuriyetinde biıtiin şcseler1e 

1'örırülerm ve bıınlHa aiı !•er 
şeviıı yarılması tamıri ve iyi 
hır halde mufıaiazalarına ait 
vezaifin tmızım ve idaresi Nafı:ı 
Yekiletine mevdudur. Vıliıyct

lere aıt vezaıf ayrıca gö.teril
miştir. 

Devletçe inşa ettirilecek şcse

Jer milli şose unvanını alacaktır. 

Veni şoseler ve büı iik köprüler 
lıeyetı vekileniıı tasdp edeceği 
sıra ile yapılır. 

Aıüara, il -Hü< ümet köprü 
ve şoseler kanunundan b:ışka 

yeni şimendifer hatları ile liman 
iıışısı \'e sulama işltri için 
meclise 240 milyon liralık bir 
tahsisat kanunu scvkctmiştir. 

Bıı kamı:ı layihasma göre 
Aııkara ile Karadeniz sahilinde
ki filyos arasında İsveç gıırupu 

tarafından yapılmak! olan hattın 

htroslan Ereğliye kadar olan 
kısmı, Siıas, Er2incan, Erzurum 
hattı, Adapazarı - Bolu hattı, 

S:rnısun, Erei:lı, Mersin !iın.ın

Jannırı iıışası, Trabzon-Amasra, 
İncholu dalga kıranlarınııı ya

pılnı.ısı için htr sene s.ırfedil-

ıııck \'C sarfeı.Jilecek miktarlar ı 2 

rnef<ri biitçesi ıe konulmak ve 
sepeı.le sarfedilıııck şırtile ı 90 
nıllyon; &ulama işleri için de 100 

milyon lira tal sisat kcnmııştıır . . 

Emanet işleri 
Emanet işleri hakkıdda şehr

emini Muhittin B. şu beyanatta 

bolunmu~tur : 
Emanette işler yürümü

yor, deniyor. Bu iddia doğru 

değildir. İşı lı:alan eshabi mesalih 
var mı ? Şimdiye kadar kim 
gelip şiir.ayet etmiştir ? Ben de 
iddia ediyorum ki memleket 

dahilinde bulunan müe!'scsati res
miye ıçinde en iyi işliyen Ema
net müessesesidir. 

Etlaiye için bir müıehas -
sıs cgetirmek üzere teşebbüsleri
mize devam ediyornz. 

Viyana belediyeı;i eıfaıye 

efradını7' staj için oraya gönde
rilmesini teklif etti. Şimdilik 20 
kişi göndereceğım . Fakat bu 
meS<"le ayrı, müteha.sıs meselesi 
gene büsbütün a}Tıdır. 

1 Üıttaralı bırıncı •ayıfamızdadır 1 
müsabakasına Rohertkolei
den mada dört gayri Türk 
kulüple Beşiktaş iştirak et
mişti. Atletizmden kıymet· 
li muvaffakiyetlerile ta -
nılan Galatasaray osıralar
da sadece Sarıkım1ızılara 
mahsus bir kroskontri ile 
meşğul olduğu için iştirak 

etmemişti. 

Galatasray kendi koşu· 
culan arasında muvaffaki

yetli bir koşu yaparaken, 
ötetarafta Beşıktaş da ka
zanmaması için önüne çıka
rılan nizam harici bir takım 
maniJe",i de aşarak, başta 
Robertkolej olmak üzere, 
beş muhtelif kulübü mağ
lup edip mevut birincilik 
kupasını kazanıyord;!. 

Bu faaliyet birbirini 
kovalarken nihayat İstanbul 

hakkı~daki neıriyat doğru degıl

dir. Biz bütçemizi tanzım ~ııılı:, 

bilirdik. 
Bunu belki gelecek sene 

nazarı dikkate elırız. 

Taksilere koyduğumuz yeni 
plakaların mahzurunu göı -
dük. Koyuyeşil zemin fütünde 
kırmııı renk görülmüyor. Tevziat! 

durduııunı. 

Bu kırrnll.ı renkl,ri ueyaza 
tebdil edec.,giz . • 

Bozuk konserveler 
Şehrin bazı taraflarında bo-

z , ,..e baya• kon~rve\er satıl

dığın. haber alan emonet umumi ı 
şekilde ıelıişat icrn'1na karar 

vermiş, belediye doktorları , ı 
sıhhiye mületıişleri ve vıbıtai be· 
lediye işe başlamışlardır. 

Bir vatandaşımız daha 
geliyor 

stanbulun işgali zamanında 

Fransız divani harbi tarafından 

ma'ıkom edilenlerden Ayasolyalı 
Ahmet efendi Afrikadaki F ran· 
sız müstemlike hapisan~inden 

tahliye edilmiş, hariciye veka
letinde gönderilen • 500 lira 
ile ispanyanın Barselon şehrine 

gdmiıtir. Ahmet elendi, Barse
lon şehbenderliğimiz vasıtasıle 

bu günlerde ana vatana avdeı 

etmek üzeredir. 

Hariciyede tayinler 
Alina sefaretimıze, hariciye 

müsteşarı Enis , Y ar~ova sefa · 
relin~ büyük elçi olarok sofya 
sefiri Hüsrev beyler tayin olun

mak üzredir. Hariciye miiı;teşar· 
lığına umumi müdürlerden Nu · 
man Rifat bey namzeıtir. ıuman 

Rilat beyin yerine umumi mü
dürlerden E..at bey, ve onun 
yerine siyasi müşavir Suphi Ziya 

siya>! müşavirliğe Prağ masla · 
hatgüzarımız Cevat B. geçecektir. 

Saffeti Ziya beyin Prağ se · 
laretine tayini üzerine inhilal 
eden teşrifat müdürlüğüne Fuat 
Simavi, Berut şehbenderlıgine 

müsteşar muavini Muhiddin 
beyin, müst~r muavinliğine de 
Benıl şehbenderi Server Cemal 
beyin tayini mukarrerdir. 

M.Steg 
Barut inhi•arı umumi müdürü 

M. Steg dünkü ekspresle Parise 
gitmiştir. 

Harp malülleri 
Dün harp malülleri cemiyeti 

namına hükümel nezdindo bazı 

leş<"bbüslerde bulunmak üzere 

bır heyet Ankaraya gıtmiştir. 

Malul gaziler, .\ledise verilen 
1 

yeni layiha hakkında görüşecek

ler ve Ziraat bankasındaki para
larının lenmiyesini istiyeceklerdir. 

atletizm heyeti de resmi 
mahiyette bir şehir J...'oşusu 
tertip etti. 

Bu ko u İstanbul kros
kontri şampiyonunu mey
dana çıkarken ayrı ayrı sa
halarda çalışan Galatasa

ray Beşiktaş koşucularını 
da bir müsabaka içinde 
yanyana koşturuyordu . 

Futbol likmaçları müna
sebeti le geçen hafta te
hir edilen bu koşu dün 
icra edildi. koşunun mu
vaffakiyetle yapıldığını gös
termek için müssbakaya 42 
koşucunun İştirak ettiğini 
söylemek kafidir. Bu 42 
atletin 29 unu Beşiktaşlı, 
6 sını Galatasaraylı, 3ünü 
Vefalı, 4 ünü Taksim yeni 
yıldızlı sporcu teşkil edi
yordu. 

Koşu Şişli tramvay de· 

Gazeteci gözü! 

V apurda gidiyor ve 
bir arkadaşımla- bu 
başlayış biraz Felek 

tarzında oldu ama kusura 
bakmayın! - konuşuyordum . 
Biraz ilerimizde oturan bi-

risinden bahsediyorduk. Gaze 
telerde alabildiğine güzellik 
müsabakası yapıldığı için 

biz de bu bahsi uzattıkça uza
tıyorduk. Ônümüz-:leki sıra. 
da oturan şişman bir adanı 
yerinden kalktı. Kendisin
den bahsettiğimiz kimseyi 
daha iyi görüyorduk. Ben: 

-Hele bir gazeteci gözi
le bakayım! dedim. Arka
daşım: 

- Gazeteci gözü başka 
türlü mü olur? dedi. Hak
kında konuştuğumuz kimse 
ilk iskelelerden birine çıktı. 
Daha ilerde mühim bir 
memuriyet sahibi olan bir 
zat oturuyordu. Cıgarasını 

yakmak için cebinden yu
varlak bir şamalı kibrit 
kutusu çıkardı. Tam çaka
cağı sırada gözgöze geldik. 
O zat derhal bu kibriti 
cebine koydu ve bir iki 
saniye içinde bir çakmak 
çıkardı. çünkü o kibrit 
yasaktı. 

Arkadaşıma döndüm. 
- İşte gazeteci gözü 

dedim, o belki zeki değil
dir, cin gibi ışıldamaz ama 
böyle şeyleri hiç kaçırmaz. 

O akşam gazeteci gözü 
bir kolcu gibi bir kutu 
kaçak kibrit yakalamıştı. 

~~,t 
ı-r-< ......................................... -.... 

posu önünden başlıyor , 
Katolik mezarlığı arkasın
dan Hürriyeti ebediye te
pesine çıkıyor, Şişliden de 
tramvay caddesini takiben 
Taksim stadyomuna gelip 
orada bitiyordu. 

Müsabaka tespit edilen bir 
yol üzerinden muvaffakiyet

le yapıldı ve şu neticeler 
alındı: 

Bikinci Beşiktaş, ikinci 
Yeni yıldız, üçüncü Galata
saray, dördüncü Vefa .. 

Bu takımların elde ettik
leri derecededir. Koşunun 
verdiği neticeleri fert itiba
rile ele alırsak şu derece· 
!erle karşılaşırız: 

Beşiktaştan Mehmet bi
rinci, Yeni yıldızdan Yanakis 
ikinci, Beşiktaştan İbrahim 
üçüncü, Sunusi dördüncü, 
Mecdi beşinci .. 

Koşnun birincisi Beşik

taşa Atletizm heyeti tara
fından bir kupa derece a
lan koşuculara da birer 
madalya verilmiştir. 

Futbol 
İkinci devre tik nıaçlarıııa 

dünden itibaren başlanmıştır. 

Diinkü lik maçları ikınci sınif 

takımlar arasmda y:ıpılmıştır. 

Taksimde yarılan maçlardan 
Harbıye - Kuleli oyunu J-larbiyc 
takınıın111 gelıoeınesinden dolayı 
yapılmamıştır. 

Halıcoğlu Askeri sanayi 
oyunu (2-0) Saııayiin galibiyetile 
ıı elice 1 en nı iştir. 

Csküdar - Beylerbeyi maçı da 
(2·0) Beylerbeyiniıı galibiyeti 
ile b'lnıiştir. 

Voleybol 
Dün Amerikan kulübünı.Je 

lstanbııl voleybol birinciliklerı 
final maçı icra eı.Jıtmiştir. 

Dün f~nerle Deşiktaş karşı

laşmış ve birinci devreyi (13-
15) ile Beşiktaş >azanmış fak:ıt 

ikiııci ve üçüncü de\•reler,ie 
(15-9), (15-4) ılc fener ı;alip 

gelmiştir. Bu suretle Fenerbalı-
• çe kı1'iibü lstanbul Voleybol 
şamriyoım olmuştur. 

fenerbahçeyi tebrik ederiz. 

--
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Şubat nıelıatfüinde amiral 
~cnıimdeki 'aziyeı kızıl mu
hafızlar dol:ıyı.ilc çabucak 
güçle~ti. (\:hreıı rakı tevzi 
ettirildi: 

Fazla rakı tcvziinin neti
._e,i olarak husule gelen çir· 
kin hat nıiircttebatın namus
ı·ıir kı,;nıı tarafından büruJct
!c kar,ıl:ındı. 

Bir rakı tc\'Ziatı daha yapı
lacaktı .. \ynı zamanda Vil
hdm<hakmlcn p;clen bir kü· 
<;uk zahit .\!manyadaki rn

ziyeti bir Sparıakist zihniye
ti ile iztıh ederek mürctteba· 
tı tahrik etti. 

:\ctayici elim olma;ı muhte
mel bulunan bir inkısam 

vukua gelmek ii;r,ere idi. lhti
J;\lcilcrlc miircttebatın iyi 
an.ımının arn>ı açılmı~u. Böy
le bir ihtilıll zuhurunda . ln
ı;liz amiralının ne suretle 
harcl:et cdecep;ini anlamak 
\'C hakkı hakimiyetimize ha· 
Jel gelip g-clnıiyeceği hakkın

,la fikir peyda etmek için 
:ımirallc ~üriı~mek talebinde 
bulundum. 'hiracaatınıın ge
celeyin nıkua gelmesi nnıi

rala nziyctin hakikattckinden 
daha mühlik olduğu fikrini 
verdi. 

:\ llıcehhc1, bir sefine ile 
tc .. yi olunan bir sandal gön
dererek beni aldırdı. Böyle 
bir :;dinenin l(Clcccp;ini tah
min etmi~ ve ihtilalci ana>ır 

ii:tcriııde büyük bir tc;;ir ya
pacal(ıım hesap eylemiştim. 

Zaten gece p;cç \·akıt lııgiliz 
anıiralını ziyaretim bunları 

hcyeçanlamlırmıjtı. Ştiphcziz 

:ılclaıımıs bulunuyordum. 
C:cmideki vaziyeti izah 

ettim. !lir kızıl muhafız he 
yeti tc~cl;kii 1 ttti ~ini ve hun
!nrla imiz;ım uraftarl:ırı ara
m da v;ccc 1:1k ti bir hadise 
zuhur cdclıi lcccıı;ini ;;iiy lcdi m. 
.\lut:ırckc mudbince zabitle
rin ,ilı\M:ırı alınm~ıı. Binacn
akylı kun·ct gfotcrcrck ni

zamı mulıafa1.;1 etmeleri im
k,\••:,ızdı. 

i~iı• i,h\Jıı için yq,iıne ça 
re kızıl mııh;ıfızlan _!;cnıiden 

çıh:ırıııal.ıı. Şu 'Irada limanda 
ri~ bir .\Jm:ııı nakliyesi ul 
nıatııgınılcn \'C naİ<l.yelcr iiç 
ı,Ji;rc !!"tİn ~onro! ~cJe:;·:~indcn 

en iyi. i b<iy' c bir nakliye 
ı:-cliııdye l,ml:ır onl:ırı karaya 
~ıi:ararı:k tJracia tc\·ki[ cde
ı·ıckti. İn ~dli;r, anıirnlı karada 
lıuıı 1.ırı tc• L il' edecek bir 
ı eri rılmadıD;!ilı fakat hemen 
\ tkelatarak 1 .. cnc.li :~cmisine 

. p.<cdccc(~ini iil'kdi. 

Hu1H.İ~i1 lı·ı~ta intizanıın 

111.ıh:ıf:ı1.:L< 0 11,~~n mcs\ıl oldu-

~-"''' cilıcık her \:bılaya 
r' r:ıı::ı:ıt ederek nii[uzı .. nu 

•ivanct etmek \·a:.dimk bu
lı n.'u . . \d:ınıları~ıa byan 
Lttiklcri takdirde amiralın 

kat'i bir url'tte nıiidahclc 

cdcc~jiiııi ı c l it.umu halinde 
~cnıilc r tızcrinc ln~iliz muha
fızlar kornea!!;•'lı :;i ı\ J\·clıile-- ' - . 
cektinı. 

,\itırcttt:h:tnnın c~ir r;d ~ınc

sini arzu ı·tıııcdi~imdcn \c 

hdttı>Lh hukuku h:ıkinıiycti

noi1.e haki gdnıcnıc>i için 
~uni'erl' inµ;iliz rıuhaf11.lar 

konrn:.<1111 iskmcdi.~imden bu 
tddı!.ııı reddettim, ve ı·ğ.:r 

kızıl nıulı:ıfızlar il•, n ıkliyc 
ile ,',lın:ıny:ıya l{itnıcl.tcn 

ı,;Jntin hal ederlerse bana 

mua\ enet 
ettim. 

olunmasını rica 

lnv;iliz amiral: bunu bana 
vaadetti ve emrime lüzumu 
miktarı muhrip \'Crecrgini 
temin eyledi. 

Bir knç gemi erte:;i gece 
için telrik olundu ve ara· 
mızda kararlaşan i~aret veri
lecek olur;a hemen "Frid· 
rihder Gro,;" a yanaşmaları 

kararlaştı. 

Gemire a\·det ettii(im ıa· 

man her yerde >ükıln o!du
ı;umı gördüm. :\liildlcmcnin 
neticesini miircttcbata bildir· 
dim. fatc,i gün mürettebat 
toplmıdı kızıl muhafızlar ilk 
nakliye ile .\!manyaya hare-

ket edeceklerine siiz verdiler. 
O vakte kadar intizam ve 
disiplin aleyhinde hir~~r yap

manıağı taahhüt edindiler, fa'rnt 
kızıl elrat nakliyeye gitlerkcn 
İngiliz nıuhafızların refakatinde 

p;iinderilmemcrini istediler. 
Bunu kendilerine Yııdettim 

ve bu bapta lııp;ili;r, amiralı 
ile anlaştım. Fakat kızıl efrat 
nakliyeye snkolunduğ·,ı sıra

da safı harpta bir lngiliz 
muhribi gelip yanmızda dur· 
du. 

Buna ben de hayret ettim. 
.\l:ıamafih kızıl muhafızlar 

nakliyeye silahsız bir gemi ı 

ile sevkedildiler. 
Şunu da söylemelidir ki 
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Bu suretle ~Fridrihder· _ ,. _I . ..lf~ _ 

~~.~:i·;c~in~bu:i,~i~oı~:: ,~:~~: Sahte degv il lin~~erı~ ıno~alye Anadoluda ilkbahar 
dcvrc,;i bah~cdidii!,İ :ınla1ıkh. Tayyare cemiyetinin madalye- - - --
nu devret1cn i>tİfallc ederek Fransız - Belçika B k 1 d f 1 k b 
iiloya :ı-ker ~uraI:,rını yeni Sİ Amerikada ne tesir yaptı? ir ço yer er e na i yağmur ar yağar en azı 
ni1.:ımatının ithali rnlimkün askeri muahedesi Amerikalı tayyareci Liııtder- havalide de ffiUZUr bir kuraklık hüküm sürüyor 
olacaktı. Lahi, 11 ( A . A ) - Ulreht gin anneııi Anka raya geldiği - - --

Dagblat gazet~si başmuharriri zaman, bu ziyareti vesile ittihaz Seyhanın kabarması berdevam 
Mö:.yö Ritter, başvekile bir ederek Türk Tayyare cemiyeti 

(Bitmedi) 
-----
Lorense Lorens 

denmiyecek 
İngilizlerin meşhur ca· 
.susu adını değiştirdi 

Efganistan hududunda 
mükellef olduğu işleri yap
tıktan sonra İngiltereye 
avdet eden meşhur lngiliz 
casusu miralay Lorens, 
kendisine yenı bir isim 
takmıştı: Tayayyareci .Şav. 

Son posta ile gelen 

mektup göndermiştir. Mumai
leyh bu mektubunda, evvel.1 
S3 te vesikanın neşrinin fele· 
mcnk memurlarından birinin 
müzaheret ve muave" etile 
mümkün olmuş olduğu, saniyen 
vesikanın sıhhatini de mezkur 
memurun istihbaratı sayesinde 
kabul edilmiş bulunduğunu, 

salisen kendisinden yeniden 
istifsaratta bulunan mumaileyhin 
Belçika tarafıııdan yapılan tek
zipten sonra da vesikanın sıh

hati lıakkmdaki beyanatında 
ısrar eylemiş olduğııııu beyan 
eylemektedir. 

Londra gazetelri tarafından 
verilen mahim:ıta göre, 
Lorens, bundan böyle, asıl M. T rcçki Almanya ya 
ismilc değil, müstear namile gidemiyecek 
tanınacaktır, Londra, 11 (A.A) - Royter 

Sabık Lorens, ve lahik Ajaııs.nm Berlinden isthbarına 
Şov tayyare neferi sıfatile göre Alman kabinesi mösyö 
çalışmaktı devam edecek, Troçkiııin Ahnanyaya girmesine 
ve neferlerin yaptığı her ı m üsaalic elmemiye k~rar ver-
iş görecektir. ıni~tir. 

bir ziyafet vermiş ve büyük 
tayyareci;a karşı bir takdir 
eseri olarak murassa bir madal
yc vermişti. Cemiyetin bu hare
kdinin Amerika efkarı umumiye
sinde yaptığı tesiri Nevyork 
Tayınisin şu satırlarından öğ

renmek kabildir. 

• Türkiye kendini tanıtmak 

usulünü artık biliyor. Miralay 
Linedbergin annesinin ziyarn· 
tinden de istifade etmesini bil
di. Kendisinin medeni cihanııı 

bir uzvu olduli,unu Lindberge 
verdiği nıadalye ve onu •yenil
mez bir ka.hraman• olarak tav
sif eden bir vesikası ile ispat 
etti .• 

Yazının diğer taraflarında 

Türkiye Çümhuriyetinin müda
faası için bir •vatansever. ce
miyetin mesaisinden balısedil -
ınektedir. 

Anadolumuıun garp ve cenup 
havalisi de İstanbul gibi arlık 
kı~tan ilkbahara giriyor. Bu iti
barla ahvali havaiyede bir ta
kım değişiklikler olmakta, bazı 

yerlere fazla mıkdarda yağmur 

deüşmkte, bazı tarallarda kasırga 
olmakta, bazı yerlerdede Ada 
nada olduğu gibi sular taşmak

tadır. 

Dünkü posta ile gelen Ana
dolu gazetelerinden bu hususta 
topladığımız malQmatı berveçhi 
ali sıralıyoruz : 

Konyada on gündenbc
ri fasılalı devameden ve 
muhtelif istikametlerden karı
şık bir surette esen kasır
galar son günlerde pek şid
det kespetmiş ve ortalığı 

toz ve dumana gark eyle
miştir. Kasırganın tesirile 
yağmur bulutları dağıtmak-

tadır. Her tarafta zeriyata 
devam edilmekte ise de 
yağmura şiddetle ihtiyaç 
hasıl olmaktadır. 

lzmir ve havalisindc ya
ğan yağmurlar ziraat için 
pek faydalı olmuştur. Bu 
günkü vaziyet çok iyi ve 
tabiidir; fevkalade bir ha
dise olmadığı takdirde re
kolteleri emın addebiliriz. 

Gazetelerin neşriyatına 

göre Kütahyada kar yağ
mıştır; 

Adatıadan gelen haber 
ler de berveçhi atidir: 

Dün yasdığımız veçhile 
Seyhan kabarmaktadır;Sey
hanın mühim ayaklarından 

olan Samantı ırmağı karla
rın erımesı yüzünden şid

detli bir surette taşmıştır. 

Sular hali tabiiden iki 
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o sırada kend~sirıe ı.ıı ~~r· 
niat etmek istııcıı . deı11' 

bıra .. 1~deşlerinin kayın d ııııl 
·d 'rıi e ıı· kayın vah esı yıır' ., 
1 · den il• addit yer erın ,ur· _ 

kaçm1• ı• dıktan sonra h Jııı0 d~ 
az sonra katil kan h91 

d ğ'U C' sı elinde ol bu. a)'sıa ,. 
1 On ır ~· yaka anmış. ııdll rt 

lan ve ayrıı zam~adıııcl n 
mile bulunan ötiiriiliİ1~' 
da hastaneye g 

ölmüştür. 



ı 

Yeni bütçede azaltılan ve 
çogaltılan tahsisat 
--··----------

talehcı : . [ Üst tarafı ikinci sayıfamızdadır ] 
dairc~ı cr,~ı~ kanun mucibince teftiş için yüksek tedrisat 
açıln ' tc\sı \'C teftiş heyeti takviye edimiştir. Eylül içinde 
<lı;•d~:ı 1 ınukrırrer Ankarada Gazi Iluallım mektebi ile, Ay· 
tcplcr .' e Ankarnda açıla~k iki orta r.1cktep, ve orta ınck· 
A, nı t1.e şubeler teşkiline Lise muallimi yetiştirilmek üzre 

~f:ı~ ~. fa7.ln taJcbe gcntlerilmesine tahsis:ıt konmuştur. 
Ark. r~ 1.:k. mektepleri tahsis:ıtı 200 bin lira hzlalaştırılmıştır. 
ll'ıckt . ·~hı~ tcknikom, 1zmirde Sanayii kiır.yeviye Ye nesciye 
l'i :ıt f·ıı~ ın~a ına yarım milyon lira tahsis edilmiştir. Neş· 
· N ' 1?3 zum yapılmıştır. 
ı &fıa - l\t r· b" . n ·ı f l ı 1 teklı'f I! ıılnı· . , na ıa utçcsı .., mı yon az n o nr:ıK 

k ı -~· Kahul edilen eskisinden 800 bin lira f3zladır. Ve· 
ı. .(; t hın ı ' i . . . k 1' 1 • " •ıa 1 1 '· · n~asına 200 bın Iırn ·on muştur. eme ı muta· 
ııl'·t' ~rn, mühendis mektebine muavencte, hc:ıdcsc ve rasat " ıer· .. 1 fc:cck • nıu >nyaasına zamlar yapılmıştır. Kadronun tevsii ge· 
\c ihz~cncye bırakılmıştır. Sular işlerinde bir senenin tetkik 
Bo 1 .ar devresi olmasından bazı tenzilat yapılm:ştır. I lopa, 
l:ı· :Ç"'ak ı,ribi şark havnli,inin mühim bir kısmını sahile bağ· '" .a . l . De .1 .. >ır yol yapılmasına tahsisat konmuştur. 
tah ·'l<\;·c demir yolları Ye Umanları bütçesine muavenet 

İ k geçen senekinden azdır. 
na \ak tı sat lktisat biitçesi eskisinden bir buçuk milyo· 
k::.~ ·

1
, ın fazladır. Traktörlerin petrol Ye benzini rüsumu 

r:ı. 1 ~cı~na bir milyon dörr yii~ elli t-in lira, K:mı~ayın ha-
i Jr. .1 °rraz çiftliğinin istimllli için 9 I 48, yeni mukavelelerle 
\ "tı rnn 
!arın :~ e verilen ormanların komiserlerine ve fen memur· 
~ ~ ) ll7. bin lira konmuştur. Nebatatın tedavisi ve isltlhı· 
tihı:ı ~,erat ve muzur hayvanlarla t.ıUcadclcye ~arülis· 
r~ h r arı, nmenajm:m, tı:~cir tohum isJ~h tecrübe istasıyonla· 

ara tcs· i ·· k l l · a, r 1 ıs ve damızlıkları mubayaası ma ·snt arımı ta ısısat 
• 1 rnıştJ n 

eıi:n r. aytar, orman, zıraat memurlarının maaşlarına 
2? · sc"..aın .vardır. 'ficaret mümessilleri mesnrifindcn 26 ile 
sa ay- n~Icrındcn kalma karşılıksız borçlara iki bin teşviki 
Pctroı kanununca mücssesata verilecek pirim için bir milyon 

L~ taharriyatına iiç yüz bin lira konmustur. 
117. ırnanlar bütçesinde fen teşkilatını takYiye memurları 
~Cık . • • 

tun.i terfıh ve liman dairden ıle şamandıraları kısmen 
~ rtıaksadile 4751 lira fazlalık vardır. 

nıiye ~ n lyeti Umum f ye Emniyeti umu· 
\·ekaı butçesinde yliz yirmi bin lira istihbarat tahsisatı Baş· 
Lz~re ete nakledilmiştir. Akalliyetlere ııit işlerle uğraşmak 
staj müdüriyeti umum iyede bır şube açılacaktır. A. vmpaya 
bor~1 .P0Jis gönderilmesine ye kar~ılıksız tediyesi l!izım gelen 

Dr\l tah isat konmuştur. . 
d .. n f _:andarma Jandarma bütçesi geçen senekın· 
%aını azladır. Fazlalık efrada ait temdidi müddetten, kanunt 
Pıl:ı ardan ve şarktaki pahalılıhan dolayı bazı fasıfümı ya-

l~ Za:1!lardan müte,·ellittir. 
kır,d~kan müdüriyeti lskan blitçesl sabı
tak"~ ~·arım milyona yakın fazladır. Şarkta iskftn işlerinin 
ti esı °!ukarrerdir. 

Sth~ a rıciye lfariciye bütçesi csldsinden noksandır. 
tııenı nd~rliklerin muntazaman teftişine iki müfettiş, beş 

lkJ ur,. ıki daktilo tahsisatı konmuştur. 
eıçi]j~cı sınıf elçilerden ikisinin büyük Ye birinci sınıf 
\ekdJ !ere tebdili tenStp olunmuştur. Şchbendcrlık, elçilik, 
il}·rı kt mefruşat fasılları bu sene münakala kabuli şıırtile 
So b· 0 nulmu,tur. Yeniden açılan uzlaşma hakem faslına 

J\ ın lira konmuştur_ 
l~h:r~ıJığı olrnıyan borçlara 85 bin lira mevzudur. Viyana, 
1 rif t sefaret binnlarımızın tamirin], Yiyana elçiliğinde ka
dra c~ tesi ine, Tifisteki üscrııi askeriyenin himayesine, Lon
a} tıJ,... e ls\·eç scfaretlcrimizin tebaamızı hima yesinc para 

·•ıı,tır. 

ku ~ıatbuat bütçe.si csikindcn noksandır. Tercüme hevetl 'veu . . J 
~ cştırıJccektir. 

f· Jnclt 
1? h iye Sıhhiye bütçesi sabıkından bir milyon 

honı r .. ~ rınm milyonu sad, salgın, zührevi hastalıklarla, tra
])iRe' cuıznm, verem ve sıtmaya karşı mücadeleye aittir. 
'll1ub: Yarım milyondan 58 bin lirası tıp talebe yurduna 
hr:ş d ~ tır. Yurdun mevcudu üç yüze çıkarılacaktır. Yeniden 
l~t il 0 bUm bakım evi açılacaktır. Merkez kadrosundaki tadi
lira f e t:ışr:ı memurlarının terfileri için maaş faslında 2356 
cı eı ;~zlalık mevcuttur. V ekalctte hifzısıhha ve ictimaJ mu
il•-.r" Umum miidürlüklcri ve neşri)nt ıstatisik müdürlüğü 
!ıne \ ~ cniden tt .. -şkil edilecek ve muhtelif şube müdürlükle-

"illu iın edilecektir. Karşılıksız borçlara seksen bin lira 
l:J'tur. 

hutçe . ti:yu n u Umum iye Düyunuumumiye 
ikinci 'lllde birinci maddede borçların senelik mürettebatı, 
rrıu'l'ıi .111

ndue de Pariste yeniden teşekkül eden Dtiyunu U· 

k:ırrıbf e ı:ıeelisi mnsrafına iştirak hissemiz; üçüncü madde 
tıe q4~ 0 1mhn ve mübayaa bcdelatı gösterilmektedir. Bu se
~inc .. gc ve 25 numaralı istikrn1.ı dahili- kuponlarının ödenme
\·t·les.incÇcn. senekinin ayni tahsisat konmuştur. Paket muka· 
hır fa ıle \e satın nlımın demir yollar için ödenecek borçlara 
. Mu ayrılmıştır. 
lıyc bu~as ~satı zatiye ile malCıline verilecek nrazi bedeli 
l eJ uı Çesınden Düyunu umumiye bütçesine g<>Çirilmiştir . 
~ ~Çcn senekinden 8, ı 21,5 71 fa1Jadı r. 

tnh i t f s LI O"'l a. t. Rüsumat bütçesinin mnaş, ücret ve 
senckind asılları karolarda yapılan tadilat dolayısile geçen 
le: balı len 103125 lira noksandır. l\Iasarif kısmında berri 
21lıir i:ha~uhnfaza vesaitinden l J 5 bin lira tenzilat vardır. 

1arın1n i t anbarlan ile İslılhi\·e·Uzun köprü rüsumat bina· 
alct ı . nşııntına 60 1 . . • 

ıl\Jar1 ll\'tı lın !ıra, 339 da Istanbul memurlarının 
l\tnsraf t~sl.arın mahsubuna 6300 lira tahsis olunmuştur. 

. 'l'Elp tip~inden bazılarına zamlar yapılmıştır. 
~·ı:de merk ~, ~adastro Tapo, Kadastro bütçe· 
1çın t:ıh . ez kayıt ve münakala kalemine ı O memur · ilavesi · 
olun !Snt konm t 'f h . 

duruna ki uş ur. a sısattan, harcırahtan, masariften 
r r t>E\h .s

1
e. z bin lira tahsis olunmuştur. 

a.ı Aaı· 1 •Ye D hil' b"' · d h · 1 ihd ıyeye e . . ~ _ıye utçesın c ııpıs:ıne er rnas· 
ele tsınn Yüz gb~m~tır. Ye~ıdcn tam teşkilAtlı elli nahiye 
Jıa.r a~ılıgı oım:~ lıra .~hs~s olunmuştur. Seneleri bütçesin
bo cıratu, Püfu ~an mufctaşler harcırahı, bedeli icra devir 
~1ru173843 5 

l' evrakı tab'iyesi, vilayetler kırtasiyesi gibi 
C>sta t ıra konnıuştur: . 

' elgra,f Posta.telgraf hiitçesi sabıkından 

VAKiT ] 3 Nisan 

Son haberler Jri*!!=:·1 [~.________________________ &nmnuı11ıııııı11uıııı11111111ırıı•ııu111111ıın111111ıı••ni 
Yeni bütçede 

Maliye hazine bonoları çıkaracak -
Diyanet işleri kadrosu • Şirketlerden 
alınan pa~alar -Polis, posta ~e telgraf 

memurlanna yapılacak zam 
Anknra, 12 (Yakıt) -

Yeni biitçe lAyıhnsı 23 mad
delikti r. Encümen teklif la -
yihasmda tadiJAt ynpmışnr . 
Beşinci maddeye göre Maliye 
azami ıılu ay vadeli hazine 
bonoları -çıknrnbilir. Bunların 
yekunu 5 milyonu geçmiye • 
cektir. 

Altinci maddeye göre , 
scrmnyelcrinin nısfından faz. 
laşı devlete ait Ankara şch· 

remanctinden mlidevver mal· 
zemci inş~iyc, su,un ve ek
mek anonimlcrile lzmir liman 
inhisar şirketine ceman I 30 
bin lirayı geçmiyecek ıkrn· 

zata, yahut kefalete maliye 

mezundur. 
Dokuzuncu maddeye gö· 

re, diyanet işleri kadrosunda 
vaizler, ders<1mlar, ndedi 500 e 
tenneziil cdinciye kadar, miln· 
halat mevkuf ·tutulııcakcr. On 
birinci madde yenidir. Ümum 
memurin ikinci muvakkat 
maddesi mucibince, devlet 
memurlarının sınıf. derece, 
unvan maaşlarının teadülü 
ıçin müktazı kanunla vekalet 
teşkilat kanunlarının 930 
bütcesile verilmesi mecbu· 
ridir. Aksi rııkdirde 929 
bütçesi o kanunlar mnhi· 
yetini w:ıcaktır mealindedir. 

12 nci mande yenidir : 
imtiyazlı şirketlerle müte· 
ahhitlerindcn teftiş mukabi· 
linde alınan paraların bütçe 
haricinde sarfını, kadrada 
gösterilmeden komiser \'e 
fen memuru istihdamını ma
nidir. 

I 5 inci maddeye göre, 
\"aridat faılası, tasarufat, 
borçlarımızın ıtfasına hasrolu· 
nacaktır. 

ı 9 ucu maddeye göre, po· 
lis müfettişleri, merkez ve 
baş memurlarile resmi, sivil 
serkomiscr, ikinci komiser 
komiser muavinleri, .polis me· 

Muallimler 

murlarına, laalfal gece yarı -

sına kad:ır :ı9ik posta, tef graf 
merkezlerilc telefon santrallarm· 
da gece hizmea. 

1
yapan 25 lira· 

dan az maaşlı ~emurlara aylık 

maaş ve tah~ku fevknlilde· 
teri miktarı aslileri mecmu -
unun yi.izde onu dairelerinin 
tahsisatı fevkaiade tertiple -
rinden her ay lznmmı mahsus 
olarak verili Bu zamdan 
tcvkifat yapıl~az . 

Tevfik R~tü B. So
f yadan ~eeçerken 
M. Burotta ~örüştü 

Sofya, 11 (A,A) - Cenevreye 
gitmekte olan Türkiye harici}'e 
vekili Tevfik 'Rüştü Beyefendi 
buradan geçıniş ve istasyonda 
Bulgaristan hnricire nazırı 
mösyö Burof tarnfmdan seHl.m
Janmıştır. İki recü!ü devlet bir 
müddet görü§ümşlerdir. 

Kahile doğru 
lngilizce ct ~eyli Meyi > ga

zetesinin Uhordan aldığı ha
berlere göre manullah han 
Kabile doğru ilerilerken Nadir 
han da Kabilden 60 mil mesa
fede ve bir ordunun başında 
bulunmaktadır. 

Matun ve Oardez havalisinde 
bulunan bütün ~IU!ı ve mü
himmat Nadir lıana takdim 
olunmuştur. ı< 

Bazı kabilefcr Nadir hanın 
krallığı deruhte etmesini iste
mişlerse de Nadir han bu 
arzuyu }'erine getiremiyeceğini 
söylemiştir. Diğer taraftan Sin-
variler de Kabile doğru ileri
lemektedir. 

Bu vaziyet kırrşısmda Kabilde 
bulunan Saka zadenin krallık 
iddiasından feragat ederek cf
klrı cmumi}•cie müracaatı ka
bul eylemesi btklenilmektedir. 

Rc'f et Süreyya H. 
Avrup:ıdan avdet eden kıy

metli san'atkArımız Re'Ict Sürc.yya 
Hanım bu akşamdan itibaren 
yeni Maksimde bedii rakıslarına 
başlıyacaktır. 

birliğinde 

f stanbul muallimler birliği azası dün ikinci defa ola
rak Darülfünun salonunda toplanmışlardır. lçtimaa 2600 

.azadan ancak 30 kadar muallim iştirak etmiştir. Yeni 
idare heyetinin intihabı birçok uzun münakaşalara seb~p 
olmuş, nihayet tatil müddeti için de umwni bir kongre 
aktedilmek üzre muvakkat bir idare heyeti seçilmiştir. 
Resmimiz dünkü içtimaa iştirak edenleri göstermektedir: 

fazladır. Kadrolarda büyük tebeddül yoktur. Fen müfettiş

lerinin adedini tezyidi ve yeniden sekiz merkez küşadı için 
tahsisat konmuştur. 

Ecnebi posta telgraf idareleri reddfyatı tertibinde iki 
yfü;; küsur bin lira fazlalık vardır. Edirnedc kUçük bir telsiz 
ıstasyonu yapılacaktır. Ecnebi mütalıassıslar getirilmesine 18 
bin lira, İngiltere telgraf i<laresrne olan borcumuza on iki 
bin beş yüz lira, beynelmilel kongrelere iştirake beş bin 
lira konmuştur. 

Milli m Üda.fa.a Milli mildafaa bütçe~indc 
hava kısmı yoktur. Bu kısım için ayn bir bütçe yapılmışur. 

Harita umum mtidUrlüğü 
Bütçesi eskisinden 3217 4 lira noksandır. 

Encümen mazbatasında 
Encümen m~barosında mütevazın bir bütçe tırzedilmek 

muvaffakiyetinl ismet Paşa I iz. nin yüksck4 müzab:ıretme 
medyun olduğunu şükranla kaydetmekte .ve maliye vekiline 
m ua venctlcrin<len dolayı teşekklir etmektedir." 
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işin iyisi ••• 
Altı ayda mı çıkıyör? 

Ç-apadaki beden terbiyesi 
kursna devam eden Daday 
ka7.ası muallimlerinden Tnl:lt 
Mümtaz B. anlatıyor: 

- Geçen sene Harbiyede 
açılnn ihtiyat zabit kursuna 
iştirak etmiştim. Bu esnada 
bize sülüs maaş verilmişi. 

Ililahare B. M. 1\1. bir tef· 
sir ile bizim tam maaş al
mamıza karar verdi. 

Bu karardan bahs ile beş ay 
eYYcl Kaymakamlığa bir is· 
ti<la yollıyarak kesilen siilü· 
san maaşlarımın fadesini rica 
ettim. Bu istidnya ne kanu· 
nen verilmesi icnp eden ce
vap verildi ve ne de kesilen 
maaşlarım ... 

Üç ay sonra Kastamonu 
maarif müdürlüğüne de bir 
istida göndererek bu müte
rakim maaşlarımın tesyiycsine 
tayassut etmesini rica ettim. 
l\1aarif müdürlüğü bu istidamı 
maha11i muhasebe müdiirlü· 
güne göndererek Daday me
murluğuna tebliğat yapılarak 

matlubumun isaf edilmesini 
rica etmiştir. 

Fakat müdür B. ~·alnız ta· 
rih atarak ipuıl ettiğim ve 
imzamı da yazının altına at
tığımdan dolayı istidamı mu
vafık görmemiş ve sırf müş· 
külat göstermek 1çin istidanın 
altına arap harflcrile şunları 

yazmış Ye masasının içine 
atmıştır: Tayyare pulu olma· 
<lığı gibi pul damga kanu· 
nuna muvafık şekilde iptal 
edilmemiştir. İkmali lazımdır. 
iade..,, 

Bu istida iki aydanberi 
müdür Beyin masasında kal
mış benim işim gene görül
m-emiştir. 

En nihayet Kastamonidc 
bulunan bir arkadaşıma mü
racaat ederek istidamı takip 
etmesini yazdım, bu arkada· 
şım da istidayı bularak bana 
göndermiş. .. 

Halbuki Dahiliye vekAletl 
yaptığı tamimlerle her hangi 
müraacaata derhal cevap ve· 
rilmesini bildirdiği malumdur. 

Sonra memurin kanunu 
bir e\•rakın bir masada 24 
saatten fazla kalmamasını 
amirdir. 

Acaba bu müdür B. dam· 
ga kanununu biliyormu. me· 
murin kanunu ile D. Y. nin 
emirlerin! hiç okumamış mı'? 
Ne salAhlyetle binim i,Icrimi 
yüzüstü bırakıyor? 

Muhterem D. V. Şükrü 

Kaya Beyefendinin nrızarı dik· 
kntlerlni celbe tavassutunuw 
rica ederim. 

Bu muallimin şu şekilde 

maruz kaldığı müşkülat bu 
günkü idarecilik mefhumları 

ile hiç bir 7.aman kabili telif 
değildir. Ehemmiyetle nazarı 
dikkati celbedcriz. 

Perah Sinamada 
Şehrımıt 12 kıiım ayrıca 

dfiııyanın en meşhur hokkabnı 
Melidis rn:ı.tine: 15 te 

Sultan Abdülaziz 
Nasıl hal1 edildi? 

Nasıl intihar etti 
( ) 

( 2) ınci cilt 

Çıktı 

[ 
Eski harflerle çıkan 

en son eser 
~----

~ 
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Slşll Ahmet Bey sokak No. 56 :. Tel. Bevoötu 3044 

Niksar asliye mahlt,eme~:;ıden : ı 

Niksarın Cedit mahallesincieu 
Kaleli nam diğer Dizdar zade 
Rifat Efendinin eba ve ecda
dından müntekilen elli esneden 
mütecaviz fasılasız ve nizasız 

olarak uhdei tasarrufunda iken 
alıiren mumamn.ileyh veraseti 
karısı Tutu \'e Evlatları Şerife 

ve Şfikril ve Ömer ve Aliye 
munhasır olarak vefatı wım 

bulduğu ve bu suretle vere~ei 
mezburune intikali lazımgelen 

Niksarın Efkerit kariyesinde vaki 
Çorakpara namdiğer lnnaplık de
mekle maruf şarkan Bacı Müczzir.ı 
2ade Fuat garben Kihtir zade 
Mehmet efendi şimal en .zekirci 
oğlu Yusuf cenuben I<ıhtir zade 
Mehmet efendi ile mahdut on iki 
dönüm bir kıt'a tarlanin keııdi

sile müekkil \'C müekl,ileri na
mına ınuamelei tesciliyesiniıı 
ifası zınmında karar itası Ômcr 
bini Rif:ıt efendi tarafmdan 
talep edilmiş olduğından men
kul ve gayrı menkulda bir hak 
ita edenler varsa tarihi ilandan 
itibaren bir ay znrfında Niksar 
asli}·e hukuk mahkemesine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Niksar asbye mahkemesinden: 
Niksarın l luri k~ırıycsindcn 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprü 

b~ında. Beyoğlu 2562 Şube 
acentesi: Mahmudiye Ham altında 

İ&tanbul 2740 

Trabzon birinci postası 
(GUMHURİYET)vapuru 15 Nan 
PazarteaJ 12 de Galata nhtıınııı .. 
dan lıııreİetle İnebolu, Samsun, 
Gırcson, T rabwn, Rize, Hopaya 
gidecek ve clönü§te Pazar iskele. 
&ile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zonguldağa 
u~aynrak gdeocktir. Hareket 
günfi yük kabul olunmaz. 

Antalya Postası 
(ANAFARTA) vapuru 14 Nisan 
pazar 1 O da Galata nhtımından 
hareketle İz.mir, Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, Antalyaya 
gidecek ve dönU§te mezkür iske· 
lcierle birlikte Dalyan, Marmaris, 

Sakız, Çanakkale, Gchboluya 
u~rayarak gelecektir. 

Mersin sür'at postası 
(l\1AHMUT ŞEVKETP AŞA) 

vapuru 16 nJsan 6alı 12 de Galata 
rıhtımından hwetle lmıır, Antalya, 
AIAiye, Men.ine gidecek ve dönü§te 
T zııucu , Anamur , Alfilye , An. 
t8lya, lzmire uwayarak gelecclctır. cihetli czlu müteveffa Ömer 

kızı Penpe I fanıının kocası 
ı~-.-.--~"l"'!"" ..... ~----~· 

kariyeden citıetıi oğuııanndaıı Sa ık zade biraderler vapurları 
Mehmet oğlu 305 tevellfitlQ Vara -'enı•z 
Mustafa harbi umumide A.ı a~ 

tahtı silaha sevkle 30·9·335 L·· k Muntazam ve U ·s postası 
tarihlerindcnberi Jıayat ve me-

l Sakarya 1,4.aNp:rui~~ft malından bir haber a ınamadı- .,..., 

ğından ölümüne ve bundan p günü ~amı Sir-
sonra da aradaki nikahının feshine azar keci rıhtımından 
hüküm ib.sı mezbure Penbe hareketle Zonguldak, lnebolu, 
haııım vekili Selem zade Ahmet Sinop, Sıımsun, Ordu, Gire:ıon, 

Trabzon, Sürmene ve Rlzeiske· 
Ef. tarmından dava edilmesine lelerine azimet ve avdet edecek· 
ve bu husus hakkında ibraz tir. Tafsildt için Sirkecide . les'a-
edilip evrak arasında bulunan det hanı altında acentalığına 
Niksıır askerlik Şübesile kaza mürııcant. Telefon: İstanbul 2341 

ııuf us memurluğunun derkena
rında iddiayI vakii teyit eyle
mesine ve davanın da kaydi 
resmiye biııa eailmesindcn 
bilkabul 25-3-929 tarihinden bil 
itibar altı ay müddetle ilanına 
l:arar verilerek müdefye vekiline 
tefhim kılınmasına göre bu 
müddet zaıiında gaibi merkum 
Mustafa hakkında Niksar asliye 
hukuk mahkemesine bu hususta 
malfınİatları bulananların bildir
meleri ilan olu:!ur. 

Karadeniz bo~azı tahlisiye 

ldareslnclen : Müstahdemini idare 

için 220 na 250 takım yazlık 

elbise aynı mıktar potln ve kas. 
ket pazarlıkla yaptınla~ındın 

talıplerin tefsillt almak fiter~ 

yevmi ihale olan 17 cari çarıamba 

günü saat 14 de kadar Galata 

rıhbmında Maritlm hanındaki 

merkezı idareye gemeleri. 
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Kuruş Kuruş 
ı >.ı lıt• ıso ooo l'; .. ~ ~~ 

Gazeteye göndcril~cet mc~tupla.nn Dzerlne 
idare içinse (idare), yazıya aitse ( Yw) 

l~aretl konulmalıdır 

Bu1lm1ya.n mektuplann tade•inden, luymntl• 
mukcı.ddere•lz mektuplara kooulmut put.lann 
kaybolmaamdan ve lllnların münderlcatmdan 

idare meaul deftldir. 

13 ıısa.n 
1929 

=HER. GON ÇlIUJt TORK G~I;::: 

tell970 idare işleri l 1971 vair.1 i5lerl • tel~rar: 

TGrlc mekteplertle faydalı eserlin 
tlAnlannda v/R 20 tenzilat yapılır 

Büyük ve ya bir çojı defa l~i~ verilen 111nlarla 
husu•ı mahlyettekı lltııların UcretJ 

idare !le kararlaşttnlır. 

Gaıetembe huıwt dln kabul eden yer: 
H. S. H. lllnat acenteıl. 

iL N TARI FES!: 
S&tır• ~ ıc 

6·8 Uıcl say!ad• ıt. 
tl 
40 

ıoıı 
2()0 

}ıo 

Devlet demiryolları ve :liman VR Ki T Mahlulat müdürlüğünd 
ları umumi idaresinden: • 

İdaren'izc !Cızumu ola~ yüz bin ton maden kömürünün mü
nabsası 6 mayıs 929 pazartesi günü saat ( 16) da Ankarada 
umumi iJare bincsıııda icra edilecektir. 

Müuabsa;a iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve teminatı 
muvakkate'.erini yemi rııezkurda saat ( 15,30 ) a kadar umumi 
idare yazı işleri ınüjürlüğüne vermeleri liltımdır. 

Talipler münakasa şart:ıamelcrini ( 250 ) kuruş mukabilinde 
Ankarada malzeme dairesinden Haydarpaşada mübayaat komisyo
nundaıı tedarik eJebilirler. 

AL TINCı BÜYÜK 
Tayyare piyangosu 

4 . CÜ KEŞiDE : ı ı MAVISTADIR 
BÜYCK İKRAMİYE : 45,000 
AYRJC\: 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 LlRALIK 
İKRA:\IİYELER VE 10,000 LIRALLK BİR MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an 3,900 numara kazanacakbr. 

Müz'iç öksürükleri en 
çabuk iyi eden llaç 

Krezival 
~ır. Tesiri' Dinlerce defa teo

rübıı edilmiş olan bu iJac ko· 

!aylıkla ve kat'i, bir .suretıe 
tekmil b..lgaınları· &öktlırür ve 

eritir~ 

.. ~~· hususi arnbcıl&Jlll• 
dikkat. 

r: . ....... • ', ' -"• ~,., "" - ."' '• .. ,. ; -r..: · ~. 

N.~~~a~~e
T ü rki ye İŞ 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 
liradır Umumi müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

A!';KAIL\ .~DANA 
1STANB[L TRABZON 
lz~JI R GlHESO:V 

AYVALıK 
KAYSERİ 
MERSİN 

SAJISUN EDIUDll'l' BURSA 

-

Matbaası 

-~ 
KiTAP 

• il il 

_,_&_11_1aiıilŞ11.111 N 

Kıymeti muhammenesl Dedeli rnüz.:ıycdcSI 
Lira, 3<83 Lira 3300 h·, 

Beyoğlunda Amerika ve Kohot oteli arkasında 11 , 
numaralı 291 arşın arsaya verilen· 3300 Lira bedel ~'. 
lilyıkında görülmediğinden bir hafta müddetle tcınd~·rı 
karar verilmiştir. Fazlasilc t:.ıHp olanlar nisanın on ye ı 
çarşamba ~ünü saat on beşte kıymeti mulıammenenin Y~ 
yedi buçuğu nispetinde pey paralarile beraber J;can r 
Evkaf müdürlüğü binasında mahltHllt müdiriyetinc 111

" 

caatları. ~ 

CEM 
Yegane mizah mecmuasıdır. 

C~ in son .. çık .. an nu6i!'f 
~ sını gordun.uz ınu 

1 - Herkes kaşık yapar ama ... 
2 - Yerli malı .. yaşaşın gençlik 
3 Şişmanlık modası 
4 - Niçin evlenilir? .. herkese göre ... 

Mahlulat müdürlüğündeV 
Kıymeti muhammcncsi 100 lira 

Ayvansarayda Toklu J:.ırahim dede mescidi ye ımı,zıin 
mqrutalıancnin Iıarabiyctinc binaen temel taşhrı hari~ 
nıak şartilc ankaıı bir hafta müddetle mlizayedeye konııı ' 
tur. Talip olanlar kıymeti muhammenenin yüzde yedi bu\ 
ğu nisbetindc pey akçelerile beraber nisanın yirminci co~tı· 
tesi günü saat onda mahalline saat on beşte de Çenbcr1'. ' 
ta lstanbul evkaf müdüriyeti binasıııda mahlulat ınliJur" 
tine müracaatları. ./ 
~~~~~~~~~~~~~-.......... 

Baytar mektebi alisi rektorluğund~rı: 
Yüksek Baytar mektebinin ihalesi kılınamıyan ekmek, ,eb~ 

mekolatı hayvaniye ve erzakın 1 /5 /929 çarşamba günü ;"8
1
, 

b ı·V 
icra kılınacağından talip olanların müessesatı ticariye mu 3

• 

komisyonun3 müracaatları. ./ 
/~~~~~~~~~~~~~---....,,.,. 

·gm · · '· m · ~ · HAV GAZI mımammınmım= 
f;lf Hava gazı kullanmakla temin edeceğiniz rah~tlığı ve iktısadı öğrenmek; mev- ~ 
mi cut tesisat ve ocaklarınızı sizi mükemmelen tatmin edecek bir surette kullanmak & · 
• için icap eden fenni malumatı elde etmek; diğer mahrukatın mucip olduğu ağır f:::i 
• hizmetten kurtulmak, ve tediyede gösterdiği suhuleti öğrenmek velhasıl hava ~ 

&::1 gazına müteallik her hususta her türlü malumatı almak isterseniz : m 
il Ilir kcrrc telefon etmeniz 'eya her hangi b!ı· lisaı1da talıriı'en 

sı'NiRE N!sa.n 
~AYGİNLİGA 1\Zilkade3 Burç'.//~~~ 

Ç A R p 1 N T 1 y A 1 ~rın do~uşu r"ilfil ''"~ )4 
• - . ~ 7.22 L!J~ 2~. 

EMSALSiZ DEVADIR , c J si 
HER ECZANEDE BULUNUR 1 uma.rıe / a adresinizi bildirnıeniz kafidir. 24 saat zarfında memurlarımızdan m 

~ biri nezdinize g~nderilecektir. • • fi 
~ Be.yoglu ha va gazı şırl(etı ~ -dü-:~-,::-;~~-~ ~-::0-r:n-i:a-h~-::d-;u-il: 

Namaz vakıtları .,..., 
alıı Öite ilı.in::lı Alqa;n Yıı-" $, 

s.2-ı 12. ıs ıs.sa ['-1 • .ı.7 ~·J,:!J 
---- - ··ı:ır Bugün do~anlara İSi · 

ı: 1 BALİKESlR ZOXGl'LDAK 
Müsait mııameıa ı. kumbaralar kasalar 

Jl Adres: lstikl&l caddesi numara 34. Tel: Beyoğlu. 1570 B kavağındaki ambar memurluğu 
% ;~ ıınmm • ızı:rn ' "almfil '• • mmmrnmrıınmıntllifStıtı.liil .· '· ~tın .• ı:ımı ' mımmımnı münhal bulunduğundan e\Safı ' 

~::::15V lstanbul emvali metruke müdiriveti ilanatı kanuııiyeyi lıaiz taliplerin 14 

s!ı~·t Ferh~r.Jt 
Günü;; nnsillatı: 

Yarsız kalır cilıanJ.ı a~·ır ıı 
-§$1~ 

iLAN 
Kıymeti 

lJr" Kuruş Mah•ilesl Sokağı No. Cinsi 

'J cari pazar günü saat on üçte 
yar i tiyen __.... 

ııı----.B·u-g-=ü-n'kü hav; 
(J.ıva_~3p.tlı \.!! bnlu_tld l.leyoglıınJa Tamtam malıallesimle ada ~o•ag-ımla 5-1 o bıraııaııede mevcut eşyayı muııte

life 20-4-929 tarihine müsadif cumartesi güı:ü saat 11 de mal·Jlcıı bilrnüzaıede satılacaktır. 
Taliplerin ınalıalli satış komisyonuna müracaat evlrınrleri. 

Q3lata rılılınıında Maritiın ha-
nıııdaki mer:;czi iJareye grime- •=- ·-- -- - ·--- _ 1,,ı 
leri. ~fea\a1 müJ:it: Ahr.ıet ~ 

~~~~-~~~~~----~~~~~~~~~--~-~-~~~~-~--~~----_______.-/ 
JC 9 50 lleybeliada Biiylikcadde 62 ars~ 

2 Jl•J:§ 1,jliij\O•l9.~PERODEN1Öksürcilc-D-•az ftiıtalllclerında ., en sıhl dlr · , b- .dit v• ~•r \ürtil' ıgrıl .. ra ltertU· 2•19 1 " " ,, " 63 arsanı" c.lörtte 3 hfrsesi uu:ı -~ 

Adalar kazası mal miıdiriyelinden: IlaladJ muharrer arSJ- VEREHLILERE,SJRACALILARA,UZVIET DOKTORLARA SORUNJ/J 
farın mL,lki•·etinin miizayide müddeıleri l ı . 4 _ 929 tari- VE l<fHIK ZAYIFl.ll(J.-4RINA, HAl'llLE :SAF TR 1kALS1 N p ~~· 

ı VE SUT VLREN ICADINLARA ,f.OCUIUA- 1!-ıııııf:Jiıdi::aııilUiırıı!:~ HOHPflİME KAı<E TOZ VE GRANU 
hinden itibaren bir hdta temdit edilmiş oldu~Lından taHp RIN BliYilHESINE, KEH/I( İrtRIK/.IKl.A Günde 3'•deİ ~Bhot 5 ks~il< 
ola~ların 18 - 4 - 92•) p~rŞCIT'be giinü saat 14 te Adalar RiNA. HASTAUKOAN KALKANJ.4llA. - ocul<larB rıısın. 

em~a~l~m~u~·d~u~r~li~i~~ü~n~e~m,,;.;;,ii~ra~~~aa~t~la~r~ı~il~~~n~o~l~u~n~u~r . .,,,,,...,, ........ ...,, ..... """"""',,,_~...,....,....,,...,....,,...,,...,,~"""'"""'"""'"""'"""~"""'-""""""""'"""""'""'""""""""'"""""'"""""'"""'"""'""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'""'"""'""""....,,,""""""'""'"""""""""'""""""' ..... __ ............. ~ 
.. Vakt :' uı 1.3 1\isan 1929 tefrikası: 22 A İ ]k©).w@~ Muharriri: Veı:~ Staf.pııl 

yere 800 İngiliz lirası ve
rilmiyeceğine kaildi. Cina
yet usta şantajcının müta
lebatı derecesinde olmak 
icap ederdi. fakat bu dü
şünce şimdi değişiyordu. 
" Roçester " diğıl yaln:z 
kendi şerefini, aynı zaman
da diğer bir kadının na
musunu kurtarmak için para 
vermiye mecbur olmuştu. 
" Voles " diyordu ki: 

- Nasıl mes'ele sızı 
aliikar etmiye başladı de
ğil mi? 

Haydi şu kapıyı açı
nız diyörum. Çıl.arın şu 
anahtarı... Sizin daima deli 
gibi hareket ettiğinizi her 
kes bilir .. Fakat bu, haddi 
tecavüz ediyor.. İkiniz de 

avucumun içindes;;ıiz. İşidi
yor musunuz? Şu a\"Jcumun 
içinde ... Bunu siz de bili
yorsunuz.. istediğim ande 
sizi şöyle eziveririm .... 

Sağ elini açıp kapıyordu. 
Bu el, fena, tüğlü, gaddar 
bir el idi. 

"Cones" asla heycan 
göstermeksizin ona bakıyor
du. AJır ağır dedi ki: 

- l3oş yere adalelerinizi 
yoruyorsunuz. Maalesef ben 
kararımı almışım. Bu kararı 
asla değiştirmiyeceğlm. 

mösyö "Voles" emsali olan 
şahıshırın gittikleri hapisa• 
neye ~idecektlı. Artık ita· 
atten vaz geçtim. Şimdi 

emreden benim. Şantaj 
ustası efendi 1 Kanımızı 

şöyle bir deşeceğiz ve ne 
matah bir mahluk olduğu
nuzu lngiliz efkarı umumı-
yesıne arzeyliyeğiz. Bu 
manzaraya karşı efkarı 
umumiye öyle alaka göste
recek ki o hanımla ve be
nimle pek te meşgul olmı
yacaktır. Beni hayır işliyen 
bir adam addedeceklerdir. 
Vatanıma hüsnü hizmet etti
gımı söyliyecektir. Siz 
adamdan anlamak iddiasın
dasınız.Nasıl kat'iyyen azm
etmiş bir adam nedir bilir 
misiniz ? Bana baksanıza, 
gözlerime baksanıza, ahmak 
herif 1... 

Bu sırada kapı vuruldu. 
"Cones" cebinden anahtarı 
çıkararak kapıyı açtı. Hiı-

metçi dedi ki: 
- Polis memuru geldi 

maylort. 
- Söyleyiniz buraya 

gelsin. 
"Voles,, şapkasını tekrar 

eline almıştı. Şimdi elinde 
şapka, masanın yanında 
duruyurdu. Kendini müda
faa eden bir mücrim oldu
ğu halinden anlaşılıyordu. 
Memur, pek genç bir ço
cuktu. 

Resmi geçitte imiş gibi 
ciddi bir tavurla duruyor
du • Etrafındaki eşyanın 
ihtişamından tesire kapıla· 

rak kasketini başından çı

kardı, ve sebebi davetinin 
söylenmesini bekledi: Her 
ne kadar yanında ne revol-

ver ne polis değneği yok 
idi ise de gene tesir yap
maktan hali h'mıyordu. 
" Voles ,, kada. heyecan 
duyan "Cones" dedi ki: 

- Memur· efendi, sızı 
çağırmaklığım şu efendiyi 
tevkif etmeniz içindir. Çün
kü bu adam ... 

"Voles" haykırdı. 
- Durunuz!... 
Tıynetindeki Yunanlılık 

galeyana gelmişti. Memura 
doğru koştu. Kendini mü
dafaa eden bir klefteci 
tavn ile kollarını açarak 
bağırıyordu: 

- Hata var.. Yanlışlık 

var memur efendi... Size 
yemin ederim ki yanlışlık 
var. Malyort ile aramda bir. 

suı tefehhüm oldu. Rica 
ederim bizi bir lahza, bir 
dakika .. Evet bir dakikacık 
yalnız bırakınız.. Müsaade 
ediniz de kont hazretlerine 
hususi bir iki çift söz söy
liyeyim. Herşey halloluna
caktır. Aramızda mühim 
bir ihtilaf yoktur. Yalnız 
ehemmiyetsiz bir sui te
fehhüm, küçücük bir anla-ı
mamazlık... Rica ediyorum 
efendim ... 

Polis memuru "Voles,, in 
fazla yaklaşmasına tavrı 
ile mani oluyor, ve "Co
nes" e bakarak emrirıi bel:
liyordu. 

"Cones.in "Voles.e kar
şı bir husumeti yoktu. Yal
nız bir akbaba yahut bi• 

·bi . gı 

sırtlan karşısında iınıŞ dB\;i' 
nefret duyuyordu. O ı.jı 

1• se• 
kada yegane eme ı . 
bin lirayı elde etınrkt~ızo-

Mukavemet etmek, .ıarıPı 
çester,, in haklıyamadıkdecr~ 
haklamak , zuhur c ·'- ı:' 
bütün maniaları y1kn1

'" il~ 
melinde idi. "Vole5 • r~il-

, ;l \)1 
mani olarak ka~şısınc• 

1 
~· 

1 b 
.. cİ 1 

mişti. şte bu ırın • ııcr· 
niayı " Cones ,, ya!rıı· D)11ı 
taraf etmekle kalmıyor .0,~· 
zamanda kendi lehin.c 

1jjr~' 
le ediyordu. Sekiz l>ın. W 

k. ;çın 

yı kazanma~. z~~. 1 cid,tiı'. 
tiyord u. Gırıştıgı . . yeP1 

fevkalade cezibcsı;ıı po· 
Yeni ihataya başlanıışt'.: 

d d. kı· 
Hs memuruna e 1 ,.ıı l 

( 5;t<f' 


