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~anlılar mali kuvVetıeri nisbetinde maddi tazminat verecekler 
l~ıri ~ir i~tili1 
Dah'J'--

lcUeıi 1 ıye ve Maarif velca-
Vas,f bar~sında vuku b~lup 

eyın . t"f Ceın 1 " ıs 1 asile yerine 
a Hus ·· b . llıesini ~u eyın geç• 

s· . nıucıp l 
ıp ıhtilafı ? an pren· 

Yece Pek . . efkarı umumi· 
bunun 1Y1 anlaşılamadı-

seb b' • Solan ·h e 1 mevzuu bah-
b. 

1 uıar 
ır id ın en muğlak 

V are rnesel . J 
asıf 'b esı o masıdır. 

Şiiktij Ka ey ne istiyordu? 

du? ihtil .. ra bey ne diyor
han&isi a ~a hangisi haklı, 
beYİn • . aksızdı? Vasıf 
C ıstıfa d 

ernat Lı" e erek yerine 
l"lUsn.. b . 

ltıcsj il u eym geç-
oldu ın:?rnesele halledilmiş 

h Bu sualle .. , 
erkesin h r tabıı olarak 

noktala atırına gelecek 
rdır 

liadise .' 
&Özle n/' birtaraf bir 
ş0Yle b· Utalea ederek biz 
iht·ı ır hük·· 1 afta y um. veriyoruz: 
tarafı asıf beyin haklı 
ır- ole! ~-
•-.aya bey· Uısu gibi Şükrü 
Vardır· bın de haklı tarafı 
ın ' Unun · · d eselc ıçın ir ki bu 
llıij k de h"k" ~ ül b· u umet çok 
l?ııştır: ır vaziyette kal-

.Mernıek 
llıııııı· ette maa .f. ta 1ll L_ rı ın • 
muhtelif a~dile halktan 
!~r ~ı Vcsai tle 
ıqtı ~ ınıyo b para-

n tlıiih. r; u para-

d
lllaarif b~rn kısmı umumi 
al UtÇe · 
•ıq İyi • sıne alınarak 

~lduğu h ı~ler görmek kabil 
al)ı id a de bunların ma

tııaıc atelere t k d'l - . 
olu sadırı h ~.r e ı mesı 

Yor. usulune mani 

J>a ~eınıeker 
d/~sın1 d ~n.. yalnız bir 
• ~1ldir· b· uşunmek doğru 

tırıd ' ır h . e n arp tehlike-
tırıi asıl k 
le . n e\'latı şar vilayetlc-

rır. arı .
1

,.. 
ı ·e ask garp vı ayet-
erek dii er kıyafetile ge-

sa, Şınanla 
c) Yahut b çarpı~ırlar-

araı.. °'a unun aksine 
~erı l () rp ·ı ... 
Vila ç eti Ve i ~ı ayetlerinin 
b' Yetıcrin· htıyarları şark 
ır ın nıa k 

j • tchı·k ruz alacağı 
Çırı h ı eye k 

ed er su ınu av~met 
1 erlerse retıe fedakarlık 
Ctj d Ceh 1 1 . rı e d a et mücade-
Ctıııı· • e ku . . 
~e 'Zın Za'f VVctiı vılayet-

Yardı 1 vilay "'ti · · V Ilı et \; erımı-
d akıa llıeleri lazımdır 
e\'r lllenıı k . 

ı>' esinde e ·etim.iz harp 
tı'trn· n sulh 
lek ıştit· f k devresine 

et · . ' a at 
le . 1 ~ın b· gene mem-

sı 1 ır h 
su 0 arak . ayat mese-
h... "e liınnn ş~lllendif er yol 
·•ıışı· ışl . 1 

~b·~ır; bunu erıne girişi!-
''· n i · tind •da.re ihrÇın her sene 

lıat~ , ~larak ıyaçları hari
llıi11 e!J, ı-..·1 1 otuz, kırk 
tı .re ·•ı Yon ı · ' 
llu llıecbur b ıra sarfet-
tcrı ış.ckilde ulunnuyonız. 
.. e ~, sarfj 
tde Varid Yatı her 
}' lllek at b" 
ı İda zaruri l utçesi ile 
t1:11 temizi o dukça ma-.re . lab· ... l_' 

h ~ırın·, 11 oir d 
oin ş adde ev-

\ilı: aenale h dem.eyiz. 
1Yett Y b·· 1 

ltıını e bir hük"' oy e bir 
h. n d" urnet d 
··ı tlf e Uşünce . a a-
ile auer sı ınahall" 

llla.h Çerçev . ı 
o)lll sur k 1 es1 dahili-
trı a.ısa b a aınaz . h. 

Uvakk eş ' ıç 
biitu at b· on senelik 

n v • ır d 
~ı i Urıdat evre için 
tire;kkan nisb ınt·enbalarımı. 

e c ınd b· 
tı'ıiişt unıurn.. e ırleş-
i~ erek ı dertlere 

P ed Çareler 
IA.ıtt et. ararnak 

~alı ~ liııc(i 
&ayıf .. - .J ... uıı.Qadır] 

"6Yaşasın 
Cumhuriyet!.., 

Madrit sokaklarına 
asılan beyannameler 

Madritten bir manzara 

Madrit, 13 (A.A) -
Neşredilen resmi bir teb
liğte sinemalardan birinde 
bazı talebe tarafından çı
karılan hadisenin ecnebi 
gazetelerinde izam edilerek 
bildirilmesine itiraz edil
mektedir. 

< 

Barem layihası 
Maliye vekilimizin mcmurla
nmızın teadülü Ve maaşları 
hakkında meclisteki beyanatı 

~
nk"ra, 14 

(V ~ .. ~ Me-

mur arın te • 
;qülüne mı. 
afların tevhi • 
dine ait ka • .; . . 
rıun layiha • 
ları hakkınaa .... 
Maliye ve • 

" kili Sarrco$1u 
Şükrü Bey 
beyanatı ati • ~ 
yede bulun • 
muştur : 

Memurların 
teadülüne ve 

L8yihenın esaıları nedir? 

- . 
maaşların tev- Maliye vaklİimiz "Saracoilu Ş~ı· Bey 
hidine ait kan ur. layihası 1 - Devlet bütün memur 
B. M. Meclisine takdim sınıfını onyedi derecede 
edilmiş bulunmaktadır. Dev- toplamıştır. 
let hayatına çok feyizli ne- 2 - evelce memur maaş
ticeler verecek olan bu mü· !arından tekaüt aidatı, ka
him layiha ile tespit olunan zançvergisi 1 maktu vergi, 
esaslar şunlardır: [ Alttaratı 2 ıııcı ~>ı.fçı.ıdadır ] 

• • • • • • 1 

Bekarlık uerıisi 
M~sa~ı~amız 

-12-
Sadri Etem B. 

diyor ki 

"- Bekarlık vergi-
sinin aleyhindeyim . 
Ç ... b .. c ı, unKu u "e6uı -'!· 

defini iyi intihap et-
memiştir. Zannediyo
rum ki bekarları ha
raca kesilmesi fikrini 
ilham eden şey mem
leketteki nüfus azlığı

dır. Bütün bekarların 
el birliği ile evlendi
rildiğinif arzedelim ve 
memleket ne kadar 
nüfus kazanır? Paris, ( A.A ) - Jurnal 

gazetesinin Madritten aldığı 
bir habere nazaran gece 
başlıca ~okaklarm duvar
larına 11 Yaşasın cumhuriyet, 
kahrolsun mutlakiyet,, iba
resini havi kağıtlar yapış • 
tırılmıştır. 

,Sütçüler cem~yetinde intihap 

Halkımızın °!o 79 u 
köylü ve çifçidir. Bu 
kısım evleniyor ve Ü· 

riyor. Hatta çalışan
lara bir çift kol da-
ha ilave edilsin diye 
vaktmdan evel evle
niyor. Vaktını geçir-

Madrit darülfünunu mu -
allim muavinleri maarif 
nazrrına gönderdikleri bir 
mektupta darülfünunun im
tiyazları iade edilmedikçe 
vazifelerini yapmıyacaklarını 
bildirmişlerdir. 

Y tıı1anlılar 
11ikbin 

--
Mübadele baş murah •. 
hasları dün yeni tali
matı hamilen geldi ~, 

Yunan mubadele baş -
murahhası M. Diyamando
polus dün (Semiramis) va • 
puru ile şehrimize gel -
miştir. 

M. Diyamandopolus son 
Türk tekliflerine mukabil 
Yunanlıların talimatını ha
mil bulunmaktadır. 

Mumaileyh bu talimatı 
Ankaraya götürerek M. 
Papaya tebliğ edecelctir. 

Haber aldığımıza göre 
M. Diyamandopolus yann 
Ankaraya gidecektir. 

Verdikleri talimat 
Atina, 14(Anestartitos)-

M. Diyanmadopolusun ha· 
mil bulunduğu talimaf m 
hututu ümumiyesi telgraf!a 
Ankarada M. Papaya bil· 
dirilmiştir. M. Diyam~ndo-
pulus Istanouldan dc-rhal 
Ankaraya gidecektir. 

M. Papaya gönderilen 
talimat pek itilafpervera -
nedir, Yunanistan muallak 
meselelerin hallini sami -
miyetle arzu ettiği cihetle 
kendi mali kuvvetine göre 

ı Türkiyeye nakti tazminat 
vcrmeği kabul etmiştir. 
Bura mahafili siyasiyesi 
neticei müzakerat hakkın
da büyük bir nikbinlik 
besliyorlar. 

* Cemal Hüsnü Beyin ye-
rine tayin edilen Tevfik 
Kamil Bey, mübade!e işle
rine dair bazı evrakla bera· 
her komisiyun Türk başk5-
tibi Mukdım Osman Beyi 
Ankaraya devet etmiştir. 
[Alttuarı 2 lncı <ırıf.ırnızd.ıdır} 

wcı== 

miş bekarlara ancak 
büyük şehirlerde tesa
düf ediliyor. Bunların 

[Alt tarafı -4- üncü sayıfamızda] 

llsa akamızın 
~ekli nedir? 

81..r beklrlık vcrrtıı mtbabaka11 
açtık. Bandaıı mak.aat Y ozıat meb' 
uau SWe1111an Sırn Be;ytu Millet 
Medlelne "ffl'tl.lft teklifi lı:anı:ni 
llurlne münakata edilen belcirlık 
•errt•l hakkında muhtelif fikirleri 
kuaca kaydetmek Ye bu fikirler-

Dün sütçü ve süt müstahsilleri cemiyetinde yeni ıdar.e heyetı 
intihabı yapılmış ve C. H. f. namzetleri kazanmışlardır. Yeni 
heyeti idare Ahmet Cemal, Ali Cemal, Şevket, Halil, Hamit 
Beylerle Yusuf, İbrahim, Bekir Sami, Eşref, J<öse Mustafa Efendiler 
ve Uloğlu lbrahim, Yusuf afalardan terekküp etmektedir. 

den husfalnln ıaıeteml:ı: kari.len 
araımda daha fazla tazıı!ta.r bu. 
Juııdufuma tcıplt eyleıncktlr. Mü. 
eababnm t•kll ıudur. Gaı:cleml:ı: 

her a\ln ıllrdiljiioliz clbl muhtelif 
mealeklere menıup ve maruf zc
vattall blrbıla belı:lrlık ver,ıaı 

hUkındakl noktal nazarını birkaç 
ıahrla yazacaktır. Ayni aünde ı•· 
zelemlzln bl..r kC>teılnde bir de 
kupon neırolunacaktır. Karilerim.iz 
,uetedc ıırulle YerfİDln Jehlade 
yahut aleyh.inde olarak çıkacak 
noktal nazarlarm Ye bunlarm eı
babı muclbeılnln hanrtalne taraf. 

Resmimiz intihap esnrsında alınmıştır. 

909 istikrazı 
İtilaf metni hazırlanıyor 

Şehremini Muhittin ve 
hukuk işleri müdürü Muh
lis Beyler 1909 istikrazı 
itilafnamesinin metnini tan
zime başlamışlardır . Bu 
metin 2 güne kadar hamil
lerin vekiline tebliğ edile· 

Muhlfı 8. Muhittin 8. 

cek, müteakıben belediye 
meclisine sevkedilerek tas
tik ettirilecektir. 

Vilayet meclisinde 
Umumi vilftyet meclisi dün 

toplanarak müzakeratına devam 
etmiştir. Tarik bedeli naktisin
den 929 senesi kesri rnunza
mının tahsil edilmemesine ve 
kazanç vergisinden haddi azam 
olarak aluıacak kesri munzaınııı 
yüzde 5 nisbetinde tahsili 
tekarrür etmiştir. 

Vilayet bütçesinin tetkikine 
henüz başlaııılınamıştır. 

Tahdidi teslihat 

Çinliler 
Askerliğin kaldırıl~ 

masznz istiyorlar! 

tar olurlana o fikrin lntlf&I' ettlil 
aazete nüahuındald kuponun, lize
rtne adrealerlnl Ye lm:ı:alarmı ko-
yarak diier kuponlarla birlikte 
matbl\&lnaa ıönderecclüerdlr. Mat
baamızda toplanacak kupaniann 
lhtha edecett reyler blllh&re ıu. 
nlf ohınacakhr. Neticede en ztyade 
taraftar bulunıln fılıre rey vermlf 
olaıılaz araımda bir kw-a çeldlecek 
ve kazanacak 10 Jrarimlze muhtelII 
hediyeler ta1ri1m edıJecckttr. Cenevre, ( A.A ) - Tahdidi 

teslihat konferansı komisyonun-- , .. __ E_fg•an•-d•a-az•i•y•e•t __ ,,; 

d:ıki Çin azası asker toplama Pişaver, 13 ( A.A ) _ Efga
usulürıün lağvı talebini havi bir nistaııda k~in Oardcçden bildi
rnulıtırayı tevdi eylemiştir. Bunda rildiğine nazaran kıtaatını top
asker toplama usulünün mili- lıyan Nadir Han kaLil üzerine 

yürümektedir. 
tarizmin hakiki menşe ve saiki Amanullah l lanın taraftarlcı rı 
olduğu beyan eylemektedir. günden güne çoğalmakiadır. 

Cerrahpaşa hastanesinde 

Cerrahpaşa hastanesinde hastabakıcı ve hademelere 
mahsus olup iki aydanbcri devam eden yeni harfler kursunun 
bir kısmı dün bitmi$ ve talebeden bir kısmı imtihanlarını 
yererek cbliyetnamelerini atmışlardır. Resmimiz hastabakıcı 

ve lıadl'mc.:h:rlc muallimi İzzettin Beyi ~östcrmektedir. 

• 
Işhayatı da-' 
n--1--kadn 

-15-

Bir erkek düşmanlığı 
Yeni kadın tıüzelligi daha 

canlı, daha dinamiktir 
Bir adam öldürsek, çalsak erkekler

eibi mahkUm oluruz.. Sonra ... 
Suat Derviş 

Hf ., genç neslin 
edebiyat sah • 
nesinde parlı • 
yan sayılı şöh
retlerinden hi· 
risidir. Hayatı 
ve realiteyi ol-
duğu ğibi düm· 
düz gösterme• 
diği, ona daha 
ziyade hususi 
bir renk ver • 
diği, onu daha 
ziyade bir şiir 
süzgeçinden ge-. 
çirdiği ıçın 
kendisini meş
gul olduğu kıs
ma rağmen, 
kuvvetli bir Muharrir Suat Dervi~ Hf. 

edebiyatçı olarak tanıyordum. ziyade arkadaşların zoru 
Ayni zamanda kendilerini ile girdim. Edebiyatı kü

şahsan tanımam için bir çüktenberi severdim. Hal-
fırsat teşkil eden anket buki, istidadın var diye, 
mülakatından sonra eski beni konservatuvara gön

derdiler, müzik için çahş-
kanaatımda yanılmadığımı tırdılar. 
gördüm. 

Anket mü1akatı hayli 
entereessant oldu addedi -
lebilir. Suat Hanimefen -
dinin selis bir ifadesi, 
R, harfini alan kelimelerde 
daha çok tebarüz eden 
tatlı bir şivesi ve bir çok 
orijinal fikirleri var. Bun
ların bir kısmı bizi ( yani 
erkekleri ) pek sevindire
cek şeyler olmamasına 
rağmen ben bunları kemali 
sadakatle nakledeceğim 1 

Genç muharrire diyor ki: 
- Yazı hayatına arzu 

ederek girmedim, daha 

Bununla beraber ben 
için için yazı hayatile meş-
gul oluyor, fakat yazılarımı 
neşretmeyi düşünmüyordum. 

Bir gün, nasıl oldu bil-
miyorum, bir yazımı Nazım 
Hikmet okudu, beğendi, 
Yusuf Ziya ve diğer arka
daşlarım da teşvik ettiler. 
O zaman "Yeni Şark,, çı
kıyordu. Bunun hikayecili
ğini, romanlsnnı bana ver
diler. işte pek genç başla
dığım yazı hayatına böyle 
girmiş bulundum. 

[Alttarafı 4 üncü sayıfaınızdadir] 

Yunanlıların . .\.merikadan 
aktedecekleri istikraz 

Aki111 kaldı 
----------

Bunun sebebi İngilizler tarafından 
yapılan teşebbüstür 

Amerika bankerlerinden ı cHanbros>a Niyorkun milli 
müt~ekkil (Scligman) ~upu, şehir bankası olan (Spcyer) 
Yunanistana 54 bakası ve Er-
milyon dolar yanger grupu 
ikraz edecekti. müz.ahere et· 
Bundan bir mişler neticede 
müddet evci beynlmilel ma-
M. V cnizelos lı kontrol heyc-
bu mesele hak· ti (Selıgman) 
kında Yunan fstikrnzını na-
lledisinde bir zan dikkate 
nutuk irat almamayı ka· 
~derek lngil- rarlaştırmıştır. 
terenin Yunan M. Venizeloı Bu itibar ile 
lstikrazını inhisar altına alması istirkraz mukavelesinin ilgasına 
ıleyhinde beyanatta bulundu. intizar olunmaktadı.r. 
Ve Amerika istikrazı ile bundan Yunanlıların böyle bir istik-
lurtulmuş olduğunu söyledi. raz akctmekten ~maksatlan mem-
ıSu sözlerin Londrada yaptıw lcketlerini vasi mikyasta imar 
tesirleri son posta ile gelen etmekti. Bu para ile bir ço~ 
gazetelerde görüyoruz. yollar açılacak, bataklıklar ku-

Haber verildiğine göre İn- rutulacak ve buna mümasil 
gilizlerin {Hambros) bankası işler görülecektir. 
Yunanlılarla Amerikanın (Se-- Bu istikrazın ilgasına çalışan 

ligman) grupu arasında imzalan- lngiliz grupunu, Yunanistan 
mak üzere olan mukaveleyi milli bankası tarafında da mfiza-
feshettirmek i~n çalışmyıa baş- heret gördüğü söyfnemektedıf. 
laml§tır. h.;:ı asıl garip tarafı burasıcfıit. 



VAKiT ] 5 Nisan 

Paşa 

Yazan 

AYHAN 
Yeni maaşlar ve 

Ak. ~ti 
, "' , , , .. 17 sıııif a ayrılan memurla -

Nıllı "!eclıs feshe gıdıyordu ı·ımız lıer sınfita /(açar lira 
On nıcb'us tePkif edilirken meclisin tatili l kl . p 
hakk11ulaki iradei serzİ)"e de okunacaktı maaş a aca aı . 

-38-
- llaşa nlbhil.V.inı arz Bunlara ayrıca beşon tabur 

etti~inı l'~çhile irade buyur- asker vcrl~ştirilnıck de mü· 

Mokam tahsisatı, pahalılık zammı, 
hakkı huzur mülga ... 

duLır. Şu müfsit adanı g.ıile- nasip ob~aktı . 
sinin kendileri z:ı:ı dcdctle - Süleyman ıı;ışaııın gönde· 
riııdcn ziyade arzu buyuru- rilccck zırhlıyı zaptcdcrck 
yarlar. İstanbul üzerine yürümesi 

Deyip gitti . Eh ... Rauf ihtimallerine karşı bu tcdbir
paşanın blbl birazc:ı ferah · 1 !ere !uzum görülüyordu. 
layıp ge:ıiş!cınişti. Bir gün • Hazırlık yapılıp bittikten 
ICık techlıürd~n ne çikar dı ? sonr.. Dolmabahçe önünde 

Kinci serasker tekrar emir bckliycn !llukaddemei 
meclis oda5ına dönerken Hayır zırhlısına yol \'erile · 
Ahnıct \' cfik p:ışa odadan cckti. 
çıkıyor~u. Evrak çantasını Bu hesaba göre zırhlı 
pek Sc\·digi amctçi Mahmut İstaııbulda bir gün daha 
Beyin koltuğu altına tutuş. kalmiş olacak, meclisin tati -
muştu: lindeıı dolayı ihtilal filln 

- Paşa hazretleri zabtiye falan çıkacak olursa saray 
nuJnm evveli meclise gön- yolunu müdafaa etnıi~ ol:ı -
derdim. On meb'usu tevkif caktt. · 
ederken meclisi tatil iradd Abdülhamit bir taraf tan da 
Seniye ini okutaC3ğım. Süleyman paşanın iki gön 
Şu .!\:!:ii -sizi istizah için evvel çektiği istifa telgrafına 

1 bekİcşiyorlar. Teşrif buyur. ce\'ap verilmesini düşünü· 
maz mısınız? yordu . 

Böyle birşcy hiç de fena 
olmıyacaktı . 

Bilakis Süleyman pa~aya 
istifası kabul edilerek lstan -
bula gelebilmek ümitleri ve -

Ankara, 14 (V akıı) - Mec
lise takdim edilen Barem layi
hası, layihanın kabul ve tatbi
kınden sonra gerek umumi büt
çe gerek mülhak büçelerde ma
kam tahsisatı, pahalılık zammı, 
ihtisas ücreti , komsi yon, hakkı 
huzur namile hiç bir para 
verilmemesini Amirdir. 

İdarei hususiyeler, belediyeler 
dahi bir seneye kadar Barem 
kanunundaki smıflara göre me
murlarını tasnif edecel<, bu 
cetveller heyeti vekilece lastik 
edilecektir. Mütekaitlerin bu 
layihadan isiıfadeleri maksadile 
tekaut, eytam ve aramll maaş

larından tekaüt aidah, tedrisat 
vergisinin badema kesilmemesi 
esası tekarrür etmiştir. Bu su
retle mliteka!dine yüzde 15 nis
detinde bir zam yapılmıı ola· 
caktır. 

Küçük memurlar ise paha
lılık zamanı olan yerlerde bu 
l4yrha ile zam görmemiı vazl
vctinde i<almaktadılar. Hatta bir 

Divcrckıen çıkıp gitti. 
Başvekil Vefik paşa mill! 

meclisi feshe gidiyordu. [ı] 

Artık Öteki paşaların da 
Babıalide işleri kalmıyacağı 
şüphesiz idi. 

rilecekti, fena mıych? kısmında iki fıra kadar tenzilat 

Birer ikişer çıkıp gittiler. 
Öyleya .. ha iradei Seniye 
Süleyman paşa meselesini 
haletmiş degiller miydi ? 

Rauf paşa ile İngiliz Sait 
paşa en sonra kalmışlardı . 
BabıAliden çıkıp serasker 
kap;sına gideceklerdi. 

Biriki saat sonra mabeyni 
hümayundan telgrafla davet 
edildiler. 

Oh .. Padişahı alempcnah 
hazretlerinin etekleri bile 
gülüyordu. 

Padişahın bu hilesi hile ve bile görülmektedir. Bunun önQ-
hud'adan pek de hoşlanmıyan ne geçmek için meıeli. Ankara-
Ahmet vefik paşanın bile da bulunan küçük memurlar 
hoşcığazına gitmişti: tasnif sırasında bir derece 

- Hah hah ha ··· Vallah yükııdcte göeterilerelr. kendilerinin 
Efendimiz keramet bayuru • terfih! temin olunmu~tur. 
yarlar · Şark vilayetlerinde pahalılık 
, Dedi• . ,Artık Vefik paşa zammından istifade edenler esa-

Abdülhamidi saninin en göz- sen büyük memurlar olclu~una 
desi gözbebeği sayılırdı . ve bunlara esaslı zam yapılch-

Nasıl olmasın ki bir çıroıda ğına göre, bu usul yalnız Anka-
en korkulu rüyalan hayırlara 
yorduğu gibi çıkarıp ispat 1 
etmişci. 

Zavallı Süleyman paşaya 
aldatıcı bir telgraf çekildi: 

-Yarım asır evelki 
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radakilere taıbil< edilmektedır. 

Ilaremde hasıl olacacak para 
farkı sayım vergisine munzam 
kesirler tehit edilmek, on kuruş 
bir zam yapılmak suretile temin 
edilmiştir. 

Baremde birinci sınıfa T ~m-
yiz ve ıura birinci reisleri, 
~müddei umumi müfettişi Bü· 
yükelçtler, Diyanet reisi, Birinci 
ferilder, Başvekalet müsteşarı 

dahildir. 
İkincide bilOmum müsteşarlar, 

birinci sınıf ortaelçiler, birinci 
sınıf valiler, rüsümat, posta, tapo 
müdürleri, askeri ferikler, adliye, 
maliye teftiş reisleri, hariciye 
b8f hulcul: müşaviri, temyiz, şura 
ikiucincl reisleri vardır. 

3 ncü derecede ikinci sınıf 

valililer fe elçiler, temyiz ve 
şura azaları, askeri fırka kuman· 
danı livalar vardır. 

4 üncüde, bütün umumi mü· 
dürler, diğer liva ve hukuk 
müşavirleri, 6-7 nci derecelerde 
müdürler 8 incide birinci 9 ucu· 
da ikinci sınıf mümeyyizler, 1 O 

• 
ncuya birinci sınıf katipler 
dahildir. 

Memurlar sınıflarına göre ıu 

tekilde ı:ı:aq alacaklardır: birinci .. 
sınıf 45Q,575-600, 'ikinci sıaıf 

500-525-550, üçüncü aınıf 409 

425-475 dördüncü sınıf 315, 
340,375, beiinc sınıf 280,200 

385, albncı sınıf 210,240,265 
yedinci sınıf 155. 170,185, 
sdizlncl 11mf 130,135,150 
dokuzuncu sınıf 110, 120, 125 
onuncu sınıf 100, 105, 110 
onblrinci sınıf 90 • 9 5 • 11 O on-

Herşeyler olup bitmiş, on 
meb'us yakapaça !stanbuldan 
sürülerek meclis yaft tulu • 
mundan kıl çeker gibi tatlı • 
Jıkla sessiz sedasız tatil edili
ı·crmişti. 

« İstifayı havi J ı kanunu • 
sani 93 talgrafnamei daveri
leri manzuru ali buyruldu • 

(Bltmedı) 

(1) Vab b.,muhantrl ' M•bmet 
A..ım • Bey aecen tene Valntta m.mı 

bcyhı rum1f\a.r •• ~ m.ilkemmel laf. 
•lllt •• •••alk neıretmlflerdtr. 

!1ısır meselesi ile 
Hidiv hazretleri 
hakkındit İngiltere 
ve Fr1Jnsa devleile

i.kinc sınıf 80,85,90 onüçüncil ri t1Jrafından dün 
akşama k1Jdar Bit- sınıf 70,75 ondördüncü sınıf 55 

· Bunc:ı zamanlardan beri 
yokyere helecanlara oğrayıp 
hiçten yürek üzüntüleri çe • 
kilmiş durulmuştu. 

Ya azizim Elendim, böy -
lesine işlerde kökünden pa -
zarlık davranmak ne ali 
oluyordu? 

Şimdi Süleyman paşa 
nankörünün icabına bakılmak 
sırası gelip çatmıştı. 

Abdülhamit han her ihti · 
male karşı Maknköy ve Üs
küdar sahillerine top filan 
yerleştirilmesini istiyordu. 

bıaliye bir guna 60,66, enbeıincl sınıf 50,55,60, 
teldi/at vukua gel- onalhncı sınıf 40,45,50 onye-

Beledı'ye nıecı·ıs•ı meyüp yalnız Hidi- dinci sınıf 25,30.35 her sınıf 
U vi müşarünileyh memur birinci derecede göste-

hazreileri taraıfın • ·1 b sene hazı'randan Bu"'ün f cvkal4de rı en maaşı u 
& dan &bıitliye 14 - iıibaren almaya batliyacaktır. 
toplanıyor zım gelen izahat İldnct derecede gösterilen 

Yeni btlediye meclisi burriın mufiJSSitla vürut ey-
saat 14 te fevkal •de olarak ı · 1• B b ı· maaş ta önümlizdeki sene vekl-• emış ır. a ıil ınin 
toplanacaktır. Bu içtimada bi- meselei mezktlrede letlerd yapJacek tuanıflula ve-
rincl ve il inci reis vekili erile rilmeye başlanacaktır . Üçüncü 
encümenler iııtilı~bı yapılacak- Devleti Aliyye me- h 

ıf •• e t ,, . ._' h derece oösterilen maaş ise ükO-tır. Birinci reisi vekilliğine Sa- na ıın evJ ını a- • 
de\tiıı Ferit, ikinci reis vekilli- reketten ayrılmıya- metin malı vaziyetine göre 
ğine de Teıfik beylerin namzet cağı şüphesizdir , müteakip senelerde karşılığı 
gösterilecei;i söylenilmektedir. f'l...-..;...;; ______ _,, temin edil~i zaman verilecektir. 

-
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~ + Belediye meclisi-bu t0o Casusluk B~aı ıııu· 
~ gün ilk defa toplanacak- Kasım Tevfik · ın bah 
~ tır. hakemesine bu sa Mütekaitler 
\ + Yunus Emre namı- başlanıyor. d et 

ne nisbette maaş ~ na Darülfünun konferans + Etibba Muha ~:y· 
- 1 ki 1 = 1 d b b' · · · azeteler 8 cuaca ar % sa onun a u gün ır cemıyetının g bah 

Ankara, 14 (A.A) - me- ~ ihtifal tertip edilecektir. hindeki davası, bu sa 
murların dereceleri üzerin- ~ tOt Su fıçılarının mühür- tetkik edilecektir. . ı 
den tekaüt ve harcirahla- ~ lenmesine mukabil 1 ha- + Zabıta kadın kı!~e 

- b' k ~· rının hesaplarında esas tu- ~zirandan itibaren Emanet 40 feti ile ırço NeeiP 
tulacak miktarı yeni kanun ~ para alacaktır. hizmetçilik yapan alaı· 
şu şekilde tespit eylemek- g + Efganistandaki aske- isminde bir hırsızı y 1 
tedir : 150 birinci derece, ~ ri heyetimiz azasının aile- lamıştır. ya 
125 ikinci, 100 üçüncü, ~ !eri bugün İskenderiyeden + Tabaklar Anka:aik• 
90 dördüncü, 80 beşinci, ~ şehrimize geleceklerdir. bir hey' et gö~derere baıl 
70 altıncı, 55 yedinci, 45 i + Yunan mübadele tısat vekaletınde~ a kırJ! 1 
sekizinci, 35 dokuzuncu, 30 i başmurahha!I(. M. Diya- ricalarda bulun.na&' ,, 
onuncu ' 25 on birinci ' 20 = mandoplus dün Atineden vermişlerdir. 
onikincı, 16 onüç, 14 on· g şehrimize gelmiştir. m _.,:rlıı; 
dört, 12 onbeş, 10 onaltın· ~ ıOt Sütçüler dün topla- ~-
cı, 6 onyedinci derece. [ narak yeni idare heyetini S Msdrit 
----------- ~ intihap etmişlerdir. + ispanyada, ıarı 

B~rem ıayı'h~s ! + Kadriye H. tahki- sokaklarında du~:iyet 
U U ltU 1 ~ katında dün müstantikler " Yaşasın cu~. et , 

- ~ ltalyan hastanesine gitmiş- kahrolsun mutla ·ıy ·ııJI' 
= .. 1 1 . . havi be) 

(Oıtıarah birinci 1ayılamızdadırJ =-= !er, bir hastanın ifadesini cum e erını 
fnııştır· 

tedrisat vergisi idareihusu- :_= almışlardır. nameler yapıştırı ·bat 
tesh 

siyeler için munzam kesirler, ~ + Edimedeki bir ha- + Tahdidi . ursh· 
belediyeler ıçın munzam ~ dise etrafında vaki neşri- konferansında Çın nı usu· j 
kesirler namile bir çolc: tev· ~ ya~n dolayı açılan efkarı ~~s·ı· as~er topla:ı:p ve, 
kifat yapılmakta ve bunlara ~ tehyıç davası nakzolun- lun~n ıl~as.ını t p . 1 
mukabil de tahsisatı fev- ~ muştur. teklıf etmıştır. ,~,...,;'!', = 111 11 uııımııl Oı.ı kal' ade, makam tahsisitı, ~ .111ıı~ıııı111~11111ıı~11111ııı~1111 11ııııuııı 11 1:~ı11~~11 1111 ııııııı1111 ~11ıııı111!"'" 111111 aınıştı· P""'P 

tahsisatı maktua ihtisas ÜC· samımı, cıddı hır teadufu ne ımkan bırakm )'yesiııd'. 
temin etmiştir. bazen bir hesap am~kıeJleffeJİ' 

reti, komisyon hakkı huzur La h b h d d 1 ınu ·.ıt: - 5 yi anın ir sene ata an o ayı ıYduı1r. 
namları altnda muhte- zarfında yapmasını emre- mühim nisbette nıa5 r~ 
lif ve çok mütenevvi eşkalde ttiği tasnif sayesinde ileri- tini müeddi oJ~uğıııakdİ' 
maaşlara zamaim yapılmak- de herhangi bir sınıf me- idarei hususiyel~rın la~ 
ta idi. işte bu layiha murların veya bütün me- rine lc:alan vergı zaJ!l(:itolı' 
bu hercü merci tema- murların terfihi derpiş edile- vakit ve zamanile te~ .

0 
~ 

men ortadan kaldıracak her ceği sırada derhal bütçeye masını ve nisbetl.erını tıll"' 
memurun her ay elin geçe- tahmil edeceği yükün bil- sene değişmesi'. ıııill" 
cekpara miktarı sabit ve her inmesi ,istilzam edeceği ted- darların mükerreren bJıl' 
kesçe malum olacağı gibi birlerin alunması mesele- acaat etmesi iP'' 
muamelat ta azami tasarruf sinin çok kısa bir zamanda bihakkın adeıııı ~ 

halli imkaı temin olunmuş- nunı'yetı'nı· tevlit etmekte .• 1 ve besatat temin edilmiş t y 
ur. B k . ı- temar.ıeıı. bıl 

olacaktır. 6 -- Layiha aynı u esır er d'ınıŞ. 
• . ve ·ı r tevhit e ı ,, 3 - Evelce yalnız dev- zamanda umumı hızmtler rgı er e kJl' 

t h' . . den çı ır 
!et kadrolarında 60 küsur ifa eden devlet teşkilatında ev ıt netı~es~n . !er de 
derecede· görünen memuri- her hangi' bir tedadülsüz- kamlardckı esır .,r.:· 
yetlere bazı teşkilatın oto- lüğe meydan vermemek ve kamlarla tes~it olı:J1:ırı;, 
motik zamları ilave edilin- memurların bir tsşkilattan 9 - Vergı me~ ~ ~ 
ce maaş miktarlarının ade- diğsrine geçerek her hangi yapı!~ ~iğ~r ıslab:ııe~ı 

bir meslekte ihtisastan tahrırırrır gore ın . ıı 'fC. 
den tehalüfünü tndada im- mahrumiyet gibi heyeti vergiler,tahrir g_örlll~jpd 
kan yokken bu layiha içtimaiye ıçin çok muzır gören vergilerın te. 
herhangi bir memurun ala- netayice nihayet verecek, adaletsizliğin refidır· 

raf~f =~:~i mi=~~nı;er:i~ !cak~~t~ılr~.tıhn~su~~;tuv:a~~e:ra~ vun~nııı~r nı·~ı 
kanunuyeyi haiz olmak şar· f U U 1 ;:-
tile üstündeki sınıfa terfi 7 - Memur maaşlan ıs-
ctmesilc mümkün alabile- lahatnın tahmil ettiği mas- (C!! ıarall =c• ,.1ı••",P • 
cek ve bu da nihayet 17 raflar halkın hissetmiyeceği Aldığımız mslUl1'.811" 
sınıfta mevki alabilecektir. bazı varidat menbalarından Tevfik Kamil Bey•~. ,,.f' 

4 - Bu layıha her sınıf temin olunacaktır. vr• .. ~-.r 
8 - Varıdat menbala. karaya istediğt e bi fp• 

memuru memuriyetlerinin b d'll Gar ~il' 
rında yapılacak ıslahat şun- mü a ı er ve • doSY ... 

icap ettirdiği ilmi evsafa, va- !ardır: yalılara ait eınlak 
zifenin ehmmiyetine, devlet E el .. kkaf t k d Jı vv ce musa a , ·a- rı ır. esiP 
hizmetlerindeki kıdeme gö- zaç, ağnam, arazi vergile- Ankara müıaker1~oil1 re mevkiler vermiş, bütün rine kesri munzam suretile her iki taraf en1 pır' 
devlet teşkilatında çok maktu vergi idarei hususiye, mahalli hüküınetlefCıııulı'' 

itizar belediye, tedrisat vergileri kılarak istatokuııun !ı'sor 
içinde muhtelif nisbetlerde fazası tezi mevzuu 

"Çıkrıklar durunca. ve zamaim yapılmaktaydı. Bu ıJt 
"Skapaflovda Alman do- zamlar hem tahakkuk, hem maktadır. •. bir şe .ıJ 
nanması nasıl batırıldı. tahsil işlerini çok karışık Bu msele kat 1 g"' 
isimli tefrikalarımız h!JgÜn bir vaziyete düşürmüş ol- ı rabtedildikten ~oıır;ıı~er' 
drecedilmemiştir. itizar duğu gibi her mükellefin Trakya meselesı ııı 
ederiz. milkinden veya kazancından edilecektir. 

vereceği miktarını bilmesi- , - ı:r 
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amuslu 
kokotl r 

le alakadarlığım 
yüktür. 

l.ıü- ı değil seıısiıı akıllı b!r mesiıı? ... 0111ıııla yaı.aıı 
adama sen beni söylet le niçin l.ıeııinıle yatma
m~wer yl öğren.. sın?.. Sen karın hak-

kii ona olanu şiddelli bir ne~i tefckkfır~ı·· 
k 1.'(lf'l !.ı( 

aşkını Pcrranın sada- takat 1.ın·•ı rıııJ , oı•"' 
.. kil' ııı 

Muliarru·i: lliismJin Ralınıi 
- Onu nlüdiir bey

den sormalı.. Kendisi 
Avrupa tımarhanelerin
de uzun seneler pansi
soner kalarak tedavi 
eılilmiş bir deli olduğu 
için bize gayetle nıer
luı.metli davranır •• Cok 

• serbest idaresi var-
dır. Biz, burada dişar-

dan çok ziyade hürüz 
işte mütehassıs diye 
buna derler .. 

- Pek güzel efen
dim ama tın1arlıane 
işleri beni. alakadar 
etmez. Daha miihiıu 
ıneşguliyetlerim var •. 

- Bence keyfiyet 
makustu. Yeni aileniz-

- l.\"e cihettcn't 
- Niye ciııııete gir

clin diye ltilf en bana 
bir kerre sorunuz .. 

- Hiç bir deliye 
böyle bir sualde bulu
nulmaz ama gene ben 
senden soruyorum .•• 
Neye çıldırılınY 

- Ueni deli eden 
scııiıı güzel zevcen 
Perran Hanımdır .. 

-Bende kabahat.. hiç 
delilerle uzun boylu 
göriişüllir nıii? işte ni
hayet saçnıalamıya baş
ladın .. 

- Saçnıalıyan ben 

arıma iftira et- kındaki doğru bir 
n1c •• Deli de ols:.ın sana ihl.ıara iftira dem<'kle 
haddini bildiririm. onu temize çıkarıııış 

- İftira uıı? giiliiıımi- olamazsın. Ilil~kis bu 
ye bile değeri olmıyaıı müdafaııla karıııdan 
soğuk" ahmakça bir ziyade kendini beı·bat 
!:\kırdı.. Karın sana · 1 K <l' 
birinci defa olarak etıııış 0 ursun.. eıı 1 

hiyanet etıniyor ki sözüm kendini al~a~.nıadi~in l.ı~r 
iftira olalJilsin ... Ilnr- bedahet önunde alenıı 
rem Lllfi muaşakasını 
unuuunsa bu kepazelik. 
henüz alenıin aklından 
cıkmamıstır. Hurrem • • 
Lutf iyi se' en Perr:uı 
Hanım efendi için Sa
kıp Cemale gönül ver-

kandırıııağa <_;alışman 
bir koca içiıı pok çirkin 
ve şayanı nefriıı bir 
harekettir. Ilıı tehanı

nıiilü sende gördiiğii
me k::ı.rın1n muaşıkı 

sıfotilo me'yusum .. Çiin-

katsızlikleriııden heııi- flu derin sıı ~•'' .. cıı · de meraka dııŞ mütees:r eder .. Bana ıla 
bir hakkı miidalıale 

verir Hurrem Lutf i
den şimdiye kadar in
tikamını ııiein almadııı? 

• 
bu çok ağır ııaıııus 

ınes'elsi IJu kadar ıııu
sanıalıayn gelir ıııi? 

Mazlum l'lvi Bey te
lefonun önünde ta. tan 

• 
bir adanı lıarekctsiz-
liğile donup kalmıştı. 

Saııki ahizeden kula-
ğının içine dolan bir 
ari iğnesi beynini sır.
lahyor. Kendinde hiç 

Cemal sordu: 
1
•

11 
t~' 

·~ '·( - Babalık ~~- 11ıi' 1 

v.. <rıııC f 
mıyor. ı urrl'.' .• rııı . 
ıli yoksa allalı ,tflİ";ıı' 

.. 'I > 1 
sin öldiin nıtl· ı~ 
sik. Sakın ~ııııc(,~~ı~ 
diinvada senın g. ıır 

• . . ıcrıı• ır. 
ğin nıühını ış :\fırt' 
sapların var·: .,jıll 
b .. 'aı·"sılc r: rt u vuz !\.< " ~ı• 

~ ı)a • V sen sonra ora .;ı'ı~ ı . .. ıer·· • JI' 
tına .-·ı iırur v 11;ııJ 

'I ı:·ıg ıı d~'' orada nıısııı· -~- 1 
Ö uııı

1 

en mühiın s ı .) 
bitirnıediııı... r.fl' 



esas ıılımrsa diinya 
cct,·cldc gö terilen 
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Yunus Emre g(inü 
Halk bilgisi derneği büyük 

halk şairi namına darülfünun
da bugün ihtifal yapacak 

Halk bilgisi derneği bugiin 
saat 16 da Darülfünunun 
konf crans salonunda l'uyiik 
halk ~airi Yunus l~tnrc na
mına bir ihtifal tertip etmek
tedir: lhtif al için konfcı ans 
salonu ihzar cdilmi~tir. Yunus 
Emre ihtifaline hlıkumet ve 
maarif erkAnı ve demek 
mensupları davet cıHlıniJer

dir. lhtifalde ayrıca darülfü
nun ve yüksek mektepler Cl!· 

lebesi, şehrtmizdc1d bilumum ...... ___ ................................... _ 

kız ve erkek liselerle orta 
mekteplerin ikinci devre ve 
s0n sınıf talcbclerl, ktJ'. ve 
erkek muallim ve darli;:;,cfo
ka talebesi hazır bulunacak-

!ar ve kendilerine gfütcrilc
cek yerlerde mevki alacak
lardır. 

l lalk hil9i 1 derneğinin 
tertip ettigi ihtifa1 proğrnmı 

şudur: 

Yunuı Emre günü programı 
l - Gliniin açılnrn "I mü

messil Zira bey. 
2 - Yunus Emre nin 

hayatı. san'at•. tesiri hakkın

da konferans. Pr. Dr. Köprii· 
llızack Fuat bey. 

3 - Yunus tan seçilmiş 

2 - Fafrikalar için emvall 
gayri menkulcleri kıymetinin 

yiizde ellU ni betinde milli 

miiessesclcrdcn kredi temin 
etmek lt\zımdır. 

3 - Dahili fabrikalar AY-
nıpadan gctirit~cekleri lılitiin 

kara sığır derileri bunlarn 

ltızım olan eczayı I-imycYiye 

mevadı iptidaiye ve sairenin 

celbi için icap eden ylizde 
yirmi beş ni~bctinde kredinin 

milll bankalar tarafından 

temini, gelecek malların 

fabrikalara muan•cn vadelerle 
Yerilmesi. 

4 - Elyc,·m alınması 

kanunen meşrut olan yerli 
malları bazı de' airde yerine 

A nupa malları tercih edil
diğinden bunların men'i lA
zımdır. 

5 - :\fünakasalara ginıcek 
yerli fabrikalardan teminat 

aranılmaması, buna 

ticaret odalarından 

kefaletin kabuHi. 
'" 

mukabil 

alınacak 

G - Tabak fabrikaları 

nıamuh\cından oktruva alın-. 

maması 

tckllnc ıSre zahireler, hububat, ıncyva, 
aebzo, çay, kakao, kahve, ve tekerden 
nıcıuleketlmlze ithalleri eanuında alı • 

nacak ıümrük resmi mikdarlarnu dünkü 
evelkt günkü ve daha evelki günkn 
aayılanml%da dcrcctmlftik. Yeni tarife· 
nln encümende kabul cd lmlı teki nln 
cıcrclnc devam ediyoruz: 

ispirto, müskirat, sirke 
ve sular 

1:-pirto - alkol .nmilik metilik 
5 kilöluk knplnrda J 00 ki· 

lo:mndan 32 fü:ı, beş kilodan 
yukarı kaplardan IOO kilo· 
~undan 25 llrn, alh.'"Ol enlik 
ı 00 kilo~undan 60 lirn, .,a
raptan 'ftçı içinde ve emsali 
bliyiik kaplardan 120 lira, 
şişe, de. ti, damacana içinde 
[ kapların sıkleti dahil ] 
150 lira, köpürür şaraplar 

( iç kaplurm ıkleti dalil ] 
fiOO lira, dbbl şaraplar [me· 
Yadı devaiyc ile haıırlanmı~ 
iç kaplrın ~ıkleti dahil] 250 
lira, rakı, rom, kony,\k: ver-

mut, viski, votka, cip, qmcr
piko Ye emsali ~ekcrsiz mlis
kirat [ l\1cyrnlı olanlar da 
dahil ye fıçı içinde 225 lira "air 
kaplarda [ iç ka.plann . ık 
lctl dahil] 240 lira, maras
kino, kakao, ~arcrö1., krem 
dönant, mandarin ve . air 
.,ckcrli müsldr:ıt (i~· kapların 
sıkleti dahil) 450 lira birıı 

ıf ıçı içinde 124 lira, sair kap
larda (K:ıpların sıkleti dahil
dir) 30 lira; sirke, (ıçı içinde 
18 lira, sair kaplarda (kap
ların sıkleti dahildir) 24 lira 
maden su1:ın 'e gazlı sular 
tabii vc.· sun·i ) ( iç kapların 
sıkleti dahildir') ı 6 lira, ,c~ 

kerli gazoz, Jiınonattı ,.e em
sali ,crbetlcr (iç kapların sık
leti dahildir) 80 lira, huwu i 
kaplar içinde içilecek iyi su· 
lar 8,75 lira •hududa yakın 

mahallerden btiylık karlar 

Bir anket 

Gazeteci - Niçin' evlenirler ? 
Hocafendi - T enakehu ve tenıalü emri celiline ittiba için! 

iirlcr Erkek muallim ınck~ 

cbindcn Tahsin, Fahri, ~u

ctdn be) ler. 
4 - Güzel ~an'atlar bir

liği Edebiyat şubesi namına 

!hitabe. Peyami ~ata hey. 
5 - Edebiyat ~aktiltc. • 

~amma hitabe. Fcria 11anım. 
h - Ytırıus ~çtn yazdan 

iirfcr. 1ezihc hanım. 
Diier viliyetlenl~ 

Yunus Emre lhtifiU ..,eh· 

- Cemden -

rimizde olduğu gibi, Ankara, 
İzmir, Konya, Adana, Edirne, 

' Erzurum, Kayseri, ve daha 

hir~ok \ ilı1 yerlerde bu.giin 
kra edilecektir. 

- --·---
itiraz edenler 

Dün vilayette kazanç vergi
leri koınjsyoıııi toplanarak ifi. 
razları, idare heyetı Şehrenıa-
netı cezalarına vuku bulan iti

razt'arı tetkik eylemiştir. 

içinde getirilen içme .sulan 
muaf cır. 

Kar ve buz (tabii ve 
sun'i) 2 lira. 

Tohumlar 
Pamuk tohumu, 3 lira, 

tlitiin tohumu 8 lirn, keten 
ha~ba~, ay çiçeği, hapuk to
humhırı ve -.air zikrolunrnı
) an ziti tohumlar 4 lira, 
sebze. çiçek, her nevi ap;aç 
,.c i,lm tarifenin bıı~ka ma
hııllerindc zikroluııınıy:ın sair 
nebatat tcıluın1lan l O Jira, 

çiçek soğ:ınlan I 00 lira. 
Yaplar 

Zc) tin yağı, -On kiloluk 
büyiik kaplarda 39 lira, on 
kiloya kadar olan; kaplarda 
(iç kapların siki eti dahildir.) 

72 lira, i am .;tığı 36 lira, 
tahin, 30 lira ~ ara;.it 
yağı 2!1 Jir:ı, l lint yağl I 2,50 
lirn, ( ispinç:ıri ~eklinde ohın-

lıır ilaç faslındadır), kiiçi.ik 
il lindistan cevızı, badem, 

fındık, ceviz ve emsali çekir
dek yağları 90 lira, be7.ir 
yağı ( ka~·namış Ye kaynama-

mış ) J l ,25 lira, cremcntin 

ynğt, ( nebati neft ) 15 lira, 
pamuk yağı, Amerikan futğı 

yağı 'c sair ekle mah
~u:-: nebatt yağlar 60 lira 

~anayidc miLtamcl nehtı 

yağlardan koku ve araşit 

yağları 15 lira, tarifede i~mi 

zikredilmiyen ekle gayrı ~a

lih nchat:t yağlar ile sanayide 
miistamcl sair nebatl yağlar 

r o lira, 

...,anayide kullanılacak ek
j;> saUh nebaci yağların ırnınii 

ekil mernt ile ta~yir cdilm~ 

olarak gelmsi ,.e yahut da 
tamu men tağrir cdilmL-si me, -

ruttur. A kJ cakrirde nev'i ne 

güre ekle salih yağların nı-

umuna tabidir. , aar, diki"' 

Ye ynzı makinelcrilc piyano 

ve em--ali eşyayı yaftlamıya 

mahsus mu:stahzcr nebati 
} ağlıır tıırif cnin otuzuncu 
numanısına dahildir. 

Sabunlar 
Arap sabunu Ye ::anayic 

nrnh~us cm~ali yumuşak sa

bunlar \'e adi . nlıun ho he-

kri 7 ,50 !im. çama~H .:>nbunu 

[ klilçc. kalıp 'c toz halinde J 
25 lirıı, boya, terzi ,.c leke 

~abunu [ her ne' i J 36 lira 

budkc, gılis.irin1i katranlı YC 

emsali tıbbi sabunlar ] 30 

lira, kokulu YC koku~uz tu

Ynlct . ahunları ( defter ve 

~air .,ckillerin de olanlar da. da· 
Jıildir ] l 00 Jir~ ınu~tahı.ır, 
!;.Uma:;-ır tQZ•U \'C suyu f lb~l\'C] 
24 l!rn, [bedene ve çnrnıı~ıra 

muzur olduğu hilkinıya s:ıhit 
ol:ın ~nhunlann 1\'e to7.lıınıı 

ithali memnudur. 

Çocuk ~ünü 
23 nisanda başlıy:ıcak olan 

çocuk haftasının son günü Ça
pada kız muallim mektebinde 
bir ınüroınere yapılacak, Selim 
Sırrı B. ve talebeleri tarafından 
Zeybek dar.starı temsil e~lle-

celtUr. 

• ·-•.uıcıı 

Müsaba~a 

Çirkinlik müsabakamız d 
vam ediyor. Bugün 
muhterem ~azıl Ber 

E. B. b. 

Beyin resmile sütünumuzu sü 
liyoruz. 

~ 

Dayak! 

Bizim artık terkettiğimiz 
varsa , hikmeti hü 
Amarikalılar ondan h 

lanmağa b31hyorlar. Mese 

biz bqikleri attık; onlar aldıla 

Bctiklerle , sedefli nalınlar 
• akıllannca • bin bir gece d 
korlan vücuda getiriyorlar. 

&>n gÜnlerde bizim bırak 
tıklarımızdan bir şey daha onl 

geçmiı; Meydan dayağı! Şi 

Amerikalılar tuttukları hırsız! 

pasa dayak attmyorlannı~. 

Eski zaman mektepterind 

nrtahlmlJ falakalar ne oldu aca 

Ele geçseydi, Ameribya gö; 

derceğimiz mühim bir ihrac 
qyası olurdu. 

• trkeklerle müsavat! 

H
anımların bütün hayat 

bütün hukukta erke 
lerle müsavi olıruısı 

günün en mühim bahsidir. B 

me\"Zu üzerinde hani hani y 

zılıyor, harıl hani söz söyleniy 

Bendeniz bu müsavatın lehind 

olanlardşnımdır. Bu müsava 

istimasız, her sahada görülm 

lidir. Onlarla beraber belediy 

atası, beraber mebus, berab 
müdür, beraber asker olmalıyı 

icabında biri birinden kat'iye 

farkı olmıyan kadın ve erk 

rnüntehipter, ateş karşısına 

beaber çıkmalıdırlar. 

Bunların hepsi, olacak, ba 
hanımlarımız hatla sırf erke 

ler~mize mahsus olan adetlerde ' 

akşamçılıkta bile geri kalmıyorı 

birahaneye gidiyor, 

bir yana koyuyor; cıgarası 

yakıyor; kadehini dolduruy 

ve karşı masada oturan gaz~i 

ciye ·her nedense - gö term 

yerck yudum yudum içiyor. 
Buna miisavat denmez de n 

denir? 

• Beş parmaKla! 

R usyade Dalli isminde bi 
adamcağız elinin beşpa~ 
mağlle ayni zamanda b 

cümle yazabiliyormuş. Avrup 

gazctelennden bizim gazeteler 

geçen bu haber, eğer, bir nisa 
balığı değilse hayrete değer. 

Hamdol un, bu adam biıi 

memlekette değildir . Yok 
gazetelerin bu halinde herhan 
bir matbaaya yerleşir , ora 
bq ki§inin ijlni birden görere 

bet meslckU.mızı yolcu ederd 



(. __ AD-LİYE--DE~-)1- i~nri ~iri~tilnf 
davalan Orman . ----·-- - ---

Gerededen Akçeşehre kadar uzanan yirmibe!i 
milyon liralık ormanlar meselesi, yeni 

bir safhaya girdi 

Bir rnfıdctet en-el eski Bolıı 
uıeb'usu liabip Beyin varisleri 
ıie lktısat Vekaleti arasında 

Bolu ormanlarından bir kısmı

nın aidheti etrafıııda Düzce 
mahkemesinde dava tahaddüs 
etmiş. bu evvela Habir B. 
\Hısle ri lehine neticelenmiş, 

fakat Düzce mahkemesinin bu 
k1ıatını Temyiz, ,·ek5let lehine 
na kz dm işti. 

Davanın mevzuunu teşkil 

eden Ponıaklıdede ve Kırık or
manları, Gerededen Akçeşehre 
1iadar imtidat etmektedir. Yirmi 
beş milyon lira kıymetindedir. 

Temyiz, nakız kararımn Po
maklıdede ormanına ait kısmın
da, ancak devlet ormanlarından 
miri resmini vermek ve tersane 
topaneye mahsus ağaç kesilme
mek şartilr, kereste kesmek ve 
içinde imai etmek üzere bır 

imal!tane in~asına müsaadeyi 
ihtiva eden hüccetin, esastan 
ari ve batıl olduğunı; tesbit, 
şu suretle bu hüccetin madenci 
Arif Beye tefrrnığu henga
mın da dağa ve ormana 
teşmili Arif B. den de bu su
retle liabıp Beye ferdğ edil
mesi ile, aı;lı vaziyetindoı çıka

rılarak ormaniara şamil tasar
ruf senetleri istihsali, gasıp 

keyfiyetini teyit etnıekte bulun· 
duğu.:a işaret eciiliror, ne Arif 
Beyin, ne de Habip Beyin bu 
ormanlara vazıyedi sabit gii
rülmeıııel<le beraber, sabit olsa 

bile ıktisabı zaman geçmtsııı

den bahisle lıak iddiasının ken
<lilt:rinc bir hak bni.~etınediği, 

çiınkü Arif !leyin gasıp, Ha1'ip 
Beyin de gasıbiılgasıp bulun

dukları, esasen ortada iktisabı 

zaman geçnıeti mevcut olma
dığı, liabip B. lelıine hüküm 
vırilıncsınde ;sıbet bulunmadı

ğı kaydcdiliy;ırdu. 

Kırık ormaıl'ra t,sarnıf nıc

~ercs:nc geLnc , es:ı.s tapu l;a

yitlcrinin ınu~ıarrel ol.Juğu ta

ponan i~'arati'e sabit bulundu
ğu, bu layde lstinat e<.!eıı 05-

ıııanııı şahsı mevhum olduğu 

ve dolayısile vaki teferrüğuıı 

\Haih; melkut bulunduğu ı:ik

redılıyordu. 

t-<akzen muhakeme neticr
sinde, Düzce mahkemesi, bu 
ormanlardın Poınaklıdede or
manınııı dev:rt ormanı ofduğu
mı, Kırık ornamıın ise 1 fa bip 
B. varislerine aidiyetini harar
laştırını; ıı. 

lier iki tarJf n, aleyhlerin
deki ııoflalard~n dolayı yeni
den teıııriz ettikleri knrarlard~n 
son günlerde Tett,yi1re Kırık 

ornrnnıııın aidiyeti hakkındaki 

hüküm gene nakzedi!mış, Po
nıuklıtlede orınaııı hakkındaki 

İ!>~ tasJık olumnııştnr. 

Nakza taallük eden cilıttteıı 

ıııulıaken;eniıı ıeniJe:ı rüyetine 
yakıııda Düzcetle tekrar başla
ııacaktır. 

Mehdi B. ormanı 
Düzce ıııahkc nıesinde bıııı

dan başka ıııühiın bir orman 
dav~sı daha tetkik edilmektedir. 

Oradaki fllchdi bey oı ıııanı

nın Ticaret ve !:>ınayi Bankası 

nıadencı Arıf B. den i~letıııek 

içiıı satın almış. Teşebbüsatta 

bulunduğu sırada başka sahip
ler meydana çık mı~. Banka, 
ıhtilafı bunlarla hükmen ve 
sulhan halletmiş, bu es··ada 
yeni bir vaziyet hasıl olıııııştıır. 

iktıs.ıt vekaleti ormaııın devlete 
aidıyetinden bahi~le eski ve 
yeni nıütasarrıfları dava etmiş

tir. Bu dava etralıııdaki mulıa- · 

koıııe dr yahnda cereyan crle

cektir. 

Faik B. dava açtı 
Erzurum poli,; nıüdürhi~ii

ne tayin olunan ikinci şube 

sabık nıtidürü Faik B., Zizi 
isminde bir .\!adam al~yhint! 

iftira dava>ı açmı~tr. 
Bu .\fodamın ihbarı tizcrine 

bir buçuk sene açıkta kal
dığını ve muhakeme netice
'inde beraet ettiğini il~ri ;;ii
rerek, 10,000 lira tazminat 
istemek tcdir. 

Gazeteler ve doktorlar 
Bıı sabah birinci cezada 

Enbba muhadcnet cemiyeti
nin ga7.eteler altyhindeki da
valarıııın rü'yetiııe başlana

caktır. Bıı dava, Necati B. in 
öllimü etrafındaki neşriyat 

üzerine açılmı~tır. 

Kadriye H. tahkikatı 

Bir hasta 
Dün aktam İtalyan hasta

nesinde ziyaret edildi, 

ifadesi alındı 

Kadriye H. tahkikatının 

dünkü safhasında Kadıköyünde 
Osmanağa mahallesi ihtiyar 
heyeti şahit sıfatile dinlenilmiş· 

lerJir. 
Tahkikat, tekrar isticvap 

s1!hasına dahil olduğu için 
maznunlar bu müddet zarfıııda 
ihtilattan memıııı kalacaklardır. 

Bu tedbir, tevcih olunan yeni 
ualler kutı.mda verecekleri 

cevaplar etrafında anlaşı.ıama

ları için alınmıştır. 

Dfüı akşam srat oıı sekizde 
ıııüstar.tik Nazını ve Hikmet 
B. ler !tafran hastanesine git
mişler, hastalardan birisinin şa
hit sıfatile ifadesini almışlardır. 

Bugünlerde yeniden bazı 

şahitlerin isticvabı ihtimal da
hilindedir. 

~· - -
rl-,el1yiç da,·ası 

Temyizden nakzen geldi 
Bir miıJdet evvel Edirnede 

ilk tedrisat müfettişi J-lalit Beyle 
« Edirne Postası » gazetesinin 
mes'ul miıdrii Emin Necmettin 
B. ler ve c İkdam > 1 • Son 
Saat > gazeteleri aleyhine Edir

nedeki bir hadiseden bahis 
ııfşriyat sebebile fikirleri tehyiç 
davası açılmış, dava Edirne 
mahkemesinde beraetle netice
lenmişti. 

Karar verildiği sırada da 
<.lava İstaııbııla nakledilmişti. 
Temyiz, son günlerde beraet 
kararını nakzetıııiş ve evrakı, 

yeniden muhakeme için buraya 
göndermiştir. Yakında burada 
muhakemeye başlanacaktır. 

Yaya dönecekmiş 
Çatalcada memnu sahaya gir

mekle maznunen birinci cezade 

dün Herma isminde bir Alman 
muhakeme edilmiştir. 

Alman, para.ız kaldığını, ya
ya olarak memleketine gitmeAi 

düşünd~ünü, o sahaya bilerek 
ve giamediğini töylemiştir 

Ntiecde berat e~miştir. 

Kalan davalar 
Üçüncü cezada Nezihe Mu

hiıtin H. ım davası, dün de 
rü'yet edilmiş, şahit celbine 
kalmııtır. 

Apoyevematini • ismindeki 
Rumca gazete aleyhine Sava 
El. nin açtığı hakaret dava" da 
tahit celbine bırakılmıftır. 

[Baı makaJemb.den mabat] 

Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya Bey de Maarif vekili 
olsaydi bundan başka bir 
tarzda düşünmesi mümkün 
değildi; ımcak bugün için 
elindeki muayyen idare 
kanunlarını tatbik etmek 
mecburiyetinde olan Şükrü 
Kaya Bey Vasıf beyin 
metalibine karşı itiraz et • 
miştir. Bu metalibin tervici 

halinde hali hazırdaki kanun
larla teşekkül etmiş olan 
idarei hususiyelerin vazifesiz 
bir ağırlıktan ibaret kala -
cağını ileriye sürmüştür. 

Filhakika bu günkü teş • 
kilatı esasiye ve idarei 
vilayat kanunlarının ahkamı 
aynen baki kaldıkça, bu 
ahkam mucebince teşekkül 
eden idarei hususiyelerin. 
umumi vaziyeti tadilata 
uğramadıkça Maarif veka • 
!etinin teklifini kabul etmek 
imkansız birşeydir. 

Maamaflh birbirine tama· 
men zıt görünen bu iki 
noktai nazar arasında mü
tevessıt bir yol bulunabilir: 
bu yol da bugün adetleri 
yetmişi geçen idarei husu
siyelerin - şimdiki halde 
birer vilayete münhasır o
lan hudutlarını üç, dört 
vilayet hudutlarını ihata 
edecek kadar genişleterek
miktarını on beş yirmiye 
indirmek, bu suretle idarei 
umumiyelerin ihtiyaçları ile 
idarei hususiyelerin ihtiyaç
ları arasında telif çaresi 
bulmaktır. Ve zannediyo· 
ruz ki memleketin menfa
atı namına böyle bir yola 
ergeç gidilecektir. 

,~Jelunet Asını 

Harici 
Haberler 
Yunanistanda 

Muhacirler V enizelosa 
hücum ediyorlar 

Atina, 14 ( Anets artitos ) -
Bazı Rum muhacir teşkilati 

Venizelos kabineinin mulıacertı 

siyaseti aleyhine şiddetli nünıa

yişltrde bulunmuşlardır. Veni
los bu gün gazetelere verdiği 

bir tebliğde nıııhacırlerin mat
luplarını Yıınanistanııı tamamen 
tesviyeye mecbur olduğu 

iddiasıııı kimler serdediyorsa 
onların hem Yunanisten hem de 
bizzat mu hacirler için en büyük 
düşmanı olduğunu söylemiştir. 

~a~ine ~u~ranları 
Lehiıtanda 

\' arşova, 13 ( A.A. ) 
Reisicumhur ;\]. Bartelin isti
lasını kabul ctmi~ ve kabi
ııcyi teşkilck :\(. Switabkiyi 
memur etmiştir. 

Avuıturyada 

\'iyana, 13 (;\.A.)- Kabi
ne buhranı hitam bulmak 
lit.eredir. .\ l. Seypc! kabine· 
sinde maari [ nc1.aretini i~p;al 

etmi~ olan :\!. !:ıchmitzin 

başıek;\leti kabul edece~ 

zannolunuyor. 
Almanyada 

Berfin, 13 (A.A.) - Rei;;i
cunıhur mare~al l Jindcnlıurg 
fon Gerardı adliye, Steger
Yaldı münakah\t ve :\l. Virti 
mc~g;ul eyaletler nazırlıkla

rına tayin etmi~tir. 

M. Grandi tiranda 
Tiran, 13 ( A.A ) - ltalya 

Hariciye ııı üsteşarı M. Grandi 
bu sabah kıra! Zogu ile baş

vekil ve hariciye nazır vekilini 
ziyaret etmiştir. 

Bulgar kralı Münihte 
Müııih, 13 ( A.A ) - Bulgar 

Kralı Boıis Münihe ırelnıiıtir. 

1 

VAKiT Nisan 

13 senedenberi 
Kadın kıyafetinde yaşıyormuş 

f.ialbuki 28 yaşında delikanlıdır 

Ankaralı 1 lasan o~lu ~ecip 
isminde 28 yaşında biri za
bıtaca t"·ki! edilmiştir. 

:"l"ecip senelerden beri ka
dın kıyafetinde hizmetçilik 
yapmakta imiş, keyfiye üç 
giin evvel yapağı bir hırsız

lık üzerine anlaşılmıştır. 

Cç ay eıvel kadıköyünde 
Y clcleğirmeninde Çınar soka
ğındıı, oturan doktor lbrahim 
beyin evi için bir hizmet
çiye lüzum görlilmüş, tanıdık 

' bir ailenin tavsiye:;i lizerine 
Aliye i mimle genç bir kadın 
hizmetçi olarak alınmışar. 

J lizınetçi Aliye, lbrahim beyin 
evinde ilk zamanlarda na· 
muskarane hizmet etmiş, ço· 
cuklara bakmıştır. 

Aliye bu e;;nalarda Anka
rada evelce yanlarında çalış

tığı ailelere mektup yazmış, 

aldığı para ile geçinemediğini 

ileri slırerek para istemiş 

btenildiği takdirde Ankaraya 
gidebileceğini de ilı\ve et
mi~tir, 

Fakat Ankaraya yazdığı 

mektuplara 'cvap alamayınca 
üç gün eı el evde kon;;olu 

kırını~, eline geçirdiği kıy

metli mücevheratı ve eşyaları 

bir bohçaya doldurmuş, 

evden çıkmışttr. 

lbrahinı Beyin refikası o 

Bekirli~ uerıisi 
Müsa~atnnıız 

.......... --........ --.... "!!!"!~ 
Sadri Etem B. 

diyor ki: 
t l 'st t.ar<lfı ı inci sayfanıızlla_, 

bir kısmı refah nok
tasından dolayı evlen
miyorlar. Refaha er
meden evlenenlerin 
hayatı facıa kahra .. 
manlığı ile geçıyor. 
Bu cins ailelerde çok 
defA ·ana - baba el bir
liği ile çocuk düşür
mek için adam arıyor
lar. Bu iş o kadar 
fazla kar temin ediyor 
ki memlekette çocuk 
düşürtmek bir nevı 
iş haline gelmiştir. 

Refah temin etme -
den evlenenlerin ço
cukları yaşasa bile 
ana ve baba mütema
diyen iş arkasında 
koştuğu için bu ço • 
cuklar htimam gör
müyorlar .ihtimam gör
meyince de,ananın ve 
babanın yetiştirme aş

kından ve cemiyetin 
himayesinden mahrum 
çocuklara ancak tı
marhane ve hapisane 
kapılarını açıyor. 

Vasati bir Ameri
kalının satın al<lığını 
500 Türkün biraraya 
gelip satın alamadığı 
zamanda fakir bekar
lar için vergi evlen
mekten daha hafif bir 
yüktür. 

Şehirlerin zengin ve 
bekar kalmak istiyen 
bekarları evlenmemek
te ısrar edeceklerdir. 
Bütün dünyada böy· 
ledir. 

Netice: Bir pire i
çin yorgan yakılmaz. 

mada komşudan gelirken 
hizmetçinin koltuğunda bir 
bohça olduğu halde uzaklaş
tığını görınli~, derhal pqine 
dü~mliş, hırnz hizmetçiyi 
vapura binerke,ı yaklatmıştır. 

Hırsız hizmetçi polis merke
zinde iizeri muayene edilir· 
ken muayeneyi yapan memur 
hizmetçinin yiizlindeki sakal
lardan ve vücudunun te~ck

klilılandan şiiphclenmi~, hiz
metçi zabıta doktoru tarafın

dan muayene edilmiştir. Bu 
muayene neticesinde Aliye 
İsmi altında yaşıyan bu 
hizmetçinin erkek olduğu 

anlaşılmıştır. 

Sesinin inceliğinden başka 

crke~e benzi yen yeri yoktur. 
, 1 liye asıl i;;minin il asan oğ· 
in • 'ccip olduğunu, erkekler 
den ziyade kadın meclislerinde 
bulunmaktan hoşlandığını 

söylemiştir. 

Necip erkeklikten kadınlı

~a ne suretle geçtiğini söy
lememektedir. Yalnız 13 sene-
den beri muhtelif ailelerin 
yanına hi;mıetçi olarak 
girdiğini, kendisinden hiç 
~liphelcnmediğini şöylcmi~tir. 

Bunun iizerine merkezde 
Necibin kadınlık elbisesi 
çıkarılmış, kendisine erkek 
elbisesi giydirilmi~tir. ·~ccip 

diin hırsızlık cürmünden do
layı adliyeye ıcrilmiştir. Za· 
bıta Necibin mazisi hakkında 
tahkikata dcı·am etmektedir. --- ----
Neuzübill<111 
Bir ev sahibi ve bir 

kiracı ki .. 
Silinikapıd:ı oturan kan tar 

memuru Tayyar efendi ile 
kiracısı Arif bir kadın yii
ziindeıı kaı·ga ctmi~lcr, .\ri! 
sustalı çakı ile Tayyar c!cn
diyi altı yerinden yaralamış

tır. Carih yakalanmışar. 

Bir kaza 
"\işantaşıııda 1 sı inci ilk 

mektep talebesinden 11 ya
şında Sulcyman mım:ırası 

meçhul bir ottımobilin al· 
tında kalmış sa~ ayağı kırıl· 

mıştır. 

Bıçak bı~ağa 
Calatada rıbam üzerinde 

Settarın kahvesinde oturmak
ta olan Tatar Sabri, Arap 
Ahmet, kahYeci çırağı Nliz
het arasında kanlı bir kavga 

olmuş, Tatar Sabri Niizhcti, 
Arap Ahmet de Tatar Sab
riyi bıçakla yaralamışar ya

rası ağır olan Sabri hasta· 
neye yatırılmış, diğerleri ya
kalanmıştır. 

İki Kazazede öldü 
lki ıı;lin en-el Kadıköy 

yapurundan çıkarken düşen 

ve ayağı Yapurla i,;kclc ara
sında sıkışarak ezilen "\lurat 
ha>tanedc ölmüştür. Ce,edi 
morga kaldırılmı~tır. 

Cç gün cıcl bir Y:ıpıı
rıın aııbarına diişen Kelkitli 
yusuI blin sabah hastanede 
ölmiiştiir. 

Şehzadebaşı Mıllet hyalrosunda 
Ro :ıkş:ını 

Naşit Bey temsilleri 
Mulıafazai iffet gayet aülünçlü 
komedi 4 perde kantolar, duet

tolar, danslar 

Ferah Sınaııı:ıd:ı 
Şehrazat 12 kı,ım ayrı~a 

dünyanın en meşhur hokkab;:zı 

Melidis matine: 15 te 

·--~-

DAHİLDE 

Süt işleri· 
Mustahsillerle satı. 
cılar birleştiler 

Yeni teşekkülün gayen 
azami dsrecede temiz 

süt satmaktır 
Bazı cemiyetlerin yckdigeri!e 

birleşmeleri hakkında ticaret 
müdürlüğüne vaki olan müraca
atlar isaf olunmaktadır. 

Dün de süı müstahsilleri 
cemiyetinin tevhit muamelesi 
ikmal olunmuıtur: 

Sütçüler ve Süt müstahsilleri 
cemiyet idare heyeti izasından 

birisi süt itleri hakbnda bir 
muharirimeze demiştir ki: 

- c~miyetin teşkkülden 

maksat sütlerin azami derecede 
temiz ve saf olarak satılmasıdır. 

Bozuk süt yapanları hükOmete 
ihbar ve bunları san 'attan men 
edeceğiz. 

Halihazırda siil fiaıları hay· 
vanlann gıda liatlarına nazaran 
pahalı degildir. Müstahsiller, 
25 müstehlikler 35 kuru§" sa· 
tıyorlar. 

Halbuki bir ineğin bir gün· 
lük gıdası 150 lrnruıtur. Mev· 
sim dolayısile evvelce 8 kuraşa 
aldığımız bir gıdayı bugün 18 
kuruıa alıyoruz. Bir okka ot 
14-15, saman 8-9 kuruştur, 
onları da zor buluyoruz. 

Süt müstahsillerinin bir çok
ları sermayesizlikten dolayı gıda 
tedarinden acizidirler. Hükomele 
müracaıla bu gibi esnaf ziraat 
bankasının kefaleti müleseselsile 
ile ikrazatla bulunulmasını rica 
edeceğiz. 

Çayırlar biraz daha kemale gelir, 

lamlmış~ 

U~nnistDOOOti' 11VJ 
! ~~,ınimıl 
1 --. bekle' 
Dün avdetlerı I J 
Yordu, fakat ge1~1n 

bU 0" 
E!ganistanda d. 

0 ' . u 
kert heyctinuzın •

01
t!" 

limanımıza gelen '. ~ 
·detı vapuru ile a\ 

yordu. . ı·u ı-ıt' 
Fakat heyeıioııı . 

dan çıkmamıştır· t 
. ,,., f11 IZ3 

Haber aklı,· ~ İ 
, . :ıifcl< 

bugün heyetın " ı;ıerıfll 
vapuru ile gdc.c 1ır. 

Aileler 1 Jindi;t~O (•• 
. ·l ·r<\ir, 

ihtiyar ctını; • ;ııP 
r.ıcO 

halta da heyete · ·r 
·.ıcr<lı · 

zabitim~ geJını, ..... •"'cj 
•••••,.. L p _ 

•••••••••••••••••••• ~1111• 
gıda fiaıları biraz ... f 

25 kuru.
sütün 30 veya 
muhakaktır. 

s ınema a ... 'I' 

T' ~TIQO 
Cengoz evliılan 

Operada: 
Şeytani rakkase 

Ferahta 

"' 

Melekte: 
Gönül iııer" 

Majikte: 
Yilan kadın 

Aoride: k•'" 
Kadın yoldan çı 

•• --~U(~ OksOrenıere Katranı Hakk~ 
pıı: 

A l E M O A R Z A O E L E R Barl111ıuk> 
111
, cu:~~~,. :., 

Elckıiriklc • 
V A P UR l AR 1 1.am kamaraları '.c n 

h ·u"' 
Seri ,.e liik'i Karadeniz pô'\ta'ı 

Millet va~:~:~~ 17 

b günü akşamı 
arşam a s:at 18 de 
Sirkeci rıhtımındıuı harekele 

( Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ordu, Oireson, Trab
zon, Rize ) ye Azimet ve 
Vakfıkebir, Görele, iskelelerine 
de uğrayarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli : lsfanbul 
Balıkpazarı Yeni ticaret han. 
Telefon İstanbııl 1154 

Edremit mah~mei asllyeslnden: 

Edremidin .'arnıç kariye
sinden 1\Jehmet oğlu Salih 
tarafından Edremit hazinei 
maliyesi aleyhine ikame olu
nan tescili tapu danısıııın 

icra kılınan mahkcme>inde 
müddei vekili ~ezihi H. mii-
vekkilinin otuz sencdenheri 
bila niza tasamı! ve temtl
lükiinde bulunan ve tapuya 
mukayet olmayan kariye Cİ· 

varında kuca tarla mevkıınde 

~arkan lsmail op;lu \'eli ve 
garben mulla lsmail cenuben 
dayı \'eli ~imalen hacı efendi 
oğlu l lüscyin Ye bacak tar
hılarile mahdut yirmi dönlinı 
tarlayı müvekkili zeytin ıı.arsı 

suretile zeytinlik haline µ;e
tirmi~ ve ~u suretle mali 
lıuluııduı;undan mliı·ekkili na
mımı te~cilini talep eylem~ktc 
oldul(lndıı i<jbıı mal ile al<\· 
ka,ı olanların muhakeme gtiııii 

olan 30 nisaıı 929 salı günıın-

rnlcula rına ınJ ' · ,.t 
. \'~~J 

mahalleri Aydtfl • 
havı ~ 

·~n 

Pazartest 1.~~ 
( f, rc~h. · cidcn har,•kcılc ' ~~· 

•. .;rı. 
dak Banın Anı•· ı ' , ' ·11e 
Şile, Cide ) iskeiel<fl 

ve ankc edecektir. ı:ı? 

Fazla cafsil:\I için rıı '' 
roı• 

Rob:~:;::~ 
1------ eaı-ı• " 

Merkez accnıe1I: z]bZ İf 
baıında. BeyoAI~ ·e )-1.ıt' 
accnıe•i: MahmudiY 

274
0 

lııanbul il 
11----.. -.·at posta · 

Ayvalık sur ,. ıb .ı 
(MARMARA) v•P" rıııııı":tf 
Salı 17 de S;rkecı C°pt' x 

b lu ..: ,ı,,V· harekeıle Geb 0 
.' ll"'';,.I 

E.d eınıı. P" .. K üçükkuyu, . r lı: v< 1 
AyvalrQa gıdece w1ıkı< 
me1.lı:Or iıkelelerl• 1ıur· j: 

le« 1 
oluga uğrayarak ge ,ırııı 

Gelibolu içın Y ./ 
alınır yük alınma<· ..----:

13 
.ıııı 

- --::-;- os 1.ı 
Mersin sur at P 1'f'1'' 

(MAHMUT şEV'~ d< G I 
16 . ..ıı p. 

vapuru n11an 1 iırıU'' ılJP nhıımından harekeld• ele ,.. i' 
AJı;;ye, Mcrtın• gı o< p.litY~~ 
T aıucu • Anamur :0,alı: (-
telya. lımıre uQr•Y ~,ı)o 

L' lr~nıit l 
den eyci ,,< •• gt ' 

. . ··rac• ı· 

nıahkemcsıne nııı ..,cıe 
. hkC"' • 

mesi kararı nıa 
!ikan ilan olunur. 
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şairi, mesela < Karakaoğlan > 

gibi tabii bir halk mahsulü 
değ d·r. Diğer taraftan klasik 
add t _,ıimizden Tekke ede -
biyr. ı denen nev'inln şairidir . 
Şu hal onun içtimai bir popüler 
kıymeti için en a§ikfır bir 

ölçüdür. Milli veznimiz olan 

hece ve'Znine. bu güne hdar 
ra n an amillerden b!ri de 
şüphesiz Yunus Emredir • 

Halk bilgisi dern~i Yunus 
gün nü tertip etmekle gençliğe 

tarihi düşündürmekte, felsefi ve 
edebi yaşayışın yüksek ve ince 
zevklerini tattırmaktadır. 

lf .. 'f 

Amerikaya gitmek!en 
·ıeçU 

Avrup:l
nın güzel
lik kırali-
çesi olarak 
intihap olu· 
nan Mis 
Elizabet Si-

mon, bey· 
nelmilel gü· 
zellik mü-
sabakasına Mıı AYl'llp• 

iştirak etmek üzere Ameri
kaya gidecekti. 

Bu müsabaka Teksas vi· 
!ayetinin Galveston şehrinde 
yapılacaktı. Halbuki bu 
şehrin pcskoposu bir mek-
tup yazarak :nüsabakanın 
kadınlığa yaraşmadıkını izah 
etmiş, :bUiiun ı ola
rak Mis Siman da Amcrika
ya gitmekten \ıazgeçıniıtir. 

• 

Iş ha yatında kadın 
3 

{Oetar.rı ı 1ae1 aaydaındadv J 
- Şimdi memnun mu• 

sunuz? 
- Çok memnunum. Hem 

de çok müşkülat gördü
ğüm halde •. Bilmem neden 
erkek meslekdaşlanmdan 
çok haksızlık ve müşkülat 
gördüm! fakat bu beni da· 
ha ziyade kuvvetlendirdi. 
Bunun için onu daha ziya
de sevdim. 

Suat Hf. gülüyor: 

- Bakınız, diyor eski
den, Feminist, değildim, 
kadın, kadın kalmalı der· 
dim. Fakat bunlar teori 
imişi. hayata girince anla
dım ki kadının kadın kal-
masına imkan yoktur. Me
deniyetin hızı kadını da 
hayali saltanatmdan indir
miştir. 

-Şu halde kadının hayata 
atılmasına .. ? 

- Maddi sebepler var· 
dır, yaşamak, hayat paha
lılığı, geçinmek müşkülatı 

onu hayata, mücadeleye 
attı. Fakat bu çok eyi ol· 

du. Kadın parazit yaşa· 
maktan, tufeyli olmaktan 

kurtuldu ve artık erkeğin 

zulmünü çekmiyecek.I 

Sonra, siyasi hakkını ka
zanması için, bir mevcudi-

) et göstermesi kazanması 

ferdi istiklalini elinde tut· 

1 

daha maddi tir ğüzellik 
kaim oluyor. Çf%gı1eri yo· 
rulmuş bir yüz daha mani· 
dardır l 

- Kadın için ne gibi 
bir istikbal istiyorsunuz? 

- istemek? •. bu ir pre· 
tansiyon, olur. Mütevazıım. 
Belki kimseye mühtaç ol
madan kendi mesleğim , 
kendi hürriyetittı ve iktisadi 
hürriyetime sahip olarak ya
şamak isterim. 

Bittabi siya~ hürriyetime 
de .. Çalışan Kadınlanmızın 
himaye edilmesini, erkek 
kadın müsayatı olmasını 
istiyorum. Balemiz ri~ ede
rim Beyefenni, bir kadın 
amele ile erkek amele ara· 
sındaki farkı düşününüz. 

Erkeklere düşmanlığım 
buradan geliyor, hususi bir 
düşmanlığım yôk, Bu ancak 
çalışmak sahasında.. F emi
nizim teşkilatı oir "haksızlık 
eseridir. Kadınlar niÇin sofra
jet oluyorlar? Niçin ayrıca bir 
erkek cemiyeti yok. Bir 
cemiyet içinde bir ekseri· 
yet kendi tabii haklarını 
almak için teşkllat yapıyor, 
niçin? çünkü er\c:ek1er fena 
idare ediyorlar, istipdat ya
pıyorlar! 

- Siyasi ~Haklar için 
ayrı bir suale hacet ka1-
mıyor değil mi hanımefendi? 

- Şüphesiz. En kıymetli 
ması lazımdır ki erkeğin hakkımız siyasi qakkımııdır. 
tahakkümünden kurtulsun!. Ekseriyet kadınlardadır. Şu 

Genç romancı öyle ha
raretli ki gayri ihtiyari mı
rıldanıyorum: 

- Erkeğin tahakkümü, 
erkeğin zulmü? •• 

Derhal: 

- Şikayet etmi),'.orqpı, 
diyor ve izah ediyor. A\ı
lıyorum ki bu tahalclcüm 
meselesi bereke~ versin 
şamil değildir, belki sadece 

halde memleketi sadece 
ekaliyet nasıl,Mfare eder? 
Her şeye rağmen istisnai 
muamele gömüyoruz detil 
mi? bir adam öldürsek, 
çalsak ayni cezayi çekeriz. 

Siz kadın~ınız ~1'ezler. 
S 

0

fYe idditş gelince 
bu yalandır, J; a doğrusu 
yanlı,.. bir merlıurun zev
cesi aşağı yukar~ a~i ·tah-

" -sili görmüştür. ~ir bakkal 

Kokuları izale eden 
En mükemmel muzadı 

taaffGndilr 
ıtiba e itina r kadınla

rın samimi dostudur. 
Zehirli değildir. Başlıca ec

za dcpolarile eczaneler Ye 
ıtrıyat mağazalarında satılır. 

FLiDA 
Sinek, Tahtakurusu , 
Güve, Pire ve bütün 
haşaratı ve yumurtala-
rını kat'iyyen öldürür . 
Leke yapmaz, tesiri 
kat'i ve aokusu latiftir. 

Şişesi 50 Tenekesi 75 ve Pom ... 
pası 7 s Kuruştur. 

dikkat ediniz Hasan ecza deposu 

İstandul ithalat Gümrüğünden: 
Kilo 
5802 Kısmen yanık kösele ı 
1800 Deve tüyü Transit 
564 Tembekü 

Balada muharrer üç kalem eşyanın 15-4-929 Pazar• 
tesi günü lstanbul ithalat gümrüğü altı numaralı satış 
anbarında bilmüuyede ihalei kat'iyesi icra kılınacağı 
ilan olunur. 

Devlet demiryolları ve li
mantar1 umumi idaresinden: 

iş hayatına taalluk ediyor. 
Suat H. diyor ki : 

karısı hisap ve idare işin

de kocasından geri değil- ! .. •••••••--• 

Devlet demiryollan lizerinde, Jttanbul cihetinden Anadolu 
dahiline gidecek yolculara, bilet satmak , bagajlarını bcrayı sevk 
tesellüm ve dahilden gelecek yolcuların bagajlarını Istanbulda 
teslim ve ayni zamanda mesajerl paket nakliyatile ittigal etmek 
üzre, yataklı vagon kumpanyası tarafından Galatada .köprü 
batında sureti mahsusada bir acente tesis edebilmiftir . - Sosyete kadınlan, ça

lışmıyan kadınlar erketi 
hami zannederler. Ben de 

öyle idim. Eskiden böyle 
düşünüyordum. Fakat ça
lışmaya başlayınca anladım 

ki erkek, kadına himaye 

edeceği bir vücut gibi 
değil, bir rakip gözü ile 
bakıyor. 

Bu andan sonra Buhran 
ıecesl muharririle her halde 

daha az cesur olarak 
konuştuğumu hissediyor
dum. Sordum: 

- iş hayatına 
Hanımın tedricen 

leşeceği hakkında 
dia var? 

atılan 
çirkin-

bir id-

dir. Köylü kadını erkeği 
kadar münevverdir. Bil
hassa büyük şehjrlerimizde. 

Biz ancak büyük millet 
meclisinde bir ~imiz ol
duAu vakıt, ]cadınlara ya
pılan haksı.zlıklara manı 
olabiliriz:, Suat ~anımefen
diye teşekkür ediyorum. 
Kapıdan çıkarken: 

- Aceba, diyor, bir 
yanlışlık olmasın, ifadele
rimi.? 

- Merak etmiyini;z, di
yorum, her halde düşman
larınız arasında sayılmak 
istemem Hanımefendi 1 

Kapı kapan~ad~, loş 
koridorda ince 6ir kahkaha 
aksediyor. 

A.. s~rrı 
- Belki, dedi, böyle bir ı------~-----

Daraljanun talim ıahuru ~

mandanlılından : Talim taburu
muzun mezunlar için yeni 
devresi 1 mayıs 1929 tarihinde 

Arzu eden yolcular, teshtllt olmak üzre açılan ve 20 nisan 
929 tarihinden itibaren İfC bqlıyacak olan bu acenteden istifade 
edebileceklerdir. 

Fada taf.illt almak isteyenler l~onlanmııa ve yataklı 
vagon acentelerine müracaat edebılaler • 

Saçları dökülenlere ve ba§ında kepek olanlara müjde: 

FUAT SAÇ SUYU piyasaya çıkm&F.. Her eczane ve 
ecza deposundan arayınız. Bir tecrübe kafidir. 

Deposu: Şifli Ali Fuat ecıanesl. 

başhyacaktır. Lise ve muadili j 
mektep mezunlarile Darülfünun stanbuJ Şehremaneti ilanları 

kadın mesela sabahlan Sultan Ahmet Jardrmcii sulh 
erken kalkar, bazı zahmet- huk.uk. malı~mesindtn: Botos 
lere katlanır. 1 Bu kendisini Kostikyan F1 • tarafından 

ve muadili yüksek ınckte p me- ım---Şc-lı-re_m_a_n-~li-.n-Jen-:--M---et_r_o_m_u .... r9"'.ab:-'.b:-a-ı-n-a-800---k-uru-ş_. 
zunlarından bu devreye iştirak kıymet takdir olunan Aksaray yangın yerinde tramvay 

çirkinleştirecek zannedilir. Saınatyada aAa hamamında 
Fakat bu çirkinlik midir, tramvay caddesinm' 198 muma-

arzu edenlerin 30 nisan tarihine b caddesinde Valde Tür esi yanında 325 metro murab
kadar talepname ile taburumuza 

yoksa bir kazanç mıdır? roluhanedemuktmS&ktıyazbaşyan müraatlan. baı arsa ile metro murabbaına 900 kuruş kıymet 
takdir olunan Aksaray yangın yerinde 742-2 harita 
numaralı arsa yanında 104 metro murabbaı emanet 
mali arsa satılmak için ayn ayn kapalı zarfla müza
yedeye konmuştur. Talipler.in şartname almak için her 
gün levazım müdürlğüne gelmeleri ve teklif mel.i:up 
larını da ihale günü olan 7 Mny.s 929 salı günü 
saat on beşe kadar meıkllr müdürlüğe. vermeleri. 

Elendi aleyhine ~ edilen 
bu telakkiye tabidir. Bence (100) lira alaCak davasıadan Kara cleniz 6oj<Uı talıl&ıye 
kadın çalışmakla daha en· dolayı yazılan CLivetiye 2.ahrma idaresinden: Müstahdemini ida-

teres.sanlaşacaktır. Bu daha mubqire ve mahalle heyeU re için 220 ili 250 takım 
başka, daha... ihtiyariyeal tarafmBaır verilen yazlık elbise aynı mıkuır 

- Daha dinamik... oerhten mumaıleyhbı bir acne potin ve kasket pazarlıkla 
_ Evet daha dinamik mukaddem Parite giderek elyevm yaptınlacağtndan taliplerin 

bir güzelliktir. neresinde buluncfutu m~ul tafsilat almak üzere yevmi-
ld ğu anl~•ılm•• bir buç·-'- ihale olan ı 7 cari çarsa.mba 

Bir sanıye susuyor ve 0 u ~ "'' • ux: ay , 
-dd ti ıl•nen tebligat · günü saat ı 4 de kadar Galata kıvrak bir gülü.f le : mu e e ıı terası 

k · 1 -'- mufi~'-e 29 rıhtımında Maritlm hanındaki 
- Tasavvur edin eski arargır o aru u mesı 

mayis 929 lirih1ne Jnüsadif merkezi idareye gelmeleri. 
nazlı hanımefendiler tipini.. •-,•••••••••• Şişman, akça, palcça bir çar~aınba gQntr saat 13,50 talik 11 • 

~mmıı oımatı• mumaııeyhin Dr. Ihsan Sami 
hanım düşününüz ki btr yevm Te vakti ıftdlörde bizzat 
tramvay arkasından koşu. veya hllveltle 1ij>ıiı · vacut 
JOll ve yetişemiyor! bu ne etmetl aksi takdilda tryaben 
komik bir şeydir detil mi? lfeyı muamele ~. tebhtt 
Hülisa eıki bebek pzelfi.. muamele ~ ~ -~e ılın 
linin erine daha canlı olunur._~~----~-

Bellofuldufu ve ihtilltına 
kaJ'fı pek tesirli ve taze a • 
ı.ciır. Divaeyolu ·sultan Mah
ut türbesi karşısında N. J 

emettü tevzü 
·ıstanbul liman şirketinden: 
Şirketimiz 928 senesi temettüünün tevziine lJaşla

mışbr. Tevzi edilecek temettü 0 
116 faiz ve 0 o 6 temettü 

olmak üzere '/0 12, yani beher 25 liralık hişscye 3 
liradır. Beher müecsis hissesine de 19,88 lira veri. 
lecektir. Hisse sahiplerinin Liman hanında şirket 
muhasebesine müracaatla 1928 kuponlan muknbi -
linde temettülerini almalan ilin olunur. 

Umumi mtıdQrlük 



/fOW~ ŞARRARI: 
Gaıetemizde çıkan yazı ve 

Peslmleıin bOtiln hahları mahfuzdur 
__!!irk iyede Hariçte 

Kuruş Kuruş 

Gazeteye göndcrjlecck me\tup1arın üzerine 
idare içinse (idare), yazıyı alue (Yazı ) 

J~aretl konulmalıdır 
ı Aylıtı ıso 000 
3 400 800 

16 • i50 1450 
2 • 1400 2;-00 

BuılmıJ'an mektupların l&deM.a.den, krrmnU· 
mukadderedz mektuplara konulmut paralann 
ka7botm.uaıclan. n dlalann mGnderlcall!ldan 

idare meıul deilldlr. 

1 Borsalar 14 Nisan r929 

.!\\ık ut 
J rr.1riliz Jira~ı 
l Dolar 
~O Yunan dıralııol 
1 füylıtmark 
1 A rn•turya şilini 
~O Ley Romanya 
~O Le•a Bulgar 

Felerueı:k florini 
~O Fr.an~ız fransı 
~O llalyan lir•tl 
~O kuron Çt>ko. Sluvakya. 
1 Çer,·or.ete c ~o,·tyet » 
1 ZeJoti • Lehistan • 
20 Dinar • \'ogosla""ya • 
!.O Pelı.:ika franı;r1 
J Pezeta IEpanya 
20 lnltre frnn~ı 
1 Mecidiye 

Çek 
Londra üzerine bir lngtllz Jirası ıuru~ 

l\nyork 1 Türk lirası dolar 
Paris • • • frank 
1'filano • • liret 
Eerlin 
Sofya 
Brl:k•el 

• 
• 
• 

Amieterda.n• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

20 ley 

mHk 
• le"Ta 
• belka 
• florin 
• frank 
• kuron 
• silin 
• f,C!zeta 
• zelcıt\ 
• dirabml 

kruıı 

CincTre 
Prag 
\'iyana 
Madriı 

\"arşOY:l 

AUna 
Bt.kre~ 
Belgırot TUrk 1irasi dinar 

Tahviller 
l•lfkraz dahili c ,·adeli • 
DUyunu muvahlde 
ikramiyeli demiryolu 

lllanbul tramvay •irken 
Rıhtım Dok ve Antlrepo 
l~tanbul anonim ıu şl'!'keli 

Hisse senetleri 
iş lıanka•ı 
Ofmanlı lıankaııı 

11--'A=ıl;;;d_· =-~=~K;;;!•.,,•;;;,•d~ı :J 

i 

75 p88 

~o• sooo 
ı2 37 50 
48 50,00 

5000 28 
24 
21 
78 

f:': !O 
S7 50 

00 
168 7S 00 
213 00 
119 50 

0000 
22 60 
71 so 

112 50 00 
:9 60 

779 00 

ses 7s 
049 31 25 

ı:ı 6000 
9 3900 
a 01 5'J 

68 12 50 
3 5425 
1 '2.50 
2 !16 75 

16 90,00 
8 50,2!!1 
8 2900 
4 38,26 

38 C)I) 

24 37 50 
27 80~ 

99 
2ce 

I" 8 

co 00 
6000 

45 

25 

989 25 
20! 50 co 

52 37 11 l 
50,00 

ISO 
1)50 

28 31 80 
00 

7500 
6o 
l!O 

48 
28 
24 

79 
158 
213 
119 

0000 
22 
71 

112 
29 

50 
ISO 
50 
So 

779 00 

986 25 
0.49 25.~ 

12 
9 
2 

68 
s 
1 

59 !50 
39.00 
t 125 
1250 
54,00 
22.ao 

2 16,110 

19 51,ııo 

9 OJ,50 

8 28,150 
3800 

00 
4 

111 
24 87,50 

81.50 27 

9(' 
205 
8 

00 
50 00 

45 

' I~ 26 14 25 
138 00 00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
fiatlar Ticaret bor.uı Utibumum!ligl tarafınılnn TPrlln istir. 

Okkaıı 

Auıml A•garı 
K. P. iL P. 

Buğday.% Çavdarlı 
'Yumuıak 00 00 0000 00,00 
,Kızılca C0-22 17 17 17.17 
1 sunter 00-00 oo oo 00.00 
'Seri 5·71 1800 1725 
lm.nme C0-00 co oo oo.oo 

-ZAHiRELER-

-UN
Çu»alı kllo•u 
Ekistra ekistra oo 0000 
Ekisıra 1240 
B!rincl yumu•ak oo 1190 
Dirinel ıcrt • t :180 
ikinci 0000 

TlfTlK -
Anka"a 160,00 160,00 

Akıehlr 000,00 000,00 

l~ lisan 
1929 

tell970 idare tı eri ı971 

Gümruk umum müdürlii
ğünden: 

1- 6 kanunusani 929 tarihinden itibaren münakasaya konulan 
lz:nir gümrük anbarları tamiratının ihalesi tahsisat temin edilme
mesinden tehir olunmuştur. 

2 - Tamiratı mezkOre 1 nisan 929 dan 20 nisan 929 tarihine 
kadar yirmi güı: müddetle şartnamesinin bazı maddeleri tadil 
edilmek suretile yeniden kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

3 - Bedeli keşfi ( 71400 ) yetmiş bir bin dört yüz liradır. 

4 - Bedeli ihalesinin sülüsü 20 bin lirayı geçmemek üzre te
minat mektubu mukabilinde berveçhi peşin verilecektir. 

!; - Muaddel şartnamenin alınması için Ankarada levazım 

miıdürlüğüne lstanbul ve lzmirde gümrük baş müdürlüklerine 
müracaat edilmesi. 

6 - Taliplerin evvelki ilanda gösterilen maddeler dahilinde 
müddeti muayyenesinden evvel gümrükler umum müdürlüğüne 

müracaatları ve teminatı muvakkatesinin tediyesi. 
Münakasaya Ankarada umum Gümrükler miidürliığünde 21 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
4 . CÜ KEŞiOE : r ı MAVISTADIR 

İKRA~IiYE; 45,000 

AYRICA: 20,000, 15,000, 

iKRAMiYELER VE 10,000 

! 2,000 , 10,000 LI RALIK 

LİRALIK BiR MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an 3,900 numara lıazanacaktır. 

T~ 01*ep1.sı, (aycla!J eterlin 
ıllnfannda O/o 2ö teıuJllt yapılır 

BUyQ• U ff ~JI ço• defa için verllaı illnlarla 
hu1uı ınahlyettelrl ııanıarıo Ucreu 

idare U• karırlaıtırılır. 

Caaetemlae huıw1 dla kabul .den rer; 
H. S. H. d&nat acent•ıl. 

Emlak ve Eytam bankasınban: 
Esas numarası 

16 
75 
94 

138 
147 
156 

157 

Pazarhkla kirahk emlak 
Mevkii 

Şişlide Büyükdere caddesinde 386 numaralı garaf 
Kandillide Vaniköy caddesinde 1 numaralı hane 
Heybeliadada Yalı caddesinde 2 numaralı gazino 
Büyükderede Nizamda Seferoğlu köşkleri namile maruf üç bap köşk 
Sirkecide atik Hocapaşa Maliye tahzil şubesi binası. 
Heybcliadada Manastır sokağında cedit 10 mükerrer numaralı zeytinlik 
yeri ve eşcarı 
Şişlide Maşrutiyet mahallesinde Meşrutiyet apartmanının birinci dairesi 

25 
ıEO 
.s 

98 Heybeliadada Yalı sokağıada 14 numaralı diıkkftn. z.f(J 
110 Büyükadada Rıhtım sokağında 26 numaralı dükkftıı. 

1 1 BalAda muharrer em!Ak pazarlıkla kiraya verileceğinden taliplerin şubemize müracaat ar · 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokağı No Nevi icarı lira şeb~ 

Boğaziçi Yeniköy Ayanikofa Köybaşı 195 Gazino 20 , 
Beyoğlu Hüseyin ağa Yenişehir 169-151 Dükkan 12 , 

c ıc Büfbüfdere 7-72 Mağaza 10 seneıi 
Bostancı Bağdat caddesi 498 Dükkan 96 , 
Üskiıdar Selami Ali El. Sarraf 4 Hane 84 , 
Balat Karabaş Vapur iskelesi 41 « 72 , 
fener Gülcami fener 278-240 Dükkan 150 , 
Kınalı ada Zeytinlik 8 Hane 96 , 
Sirkeci Hoca paşa caddesi 45-49 Maa diıkHn o.I 120 , 
Kadıköy Rasim paşa Oton efendi 27 !iane 240 , 

« " " 29 Dükkan 60 , 
Büyük ada Nizam caddesi 9 Hane (0 , 
Unkapanı Haraççı !(ara Mehmet Fener caddesi 7-19 Dükk~n 270 , 
Heybeliada Livadya caddesi 18 Hane 72 uzr 

Balada evsafı muharrer emlakin 29-4-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te ııı 
yedeleri mukarrerdir. Talıplerin Emvali metruke icar komisyonuna müracadtleri. 

• 
ilkbahar at koşuları 

hak ·mlili,,Jd', Kütahya hukuk 1 inJ• 
l(ütahyanın Saray mahaileldı ı 
zilci zade Mehmet Efen f 

el s.I validesi Ayşe ve rercs Jl!I'' 
nin şayian ve müştereken , 

K ·t3hl tasarrıf oldukları u . 
1 

Balıkesir Baytar müdürlü
ğünden: 

Devlet demiryolları ve liman- Mayısın onuncu günü Balıkesirde ilk bahar at koşular~ yapı_ -
lacaktır. iş bu koşulara iştirak arzusunda bulunan at sahıplerının 

farı Umumi idaresinden• lzmlr,_ Ma~isa, Ak!ıisar, ~oma, Biga, M. Ke~alpaşa, l(arac~bey 

. niııı Saray malıallesındc yeı . ~· 
·ı f j' ·es~rı og u Mehmet E rn ı Y tıJ 

zadelerin Faruk ve Etenı ı,& 
!eri arkası çamaşurhane ccP, • beledıye rıyasctlerıııe ve lstanbul, Ankara, Sipahi ocağına gon -

idaremize !uzumu olan yiiz bin ton maden kömiirüııün mü- dcrilmiş olan ilanat ve programları görmeleri. 
nakasası 6 mayıs 929 pazartesi günü saat ( 16 ) da Ankarada 
umumi idare binesında icra edilecektir. 

Müuakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı 
muvakkatelerini yemi mezkurda saat ( 15,30 ) a kadar umumi 
idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri latınıdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ( 250 ) kuruş mukabilinde 
Ankarada malzeme dairesinden Haydarpaşada miıbayaat komisyo· 
nundan tedarik edebilirler. 

Devlet demiryolları ve liman-
lar umumi idaresinden: 

. ~ı 
yolla mahdut hane ga~·rı ·ııııD' 
taksim olmasına nıetnı bl 

0 
d 

. 5~dif zayede füruhtın1 aır · 
ilftm mucibince mezkur h~ ,ş 

işbu tarihten itibar~n bir 31 g 
ra ihalei evveliye ve cnbt:ı ır 

. ı r~ 
sonra da ilıalei katiyesı ' ,;ı 

1 rın · lınacağından talip olaıı ~ ,.1 ır 
Yapagı Guz yunu 1211,00 125,00 

ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı 
-AV DERiSi-

/

'seri mahlut o..cs oo 00 00 00 

.Çavdar 600 1600 

Devlet demiryollan ve limanları idaresi demiryoluııa ait bilet
lerin satışı ve bagaj muamelatı ile iştigal etmek üzre Yataklı 

Vagon sirketile Galatada köprü başında bir acenta tısisi kakkın

da bir mt'.kavele aktetmiştir. Bu mukavele mucibince Anadoluya 
gidip gelecek yolcuların bagajları mezkur acentada teslim ve 
tesellüm olunacaktır. 

1 'Je J(U de on dipozit akça arı ·rı • . ıııu 
:Arpa r403 13 ıo 
Mmr 15 00 IS 35 
~Yula! (O OJ OU,00 
Fnrnlye 50,00 4100 

-HUBUBAT-

l suuıu oo,oo 
,ıKsye~ 0000 

Zerden 
San Bar 
Tilk.i 
Kunduz 

ç fındık 
Bttdem 

tt!tl 0000,00 0000,00: 
0000,00 0000,~ 
0000,00 0000.00i 

" 0000,000 000, 

-flNDIK- il '10000 00000 
000 00 ooc ,00 

Devlet Demiryolları ve Liman

ları umum! idaresinden: 
Fevzipaşa-Diyarbekir hattının 150- 222-000- 238 etüt kilomet

relerile işaret edilen noktaları arasında bulunan on üçJncü kısmın 
tesviyei türabiye ve imalatı sınaiyesi 28-3-929 tarihinden 16-4-629 
tarihine müsadif sah günü saat on dört buçuğa kadar kapalı zarf 
usulile mevkii münaksaya vazolunmuştur. Teklifnameler vakti 
rnezkOre kadar Ankarada Devlet Demiryolları ve Limanları idarei 
umumiyesi kitibi umumiliğince alınacaktır. Talip olanların mezkur 
kısma ait mukanle, Şartname ve vahidi kıyasii fiat cedveli ile 
evrakı fenniye takımını kırk lira mukabilinde almak üzere An
karad:ı Devlet Denıiryolları ve Limanları idarei umumiyesi maliye 
ve muhasebe işleri dairesi riyasetine müracaat eylemeleri lüzumu 
irnn olunur. 

'' 1rakt ,, ın 15 Nisan 1929 tefrikası: 24 

Londranın en yaman bir 
serserisine dama dedirmişti. 
Ondan anafor parası o!an 

sekiz bin lirayı kurtarmıştı. 
Kendisine hayatı cehennem 
edecek tıynette bir mel'un 

şahsiyetten yakayı sıyırmış· 
tı. "Roçe~ter.. de irade, 
pervasızlık, cesaret olsaydı 
o da bunu yapabilecekti. 

"Cones w 

kaim olunca 
zelmişti. 

o:ıun yerine 
her şey dü-

Kapı çalındı. "Cones.,in 
henüz tanımadığı bir hiz • 
metçi içeri girdi ve haber 

verdi: 
Kont hazretlerinin 

yemeği hazırdır. 

"Conesn koltuğunda doğ -
ruldu. Dedi ki : 

- Yemek mi ? Biraz 
sonra. Bana bir viski geti
riniz v~ kendisini görmek 
istedi' "Corcna söyleyi· 
niz. 

- Pekala Mösyö Kont! 
"Conesn insanların kıy· 

metini bir bakışta anlamak 
ehliyetine malikti. Bu eh

liyet her keste bulunamaz. 
Kendir.i cihana ilan et-

Kerestemünakasası 
Tütün inhisarı 

müdürlüğünden: 
umumi 

ı 3 - 4 - 929 tarihinde pazarlık suretli alınacağı ilan 

edilen 1500 metre mikabı kerestenin ihalesi 18 -4 - 929 

perşembe gününe kaldığı ilan olunur. 

Devlet demir yolları ve liman

ları umumi idaresinden: 
236 adet vagon •u•tası münakamı 4 mayıs 929 cum:ırte•i günü 

saat 16 da Anhrada Bolupalasta malzeme dairesinde icra edilecektir. 

Münalmaya iıtiralı: edeceklerin teklif mektuplarını ve 550 liralık teıninaıı 

muvakkatelerini yevmi mezkürda saat 15,30 a kadar umumi idare yazı 

itleri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. Talipler münakasa ıartnamelerini 

200 kuruı mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaıada 

mubayaa! komisyonundan tedarik edebilirler. 

miyen bir meziyetti. Avus· 

taralyalı o güne kadar 
insanlara meziyetlerine göre 
muamele etmiştir. 

Yalnız ilcayı hadisat "Şt· 
ringer.. le teşriki masaisini 
icap ettirmişti. Zaten hiç
bir vakıt, Ştringer, e güven
mC1Dişti. Hadisatın sevki ile 
şu emir mevkiine gelince 
kendisindeki ehliyetten is
tifadeye başladı. 

"Corçn u bir nevi muavin 
olarak intihap etti. Ona 

emin bir adam lazımdı. Bu 
emin adamın "Corçw olma-

sına karar verdi. 
Uşak viskiyi getirdi. Az 

sonra " Corç .. geldi. 

Yarı dolu kadehini ma
sanın üstüne bırakarak 

başı ile • Corc • a işaret 
etti, ve : 

- Giriniz , arkanızdan 
. kapıyı kapatınız. 

Dedi. "Corç. kapıyı ka
pıyarak gayri müteharrik 
durdu. Ciddi bir tavrı var

dı. Yüzü içindeki düşünce
leri harica tanıttıracak halde 
değildi. Adeta denile bi
lirdi ki Karlton Haız Ter-

Acenta bundan maada paket muamelatı ile de iştigal edecek
tir. fazla tafsilat için istasiyonlar ve acenta yazıhanelerine talik 
olunan ilAnlara müracaat edilmelidir. 

Umumi idare 

Distofajin müessesesinden: 
Eczayi tıbbiyye ve afat 

m'ilnakasası 
Distolajin müessesesine lüzumu olan ecza ve edevatı tıbbiyye 

lıapalı zarf usulile 24-4-29 çarşanba giınü saat on bcşde ihalesi 
icra kılınacağından talip olanlarin şerait ve evsafını anlamak 
üzere Baytar mektebine ve yevmi ihalede müessesati tüccariye 
mubayaa komisyonuna müracaetlarını. 

lstanbul VHayeti Defterdarlığı ilana(! 

Kiralık bakkal dükkanı - Topkapı sarayı dahilinde 
Gül hane hastanesi ittisalinde, aenelik kirası 130 lira mlizayede 

ya hukuk mahkenıcsırıe 

:ıaatları ilan olunur. / 

~K"T.i .,~ 
tttf. ~iXrliı ' 

Nisan ffl' 
Zilkade 5 Bürç: f/~,!!l' 
yın doluşu f1ll"j1 p.yıİ,01 

5,21 L!J~ ' 

Pa.za.rf esı · 

5,21 

81J8'ÜD 
&kok: 

Harun 

Günün natihatı;irl ~1" 
ll>i desti dokuşunea elbet ----------Buııünkü ha~~d" 

(Java Jr;.apalL \"C bU - - __ ~ J 
~·;şi" 

Moı'ul mild:ir: A,bJJJ'l 
1 7 nisan 1929 da defterdarlıkta yapılacaknr . 

Muharriri: Vere St~kP11 1 
ada 

reyste ve ya civarında şe· 

dit bir hareketi arz olsa 
bile yuzunun ciddiyetine 
asla halel gelmezdi. 

Kendisine söylenecek 
şeyleri dikkatle dinliyen 
bir adam halinde, ayakta 
duruyordu. "Cones. • dedi. 
ki: 

- Yarın sabah Cermin 
Stritte 12 B numaraya gi
derek size verecekleri bazı 
vesikaları alıp getirmenizi 

istiyorum. Bu vesikaları 
size M. "Volcsw verecektir. 

- Evet maylort. 

- Vesikaları doğrudan 
duğruya bana teslim ede
ceksiniz. 

- Evet maylort. 
- • Voles .. le görüştüm 

ve hesabını gördüm. Çok 
rezil bir mahluktur. Hak
lıyıncaya kadar ~piyce zah
met çektim. Fakat art ık 
mesele halloldu. Hesabını 
tesviye ettik. 

M. Çörç ağzını açtı. 
Sanki söz söyliyecekti. 
Sonra tekrar kapadı, "Co
nes. dedi ki: 

- Bir şey söylemek isti
yordunuz. Söyleyiniz ha-

·niı? 
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