
• 
ı. 



Pazar 1 KD A M !\ ~fayı~ 19. 1929 
-=::::;::====::::;ı========================\''======================================~~,;;;~;;,;~k=;;;~==~~==============================================================--
Her gün bir mes' el~ 
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Ellinci yıl dönümü 

Kayitaizliiimizden midir, yoklfl 
harplerta teeelaülünden midir? 
Bilmem, ~ ytl dönümlerini 
unutuyoruz... Mesela bu sene 
dokaaa üç harbi netaicinin ahde 
bağladık• menhuı günlerin ha· 
taralan ı!e doludur. 

Edirneden dört adım ötedeki 
bulgar komşularımız istiklalleri
nin 50 nci ıeAeaiai teı'it ediyor
lar. Bu ıene kadim bulgar kıralı 
Simeon'un da 1000 inci yıl dönü· 
mü imiş. Ruı muharebesi ondan 
evelki Karadağ, Sırp seforleri, 
Bulgaristan ihtllali, Türk askeri
nin, Gazi Osman paşa k.uman
daıı altında Plevnede kahraman
ca müdafaası, ıonra mel'un 
Aya-Stefanoı, Berlin muahedeleri .. 

Bu harbi şahsan idrak edeme
dim, o tarihten bir az sonra 
dotdum; likia çocukluğumda 
bab.mın her •akletti~ fıkra bu 
cenge aitti, Tuna vilayeti meclisi 
idar, baş kAtibi Nuri Efendinin 
(babam) bu senelere ait hU .. aye· 

leriai dinlt;ye dinleye büyüdüm. 
Y etiııaedifsim halde Rmçulctan 
manzarayı aeyredivorum, felaket 
Jlvhalannı •anki ~azlerimle 
püyorum. 

Matbuatımız bu husu.da "84· 

kiL. Şehitlerimiz namına hiç bir 
ıibtifal yapılmadı. Bir konferans, 
bir tiyatro piyesi, bir cilt kitap 
hayalı bir film şeklinde olsun 
Plevne canlandınlmadt ... 

Bari ben , şu ehemmiyets'z 
yazım ile o sürekli harpte ıehit 
düten seleflerimizin aziz ve mu· 
lllldd•ı Türk aıkerleriııin balır)l-
llDı tebcil edeyim. 

Vatan uğrunda kanlarlDl feda 
edenleri uautmayalım; uautur
Mk nankörlük etmiş oluruz; bizi 
de haleflerimiz unuturlar. 
. . . . . . . . . . . 
Tona 'liliyeti ve civan ekseri

yetle halis muhlis türklerle mes
INndur. Şimdi bile Bulgaristan 
ve Dobricada 1,000,000 dan zi
yade türkün bulunması müddeayı 
ispat eder. 93 tenberi miitema
dty•n TUrkiyeye mu h a c i r 
geldiği halde orada böyle 
lcuvvetli bir mUslüman kütlesinin 
varhtJ vuktile ekseriyetin bizde 
cldbtuna delildir. İıte Türk u
bri bu vatanı canı ile mtıdafaa 
ediyordu ... 

Türk unsurunu vatanın o kıs
•ıadan cüda edea Saltanattır, 

reni cüruı eden Abdül Hamit 
.t.adidir, Bablilinin yatalak po
titlkasıd ar. 

Evet 1 Çarlık Rusyaıı lngiltere 
•e Aw!turya-Macariıtan ile ko
zunu paylaşmışb, harbe karar 
vermfırtl. Lakin çar ikinci Alek
sandr buna cür'et edinceye ka
dar siyaset bir rol oynadı. Babı-
=== & 

"'iKDAM,, ın tefrikası: D 
Arsene Lupin 

Kapalı oda 
Yazan: 

Maurfce leblanc 
Onun İÇİll şu harp, bugün, ya· 

na bir haliı:ı olümünden başka 
bir şey ifade etmiyordu. Kiliee 
k.Me1erinde düşmanın tam göbe
ğine gitmek mutlak bir ölüme 
gitmek degil miydi! 

Casusun kullandığı hançer Pa· 
uhı çok dlı§ündürdü. Eveloede 
kendisini atonun dış duvart ke
narında öldfirmek isteyen adam· 
lar bu ca us arasında ne mftnase-
bet yardı? Sonra bunlarla on altı 
sene evel olen kontes Dand•il 
arasında ne mi.inasebet var? 

Paul Lıütiin hu çehreleri hep 
bir ca u ıekcsi içinde görii)'OI'· 
du. Bı l nı.sa Ehsabethin mektubu 
PauJa tena dukundu. Demek ki 

ali ve Yıldız: ıarayı delibiz bir 
U)'kuda. Entrikacı geaç, pek ca
hil, mevktbıden ve hayatından 
korkan bir padiıah .. , iki hal'i, bir 
katil üzerine tahta konm111 bir 
suhan ... 

Bu yobaz, bu çılgın politikayı 
da, harbi de bizzat idare eu.i 1 
Neticesini gördük. O zaman kırk 
beş milyon nufuau olan bu vataa 
tıbben mecnun biri tarafından 
sevk ve idare olunuyordu. 

Daha muntazam bir idare ve 
siyasetimiz olsa idi Rumeli yadel
lerde kalmazdı. Milyonlarca türk 
·asker ve asker olmayanlar - Boş 
boşuna salhanelere sürüklendi. 
O felaketi koyu bir istibdat ta
kip etti. Vah Rumeli! 

Bugün, hiç olmazsa, bir saat 
matem tutmamız iktize eder; fC· 
hitlerimize ağlayacak, fatiha oku· 
yacak göndür. 

Yerini, yurdunu ağlaya ağlaya 
bırakan türklerin bir haylısı yol
larda telef ve heder oldu. Sultan 
Hamit, aarayına kapanmlf zaval
lı feliketzedelere g6rüamedi bile! 
Mithat paşayı nasıl öldürtecek, 
nasıl bir hafiye şebekeıi tetkil 
edecek , hep bunlan dilşllnüyor 
ve bütün salahiyeti hükWnetten 
alıp saraya haıretmelde yorulu
yordu. 

Ürkeklik cinnetine tutulmuş 
bir paditah türle milletini ezdi, 
yıprattı, 'lataQ.I mukaaemr · uğ
rattı. 

Öbür tarafta ise, Bulgaristan 
prenıliği, Rumelii şarki vilayeti, 
her ikisi de sözde Osmanlı tabii
yetinde bulundukları :halde bir
leştiler; Bulgaristan müatekil 
bir devlet gibi büyüdü, ilerledi. 
Osmanh devleti Berlin muahe
desı ile kendisine tanılaıı haklan 
bile müdafaa etmedi. Prena Fer
dinandln illkesi - sabık bir viliye
timiz - idareten ve iktiıaden o 
mertebe intizam keapetti ki pa
dişahı tehdit ediyordu. ~ten 

bulgarm derme çatına askeri Şa
rki Rumeliye girdiA'i valcıt padi
şah mülkünü mlidafaa bile etme .. 
mişti. Kancık Abdül Hamit. 

•... 93 seferinin ve neticel9'1 
nin yazılıp bir kitap tefkH dı 
meli milli hakimiyeti fU çfim· 
huriyet devrinde tenmiye etmek 
için bir eşya dersi, bir hamiyyet 
dersi yerine geçer. 

O tarihi okuyup ibret almah 
ve şahsi idareden tcneffür etme
liyiz. Vatan bir tek adamın k~ 

kü, vatandaılar da o köıkün kilme
ıindeki hayvancıklardı. 

Kahraman Türk milleti o ka· 
raalık senelerde paditahların 
hapisanelerinde, zindanlarında 
inleyen, zincirlerle bağlı bir mu· 
lumdu. CELAL NURi 

genç kadın orada obüslerin, mer
milerin altında, yangınların orta· 
sında idi. Evet orada idi. Çünkü 
PauJ tekrar onu görüp..te alıp gö
türmek. ~esaret ve azmini göste· 
rememıştı. 

6 eylul günii geldi. FTansızla· 
rın unutamayacakları mucize gü· 
nü! Başkumandan ordularına teş
vikkar bazı şeyler söyledikten 
&Ollra, diltmeıun üurine atılma
larını eauedi,-ordu. Arlık ric'at 
nihayet bulmuştu. Uykllftl, yor
gun, a~ ve peri§aa aekerleıe f'l 
emir verilm~tı: "Dur, yttı geri 
dölal Beydi düşmaınn Gstfinel,, 

6, 7, 8 S()nra 11, l~ 13 eylulda 
ileri hareket devam etti. 

Bir gün Paul yol keaarmdaki 
Mbada fQllları ok•du: 

KorviBJ'İ 14 kilOIOOtre 
Omkeu aı kil 400 
Hud~t 38 kil. 300 
Bu birden kal)Wıaa çıkan iaim· 

)eri Paul nasıl heycanla okudu. 
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Y ı 1 d ı z y o 1 u n d a Erenk&yü cinayeti Y u n a n 1 ı 1 ar la 
esrarlı bir kuyu Faili mahkemede 

Y tldtı Bafl9esiaitı büyük oto
mobil yolunda bir kıtmı toprak 
dün aabab birden bire çökmüş· 
müştüıı. Ç6ken yer 3 metre ge
llİfliğiade ve 30 metre derinli· 
tindedir. Hadise alelade bir çö
küntü değildir. Çünkü çöken 
kısım, muntazam bir kuyu halin
de olup içinde defhae bulundu· 
ğu da söylenmektedir. Emanet 
fen itleri miidürü dün yıldıza 
gitmiş ve geç vakt... kadar tet
kikatta bulunmuıtnr. 

Türkçe olmayan levhalar 
Tül'kçe li@anından gayrı lisan. 

larla yazılmış bilumum levha ve 
ilanlardan kanun mucibince bun
dan sonra dört misil resim alına· 
caktır. 

Erenköyde Vedia isminde bir 
kızı öldüren Feyzi ati lisesi ta· 
lebesinden "Tevfik Fikret,, in 
muhakemesine dün devam edikli. 
Sabit olarak bir rü.,umat memuru 
dinlendi. Bu şahit Tevfik Fikreti 
kızı öldürdükten sonra gördü
ğünü ve "Fikret., in "ben öldür
düm,, dediğini anlattı. "Fikret,,in 
"Bursa,, dan sorulan nufus kay· 
dının bulunmadıkı anlaıılck 

Neticede bu hususla tetkikat 
yapılması için muhakeme 22 
Hazirana buakıldı . 

Seyyahlar 
Dün (Otrento) vapurile şehri

mize 300 İngiliz seyyah gelmiş
tir. Seyyahlar dün şehrimizin 
muhtelif yerlerini gezmiılerdir. 

Bugün avdet edeceklerdir. 

Sultan ahmet meydanında 
vali ve polis müdürünün 
iştirakiyle merasim yapıldı. 

Dön letanbul polisl~ri " Sarayiçi ,, nde taoplanddar. Bn top 
lanmada vali muavini " poliı erkanı da hazır bulundular. 
Polis miidflrll Şerif bey bo merMimde Ati§ taliminde 
muvaffak olanlara mftkifat tevzi edileceğinden bahisle 8Özü 
Poliı mecmuaıı müdürüne \'erdi. lHecmua müdürü Nazım 
bey ı• eözleri aöyledi : 

Merasimde bulunan hey'et 
., Beyler; efendileri düşmanla· 

rımızm harici tecavüzab zaman· 
larma -r!1.adif her (Hadiaei ga1a} 
da ıeviıt Yatanımızı, muhafaza 
için köpürmüş birer arılu keıi· 

ı len mukaddes kuvvetimiz, deli· 
Jeti ukeriyemiz iıe; dahiU eşra· 
karıı gün. gece demeksizia bit· 
mez, tükeamez bir cihadı fedaki
rt iltizamı ile halkın husul rahat 
ve saadetine basri bayat eden 
aziz, mübeccel ve emniyetbahı 
anaıınmız da yüztl, özü mert ve 
bi minnet polisimizdir, 

Atq talimıerinde muvaffakiyet 
kazanan kıymetli meslek aıka

d8'laını taltif gayesiyle, Şerif 
beyfendiain ihzar buyurduldan 
şu resmi güzin, bundan ıonra 
vukua gelecek emsali talimlerde 

Korvinyi 14 kilometre .. Acaba 
Fransız kıtaatı Korvinyi istika· 
metinde mi gidiyorlar? 

O sabah mukavemeti daha 
yumuşamıı bir düımanla muhare· 
be ediliyordu. Paul bir müfre· 
zenin başanda Blevil köyüne ka· 
dar istiqaf yapmağa, eğer düş· 
man yoksa köye girmeğe, fakat 
daha ileriye gitmemeğe memur 
edilmi§ti. 

Paul köye iadi, kimseler yok. 
Köyün 800 evlerinden taraSBut 
etk: 

- Herifler belki pusu kur· 
IDU§lardır. köye dönelim, orada 
kendimizi daha iyi müdafaa ede· 
ris, dedi. 

Fakat ormanlıkb bir tepenin 
arkaıından gittikçe yaJdapn bjr 
motör seei duydu, Az sonrada 
yolun o bir ucundan büyük bir 
zırhlı ve mitralyözlü bir otomobil 
göründu. Paul tehlikeyi anladı: 

- Saklanın çocuk1ar! 

buluuacaldana daha vaıi bir 
muvaffakiyetle ibrazı imtiyaz et· 
melerine pek teşviksaz bir ha
tıra olacaktır. 

Esasen hilki silahşorlıklarıyle 
cihana gıptalar veren büyük ec
dadımızın necip ıolbündaa fıt· 
kıran cdadetkir birer cevheri 
mevcudiyet olan memuriııi zabı
tamız ıilah atışta müstesna kUd
ret ve maharete fıtratan malik 
birer unlW'u kıymetdar degil
midi?" 

Nazım beyin bu hitabesi bit
tikten ıonra atış talimlerinde 
muvaffak olan efendilere müka
fatları tevzi olunmuştur. Bunla
rın başında polis müdüriyeti 
üçüncü ıube müdürü Hilmi bey 
bulunmaktadır. 

Otomobil yaklaştı. Iri yarı 
korkunç 

1
bir şey. Fakat eski 

model olduğu içindeki çelik kas
ketli alman neferlerinin başlan 
gurünüyordu. Otomobilde altı 
kişi kadar vardı. İki mitralyöz 
namlusu da ışıldayordu. 

PauJ tüfeğini omuzladı, oto· 
mobilin şoförüne nişan aldı ve 
telıji çekti: • 

- Ate§ arkadaşlar! 
Hücuma hacet kalmamı§b. 

Göksünden vurulan şoför otomo· 
bili durdurmak gibi bir selameti 
zihniye gbstermioti. 

Almanlar muhasara edildik
Jerini gorünce kollarını kaldırdı· 
lan 

"Kori\crad ! komerad !,, 
içleri od en biri sil ilıını atarak 

otomobilden tirladı: 
- Çavuş, ben alsaslıyım, bize 

duku'lmaym! diye bağırdı. 
Paulun müfrezesi oteki esirleri 

köye g turilrken, o da alelacde 

• 
uyuşuyoruz. 

Ankaradan M. M. komi~onu· 
na gelen malBmata göre Türk • 
Yunan mUıakerab bitaraf aza
nın da iştirakiyle faal bir safha· 
ya dahil olmuştur. 

Mlizakerat hl'iciye vekilimi· 
:ıin riyueti altmda bitaraf azalar, 
ik;nci mubadele murabbuımız 
Nebil B. ve müşavirlerimizle Yu-
nan sefiri ve muraltllaskt..n arasın· 
da cereyan etmektedir. Mü:ıa
keratın bu son safhası emlak 
işlerine ait taıfiyemeselesine 
basredildiğinden tasfiye bittikten 
sonra hötün müzakerat itilMIAla 
neticelenmiı olacaktır. 

Eı •n~ 
Heyheliada suyu 

Heybcliadadaki sm:uzluğu ywı.· 
mı~t.ık. Buzulao su menbalarının 
tamiri takarrür etmiş idi. Bunların 
tamiri için 30 bin liraya ihtiyaç 
olduğu yapılan tetkikattan anla· 
şılmi§tır. Bn itibarlA tamirattan 
vaz geçilmiştir. Heybeliada susuz 
kalmıştır. 

Tehlikeli duvarlar 
Ortaköydw:ı Nemli Zadelere ait 

duvar geçen şiddetli kış esnasında 
yıkılmıştı. Emanet mühendisleri 
tetkikat yapmışlar ve Ortaköy 
ile Beşiktaş arasıud&ki duvarların 
cumlesinin tehlikeli bir vaziyette 
olduğu anlaşılmıştır. 

HUtelerrilc 
Fort geliyor 

AmeriRanın otomobil kıralı 
Hanri F ordun şehrimize gelece
ğini yazmıştık . Filvaki gelen 
malumat bu haberimizi teyit 
etmektedir. Elyevm Pariste bulu
nan Hanri F ort Haziran ayında 
ıehrimize gelerek Tophanede 
yapılacak fabrikayı tetkik ede· 
cek ve buradan da lskenderiyey · 
gidecektir. 

Adliye vekili yarın geliyor 

1 

Adliye vekili Mahmnt Esat 
beyin dün gelmesi mukarrer idi
sede müddei umumiliğe gelen 
bir telgrafa nazaran vekil beyin 
hareketi taahhur etmiştir. Mah
mut Esat bey yarın şehrimizde 
bulunacaktır. 

Adliye vekilimiz Mahmut Esat 
beyin bayramı geçirmek üzere 
dün şehrimize geleceği yazılmıftı. 
Aldığımız rnalümata göre Adliye 
vekili bugün Ankaradan haraket 
ederek bayramın birinci pazartoai 
günü şehrimize muvasalat edecek
tir. 

Malllt:emlerdı4 
Kara gümruk cinayeti 

Karagümrt(kte Aarap irfan is
mirıde bir şahsı öldüren Halit 
Sükrü ve Kamil dün adliyeye ve
rilmişlerdir. Süreyya bey vazi· 
yet etmiş ve bu katilleri tevkif
haneye sevk eylemiştir. 

Alsashyı istiçvap etti: 
- Otomobil nerden geliyor? 
- Dorvinyiden. 
- Orada kimseler var mı? 
- Çok az! 250 kişilik bir düm-

dar müfrezesi .. 
- Ya•ormanlarda? 
- Gene o .kadar .. Hududa ka· 

dar ric'at edecekler mi, yoksa 
mukavemet edecekler mi, malum 
değil. Onu için bizi istikşaf& 
gönderdiler. 

- Demek ki biz ilerleyebiliriz. 
- Evet, ama çabuk olmalı, 

yoksa gayet mühim takviye kuv
veti geliyor: İki fırka. 

- Bu firkalar ne zaman ge· 
Jebilir~ 

- Yarın.. Yarın öğle ü.:eri 
hududa yetişmiş olacaklar. 

Paul: 
- Öyle ise kaybedecek vakıt 

"Ok, dedi, 
" Paul e irlerm silahlarım ve 

pi .me'eriııı aldırtmı~tı. Otomo· 

I 
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Çocuk bakımı 
-10-

Süt veren kadmın meme
sinden bundan bafka bir t.
kım arızalar daha haeWe 
gelir. Meme başlannda çadak 
ve 7•1"11 olan kadınlarda bu 
~hl haller daha çok ollll'• 
Bazen ufunet dışarıdl olar. 
Lenf yollarında kızartı., tlft 
a~ı olur. Bu her tarafa urar 
koltuk altına ve g6Aee kadar 
geni§Jer. Bazpn d4 içeri sfi& 
yollannda ufunet olur. O ... 
kıt sflt sağıldığı zam1111 bit 
9iban tetekk61 eder, bum111• 
ve titreme Taki olur. Do gibi 
arızalarda çocıığa. meme ver
memelidir. Tımar yapmalı, 
eğer çiban teşekkül etmipe 
yardırmak lizamdır. Şeyet 
teşekk ili et emiş baıit bir 
lenfanjlt Ye sdt yollan ofta· 
neti ise yaş paneımanl4 4 glll 
ıonra eyilenir. Çibaalarda 
şifa uzun silrmez. 

Lokman Hakim 
Ali Yaşar beye: Griptell 

sonra göriilcn uyku hutalıjl 
bazen selim bir surette eer 
reder, çok vak'alarda parkea• 
eon ismi verilen bir hal olqr. 
Umumi harpte görülen b-
panyol gribi bo gibi haller 
yaptı, fakat bu seneki pip
lerde böyle aksilikler lehill-
bamt gö~mftyoruz. LB 

Oteller kıralı gitti! 
Husuı::i yatiyle tehrimize gelınit 

elan Amerikan milyarderlerinden 
mister Astar dun eabab Pireye hare
ket ehı!iştir. Oradan Atiup gidr 
cektir. Miıter Astar §ehrimazde •ll-
zı:lcri 'i c digcr tarihı müeueeatı ger 
miş ve antika bir çok ena sabn w 
mıstır. Mister Astar, meşhur Titanik 
vapurunda boğulan meşhur Ameri• 
kalı Astarın oğlu olup Amerik.~ 
(oteller kralı) lakabını taşımaktadır. 
Amerikalı mil~ arder en ba§ta Ne-.· 
yorktaki (Aatarı\a) oteli oldugu halde 
500 muht.. tn otelin sahıbı butuo· 
m kt dır. 

A to un l'\ abatıı11 vnpmakta ol• 
dugu ( Nunımihan ) ismindeki zat 
Almanlar tarafından 1 rovazör siıte• 
mınde ~ap iması olup 2 milyon lira 
kı~ nıetiııdedir. 

Hey'et dönii~·or 
İdarece mubayaa erlilecek iki 

gemiyi muayene için Marsilyeya 
giden SeyrisP.fain umumi müdür 
ınua\: ini Tahir be) dün Marsilya· 
dan hareket etmi~tir. 

Türkiyede türkçe 
söylenir 

eyyar satıcıların türkçeden gay· 
rı diğer bir lisanla satış yapmala
rı m~ıı edilmiştir. 

Belediyenin bu memnuniyetine 
rağmen Beyoğlu ve diğer bazı 
SP,mtlerde lürkçeden başka Rum· 
ca ve Yahudice ile satış yaptık· 
lan görülmiiştür. Badema bun• 
kat'i olarak imkan bırakılmayacak 
ve türkçeden başka satış yapan· 
lar hakkında takibat yapılacakbr. 

bili muayene ederken yapılacak 
~eyi düşündü. Adamlarından biri 
kciye bir Fransız müfrezesinin ,;el· 
diğini haber verince, Paul derhal 
müfreze zabitine vaziyeti haber 
vermeğe gitti. Zabite elde edilen 
otomobitJe ileriye istik~afa çık• 
mak niyetinde olduğunu söyledi: 

- Pek ila.. hen köyfi işgal 
ederim, geriye ftrkaya da haber 
veririm-

Paul zırlalı otomobile bindi. 
Korvinyire doğru ilerlediler. Oto
mobilde ~Jdz kişi ı;ardı, bunlardd 
ikisi sureti mah usada mitralyöt
lerin başına konmu~tu. 

Alsa~h esir uzaktan şüpheyi 
davet etmemek için ayakta du· 
ruyor ve kendini gösteriyordu. 
Paul arkadaşlanna: 

- Çocuklar, dedi, gidiyortJI. 
içinizde kprkan varsa insin .. )o

la çıku~ nihayete kadar gidi" 
ceğız .. 

- Daha ileriye de gideril. 
[Bitınedıl 



" Zeppelin " 
Tulonda! 

Çin yene 
kan içinde. 

Kadınların 
hakimiyeti 

ı!llVIS 1 - , .i '729 

Maliye vekilinin beyanatı 
[ Birinci &ay/adan ma6aı ] ile çalışmak mecburiyetinde oldu

Tamirat iş· 
haledilmi yo Y eni tarife kabul edil· ğumuzu soylemiş ve devlet buıka

dikten sonra şeker, pet· sına nak.lı kelim ederek şanları 
rol ve benzin inhisarlan .söylemİ§tir. Paria, 17 [A..14 
lağvedilecektir. Mamaft bu -Hükumet devlet bankalarının Müttefik hükQmetler il ,._ 

EveW sGa Ameribya dojru 
hareket e.len Gru Zeppelin balo-
11.11 11tilthif bir fırtınaya tutula
i'91t geri dlamtif ve bilyak teh· 
ökeler ifinde Fnm•am Tulon 

tehri mYm111da yere imaeje 
llıuvaftlak olmaftur. ZeppeliDİD 
hiit&n motarleri fırtınadan parça· 
lannılf eldujundan Frusa hfi· 
ltüıneti baloaun derhal ·Frama 
topr...... inmeaine mlaaade et· 
lbİftir. 

idarelerin 930 senesi ma- esasını teşkil edecek olan 1,500,000 laacht ın ihtirazi kayitleri .... 
yısma kadar devam etme· İngiliz lirası mübayaa etmiştir. Ay· kında müzakeratta bulumauelu, 

. ~hanghai, 17 [A.A] Londra, 18 [A.A] si muhtemeldir. nc.a 500 ()()() ingiliz liralık borç Alman tediyatınıa tevzii ........ 
Chıang-Kaıschek ile mareşal lntihabatta namzetlikleri irae Şükrü be~ den~ eden nutuk· ödemİftir; sinde Spada teapit edil• .ı.. 

Feeng-Yuh-Siang arasında bir lannda, bahri tona1ımızın 323 hine H . betlere rücu etmitlerdir. 
muharebe vukuunuo yaklqmış edilen 70 kadın namzetten 6 il, balig oldugunu, demir yollannda . ayat pahalılığına gelınce fil- H ak 
olduğu bildirilmektedir. halli hazırdaki uzırların rakip- bu sene 651 kilometrenin işler bir ~~kı uğraşılacak mevzudur ve buna ep ay~ı D arat 

Chiang-kai-Schekin kat'i bir !eridirler. bir halde bulunduğunu bu sene hır çok ameli çareler de bulunur. .. .w uhıOl'lon, 17 [A.AJ 
muharebe icrasına karar verme· nihayetinde 500 kilometrenin daha ~u hususta münevverlerimiz uğra. _ Salah~y~r aabafil A..n. 
sinin ffbebi kıtaatınm sevkulceyş Iran • Isveç inzimam edeceğini söylemiştir. şıyor1ar. Bu şikayetlerin sebeplerden huk6metının amerikah bubr-
noktai nazanndan mühim olan Tahran, 17 [AA} _ Muamelatı nakdiyemizde biri de, şahsi bütcelerimizdeki mü- lerden mürekkep gruplama tamı-
Kweilin ve Pinlo ıelıirlerini zap· lran ile lıveç arasında bir her sene bankalara 10,000/)()() lira vazenemizin bozulmasıdır. Mesela rat bukuına iıtiralderi huuu-
tetmesi dolayısiyle hükumet muhadenet, ticaret ve ıeyrisefer borclu iken, htılen 15/)()(),()(X) lira eskiden 5 altınla ihtiyacını temı·n nu kabul edeceti mütaliuıml• 

Aj .... dtha ıece verdiii tel
paftan .ıı1a naklediyoruz: 

kuvvetlerinin Yangtıbe nehri al klı 
cenubundaki vaziyetinin müsait muahedesi imza edilmiıtir. aca yı.s. eden bir adam bugün mukabili olan bulunmaktadır. 
şekil almaSldu. Son haberlere Atinada şurayı devlet . !d~.a .. tın hm: ay baım~a tes· P.Br~ ile bunları temin edemeyor. Paris, 17 [A.AJ 

eh K h k H vıyesı sokulmez hır anane haline gel· İhtıyaçlar kazancımız n· beti" d M"t h ı Al L--ı .. 
Pariı, 17 (A.A] 

Sut OD dokuzda Zeppelin 
·ea .... Pierrefeu,,de yere inmesi 
için bava işleri nezareti tarafın· 
dan vaku balan teklife, müsait 
bir cevap venaiıtir. Burada li· 
zıın gelen bütün tedbirler alın· 
..... tır. 

göre iaag • aisc e unan Atina, l 7 [A.A] . d .1 . ıs n e u e assıı ar man uu • ..,_. 
cenubuna takviye kıtaatı gön· miştir. d eğVı dır.. rına ait takıitlerin hı"ç bı'r L .. -a. 

Y eni kuunu esasi mucibince V k·ı he b k k k l h k _,,~ derilmesinin önüne geçmiş ve e 1 Y un an sonra ura • e 1 ey nut undan ı:ı.onra çok rta t b' ı kıs 
70 bin kişi Lupebin şimaline ihdas edilmiş olan şurayi devlet lık ve pahalılık bahsine ge9frek alloşlandı ve bütcenin he;'eti umu· ~e fa • 

1 -~mayan muu." 
doğru çevirmiştir. bugün ilk içtimamı akdetmiştir. işte emniyet, itimat şataret ve neşe miyesi kabul edildi. dud~lısmı~ hu~~en . me~l ad· .-..-. ........ _. __ iôi!i!!P-&!iiiii!!!i!i;~9i!!!'tm!iil!!lilil!l!!!!l!!iiiim----------··----• e ı mesıne muteallık şerast ile 

M ı • b • ı • ı • d • ı ne miktarda borcun nıenlml ad· 

etmiıtir. Bundan eonra m6tehu-

Toulon, 17 [A.A] 

ec ıs 1 um um vergı en ta 1 ve dedilebileceği mes'elesini tetkik 

kan un unu kabul etti. =:~:~:!:ı:~~j~::.~ Gnff Zeppelin balonu ifliyen 
!ek motöriyle yere inmek için 
dk, fakat neticetiz bir teşeb
büate hala.muştur. 

ınaas 

[ 1 inci sayfadan mabat ] muallimlilderden en fazla maaşı Toulon, 17 [A.A] 
Greff Zeppelin balonu saat 20 

Yİ otuz bet geçe Cuers-pierrefeu 
de yere inmiftir. Huıuai memur
lar hangara almqlardır. Zeppelin 
firketi müdüriyeti Frama hava 
itleri aezaretİlle telgrafla teıek· 
kür etmiftir. 

Madde 2 - Umumi bütçe· ~---• Yeni maaşlar •••• ... olan esas tutularak tam ve tayin 

Müzakerat yann saban ta d .. 
vam edecek ve pazarteıi ,O.I 
tekrar başlayacaktır. 

Londra, 17 [A.Af 
Times gazetuiae 

Cuers-pierrefeu, 18 [A.A] 
500 den fazla uker "Graff 

Zeppelin. in kuvvetli projektör· 
lerle teshil edilen yere inme 
lllenevrasına iştirak etmiştir. 
Zepplin hemen 1927 senesinde 
~~mude • balonun felaketli 
seferine çık.ut olduğu han1rara 
alınınııtır. Kumandan Eckner 
ilk olarak balondan inmiş ve 
ve hararetle karargah kumand
nınııı elini ııkmıttır. Mumaileyh 
almanca irat etmiş olduğu bir 
hitabede yardımdan ve gösterilen 
büınn kabulden dolayı memnu· 
lliyetini beyan etmiıtir. 

Yolcular hiç bir iztırap çek
illemif olduklarına söylemiıler
clir. Eclmer ispanya üatünde ma
hi'fcla mihverlerinden birinin kı· 
nlnııı olclutunu, müteakiben di
ier üç mihverin birbiri ardı sıra 
fe•ıeclitini, ifte o zaman hafif 
le)'J' ile ve tek motörle avdete 
karar verditini turih etmiştir. 
Beton Rhone vadiıini çıkmata 
lcoyulmuı ise de rüzğann fev
kalade fiddctli olmasına binaen 
•ikin bir mmtakaya gelinceye 
kadar kendisini rüzgarın cereya· 
nıııa barakmlfbr. 

Toulon, 18 [A.A] 
Zeppelln tayaresi "Cures,, te 

1'-!nııfhr. Yolcuar Toulon otel
trinden birine inmişlerdir. Pasa

l>ortlan olanlar ıerbeıtçe gezmek 
hah ldaaa maliktirler. Diğerleri 
•ldcında bir karar ittihaz olU" 

nacaktır. Goril maymunu 3 ton 
'tya ile birlikte hangardadır. 

Toulon, 18 (A.AJ 
b Havu muhabirine beıanatta 
~lunan doktor Eckener Zeppli· 

nın hiç bir hasara uğramadan 
>'ere inmesini temin için alman 
~dbirlerden çok memnun kaldı
~·nı söylemiştir. 

Freedrichıhafen, 18 [A.A] 

1 
Toulona müteveccihen 3 mo-

5,!' hareket etmiştir. Atöliyeler f udnrü de birlikte hareket ey· 
tın iştir. 

den maaş alan memurlann de-
rece ve maaılan merbut ilci 
numaralı kadro cetvelinde yazı
lıdır. Devlet devairi teıkilitına 
ait yeni kanun yapıhncıya kadar 
bu cetvel teşkilat kanunu hiik-

Derece ve maaşları gösi,eren kad· 
rolara nazaran, memurlar şu ma

WJlnn alacaklardır: 
mündedir. 

Cetvelde yazılı me'muriyet· 
lerden ücrete nakli icabedenler 
bir sene zarfında hükumetçe 
tanzim ve B. M. M. takdim edi
lecek bir kanun ile tayin edilir. 

Madde 3 - Bir numaralı cet· 
veldeki maqı aalılerinden onunca 
derecedeki iki onda yedi, ve do
kuzuncu, on birinci ve on ikinci 
derecedeki iki onda sddz ve al· 

Milkiye memurlan 
l incı ımıf vali 600 
2 • • • 500 

j3 • • • 400 
4 • • • 288 
5 • • c 256 
lstanbul vali muavini 288 
Birinci sınıf uli muavinleri 256 
2 inci sıuıf vali muavinleri 210 
1 inci aıoıf ~ 150 
2 • • • 126 
3 c • • 108 
4 • c • 98 
5 • • • 84 
15 lira maa§h tahrirat kltipleri 49 
10 lira maa§lı tahrirat kltipleri 40 

bncı, yedinci sekizinci, on üçün· 1 ı lira mua~lı evrak. memurlan 49 
cü, on dördllncü ve on beşincı 10 lira maaşlılar 40 

Umuru hukukiye mödiırleri 126 
derecedekiler, üç, dördüncü, be- Mail et memurları 73 
tinci ve on altıncı derecedeki l inci sıuıf ka> makamlar 180 

2· c • 150 
üç onda iki ve on yedinci dere· 3 • • • 126 

cedekiler üç adedi tam yüzde yirmı f i~ci "ı~ıf kaza ~hrirat kitipleri ı: 
beş ve onsekizinci derecedekıler 2 • • • • • 56 

d d• d b Nufuı kAtipleri 40 
üç a e 1 tam on a eş ve on ı inci sınıf nahiye mtidurleri 75 
dokuzuncu derecedeki üç adedi 2 inci nahiye mUdürtt 66 

3 •• c (ı() 
tam yetmiş bet ve birinci, ikinci, Post& ve telgraf memurları 
üçüncü ve yirminci dereceler de 1 inci bqmlldiı 150 

dört emsali ile zarbedilip hual- 2 • • 126 3 • • 108 
lan maaş olarak verilir. 40 lira maqlı posta mödlirleri 108 

Bu maaşlar tekaüt aidatı, 35 lira maaıhlar 98 30 • • 84 
kazanç vergisi ve maktu vergi 25 • • 75 

ile kazanç vergisi munzam kesir· ~ : : ~ 
lerine ve maarif vergisine tabi 17,50 • 56 

20 lira maaılı memurlar 60 
değildir. Damga pulu ve memur· 17,50 lira maaılı memurlar 56 

larıa pul vergileri diğer müke). 16 lira • • 52 

leflerdea aldığın gibi tahsil edilir. ı~t!°nı::Y;!:is 0m1:d'!:iye ve Po~ 
Madde 4 - Bu kanuna mer· 1 inci sınıf dJier mUdörler 150 

but 2 numaralı kadro cedveli ~ : : : f ~ 
her memuriyet için tayin edilen 4 • • • 98 

kdl 
5·. c 84 

maaşı ashleri mi ar an halen lstanbul polis mudur muariııi l26 

0 memuriyette bulunanlann al- Taharri ser komiserleri 66 
• ikinci c (ı() 

makta olduklan maaşlardan az ol- • komiler muavinleri 56 

olduğu taktirde tekı! üt maaşla- r:n!°k:: ~ 
nnm hesabında hakkı müktesep- Koımer muavinleri 56 

f 1 k l"k b Polis memurları 52 
leri mah uz tutu ur; eza 1 u Polis mektebi oammleri 45 
memurlara, dahil olduklan dere- Hakimler ve adliye 
ceye nazaran verilecek maaı ile memurları 
18 inci madde mucibince ve· ~:~~d~~n:n::; 
rilecek muvakkat tazminat mık· ikinci reisler 
darı elyevm umumi bütçenin ma- Temyi.ı halan 

k k Baı muavin 
af, tahsisatı fevkalide uza h ve (ı() lira maaılı reis ve hakimler 
babalılık zammı, tahsısab mak- 50 • • ıulh biltimleri 

600 
500 
500 
400 
210 
100 
150 

tua, ihtisas ücreti, makam tahsı· 45 c • muddei umumi ve 
ub ve zammi mahsus tertiple· muavinleri 126 

rinden tekaüt t-evkifatı, kazanç 40 c • A.ıa ve 1za muJuimJeri 108 
vergisi, maktu vergi, kazanç kesrı· 35 • maqlılar 108 

munzamlan, maarif vergisi badet- ~ : : ~lar ~ 
tenzil almakta bulundulclan me- 40 • llllaflı müetutık 108 

Jııüddei ~m~ilik, mustantfklik. icra 
ve J&bıt kAliplerı maaşlanmn derecesine 
ct>re, hnim baı k!tipleri ıfisbetinde 
alacaklardır. 

Maarif memurları muallimle 
maq Birinci sınıf eminler 256 

• • • 210 
Emin muavinı 150 

j~. ..:.r lımir maarif mUdUı!leri 
150
180 

l~,._ murif -~-• • 1..96 
3 • • • 108 
4 c • c 98 
5 .. • .. 84 
8q kAtipler 60 
15 liı .. waaflı katipler 49 
10 • • • 40 
yüksek muallim mektebi müdllrll 150 
40 lira maavlı muallim 108 
30 • • 84 
Milkiye mektebi mUdUrU 98 
Milki. e muallimlerine ders ıaatına göre 
66 liradan 126 lira~ a kadar muhtelif 
maaılar. 

Muallim mektepleri, lise, orta mektepler, 
imam hatip mektepleq muallimleri 00 
80 lira ub maaıhlar 256 
70 • c c 215 
50 c c • 150 
4.5 • • • 126 
40 • • • 108 
35 •• c 98 
30 •• c 84 
25 • c c 75 
22 • • • 66 
20 • • • 60 

17,50. • • 56 
Talim ve terbiye re isl 600 
A,.aları 288 

Maliye memorlari 
Istanbul lzmir defterdarlan 
70 maaıh defterdarlar 
(ı() c • 
50 • c 

45 c 

40 c • 
Merkez mal mUduderindea 

40 lira maaıhlar 
35 c c 

30 • c 

Muamellt memurlan 
25 lira maathlar 
22 c 

Kua maJmUdtirler 
40 lira 11188flıfar 
35 • • 

256 
210 
100 
150 
126 
108 

108 
98 
84 
25 
75 

66 

108 
98 

30 • • 84 
m • • oo 
Sandılı: eminlerinden 14 lira lllU§lılar 49 
10 lıra maaıhlar 40 
VilAyet ve kaza tahlil memurları 49 
Suvan taııaildar 49 
Piyade tabaildar 40 
Tahail ve teblig memurlart 40 
Tahakkuk wıları 30 lira ruaıhlar 84 
25 lira ....... 75 
20 c c (ı() haıy apılan muayene neticesinde 

l ,0 nun fırtınadan bütün motör· 
erınin lanldığı anlaşılmıştır. 

Balon ıeyr~ esnasında uzun 
hiiddet makineleri İflemiyerek 
d av~da kalmıt ve ruzgarlarla 
B e?ıze doğru sürüklenmiştir. 
ı;'0ndakiler hayatlarını ancak 
k nıandanın mahareti nyeainde 

baliğ yekünundan az olduğu tak· ~ : • • 84 
dirde ita miktarları arasındaki fark 22 • : : ~ 

Raaamat memarları 
1 iılai IWf befmldtr 210 
2 • c c 180 

Urtarnıış bulunuyorlar. 

iki sene hitamma kadar müktesep 50 maqh mahakim hq kltip" 
auretile tediye olunur; ancak bu 30 • • • m.ua~ed ı: 
müddet müderris ve muallimlik- 25 • • • • 75 

1 
20 • • • • 60 

ten bqka vazifesi o mayan mü· 17,50. • • • 56 

derriı ve muallimlere ubdelerin· }~ : : : : ~ 
deki maaılı müderrislik ve )•a 12 • • • c 45 .. .,.,. 

Muayene hıltlDlmll'lan 98 • 84 
Mua7•e meaaurları 75 • (ı() • 50 

Birinci uıf pi1ade Mabatim ~ 
ınrlm 66 
lkiDal IUl1f plya müafua memarlan oo 
DeDil muhafaa IDllDmlan 49 
lki11ci B1n1f deniz muhafaza memurlan 45 

tarihi ıtruı ile ikinci mftderrislik 
veya muallimlikten dolayı buna 
mahsus maaşın üçte ikisi ve 
üçüncüsünden dolayı da keza
lik ona mahsus maaşın üçte biri 
ilaveten verilir. 

Uhdesinde idareten rektörlük, 
mektep müaürlüğü, ilk tedrisat mü· 
ıfettişliği, laboratuvar şefliği, bq 
muallimlik ve muallimlik gibi ay· 
rıca ücretli idari vazifeleri bulunan 
müderris ve muallimlere ücretle
ri tam olarak verilmekle beraber 
uhdelerindeki maaşlı müderrislik 
veya muallimliJderden dolayı ta
yia tarih sU"ası ile birinciai için 
mubaaaaa maaşın tamama ve iki· 
nci muh•uaı waqm iiçte ikisi 
tediye olunur. 

Maaşlı memurlardan uhdele
rind~ maa.şb müderrislik ve ya 
muallimlik bulunanlara terfi 
ederek alaca1dan yeni maq mak
tarı, farkı izale eyled\gi ve ya 
me.zkür zamlardan istifadeyi icap 
ett!ren hal ve ıartları gaip ettik
len ve ya memuriyetten infikik 
gibi bir fasıla wkua geldiği ıu· 
rette farlca ait hakkı müktesep· 
leri kalmaz. 

Hakkı müktesep olarak tediye 
edilecek farklarda mevcut lira 
kesirleri yarım liradan az ise 
yanın liraya, fula ise bir liraya 
iblağ edilir. 

Madde 5 - Başka vazifesi 
olmayan müderris ve mualJimle
rin uhd Ier·nlfe aza mi üç ve 
rektörlük, mektep müdürlüğü, 
ilk tedrisat müfettişliği, labratu
var şefliği, baş muallimlik ve mua
vinlik gibi ücretli idari bir vazife· 
de bulunanların uhdelerinde iki ve 
maaşlı memurlann uhtelerinde 
ancak bir maqlı müderrislik ve 
ya muallimlik bulunabilir. Bun
lara, memuriyetlerinden dolayı 
maaşlannm tamamı, müderrislik 
ve ya muallimlikleri için muhas
sas maqın üçte ikisi verilir. 

Orta tedrisat muallimlerine 
ilaveten verilecek muallimlikler 
de sabit ve muvakkat muallimlik. 
ler mebde mutlan esashr. 

Ücretli muallimler bu ahkima 
tabi oılmayıp kadrolarında mu
ayyen ücretleri tamamen alU"lar. 

Paristen 
bildiriliyor: 

Almanyadan alacaklı olan 
devletlerin Ren in işgal ....... 
olmak üzere talep ettikleri f_. 
tann onda birini tenzil ...... 
hususunda mutabık kaldmL'n• 
takdirde Amerikanın mütttıftk-. 
lerden alacağı olan para)'I .,.. 
nispette tenkis etmeğe muftfa. 
k11t edeceği zannolunmaktacbr. 

surette katolunan mutlanaa 
emsal hasılının yarısı verilir. 

7 - Devlet memuriyetme W. 
dayeten girmek isteyenler aad 
onbeşinci dereceye kabal .. 
nurlar. Bunlardan y8kaek ... 
teplerden mezun olanlana • 
ikinci ve yüksek bir mektepha 
mezun olmamakla be r ala er 
ve ecnebi memleketlerde J1. 
kaek bir ihtisas mektebüad.a 
diploma almış olanlann oo-. 
derecedeki mem1ftiyetlere kaW. 
lan caizdir. Onbeşinci ve oa lkl
nci derecelere kabul edilece& 
rden garp lisanlanndan birl8e 
wkufu bilimtil n sabit oıam. 
bir derece mafevk memuriyetle
re alınabilirler. 

" A ,, serisindeki memuriJet
lerden umumi müf etttişlik, ~ 
ve elçiliklerden Riyaseticumhv 
dairesı memurini, hukuk miife. 
virleri, kalemi mahsus müdürleri, 
mütercimler bu kayitlerden mlll
tesna oldukları gibi fevkalade 
mahiyette siyasi sebeplere 'Ye 1a 
idari zaruretlere. ve ya meıleld 
ihtisaalara mebni "b,, ve •c 
serilerindeki her dereceye d: 
icra vekileri heyeti karan Ue 
bidayeten memur alınabilir. 

Ancak bu suretle alınan m• 
murlarm dahil oldul<lan derece
lt;r .bu memuriyetler haricincla 
kı dığer.. memuriyetler içia li• 
hakkı muktcsep teşkil etmez. 
. . 8 - Mafevk dereceye terfi 
ıçm en az üç sene bir derecede 
bulunmuş olmak şarttır. 

Yüksek bir mektepten mezua 
olanlar için bu müddet iki .... 
dir. Müddetlerini ikmal e~ 
inhilal vukuu dolayısı ile mafevk 
derecede bir memuriyete terfiu 
tayini icap edenler müddetleri 
hitamma kadar eski dence 
ma~şlannı ahrOar. 

6 - Muhtelif kanunlarda me
murlann tab11aatı fevlcalidelerine 
atfen mevzu yekunlar .. 3 ncü 
madde mucibince her derece 
maqmın emsali hasılından teııı· 
linden ıonra kalacak emsal farb 
baklanda . aynen tatbik olunur. 
~cak ~azıfe ve memuriyetlerine 
muteallık huauaattan dolayı itten 

T eselstllü derece Sll1lll ...... 

etmiyea memuriyetl~r de la• cle
ire tetJdlat ve memurin a
alaklmma göre bir mem....._ 
azami üç derece mafevk .. _. 
riyete taJini caizdir. 

el çektirilerek maqı lcatolunan 
alelumum memurlara, tahkikat 
wya muhakeme neticuilJde aenl 
muhakeme ve ya beraat veya 
ademi mea'uliyet karan verildi.ti 

Ancak teaelsOI zaruretile .. 
derece mafevk memuriyete ta,a 
olunanlara ikiDci bir terfi mlcl4. 
tini doldurduktan aoara ela lcl
ncü derece mafm -. ..O. 
bilir. 
[Mabadi d0rdl1ncü ıayfcmuıdal 
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ec · s bi mun1 vergileri tadil ve 
maas kanununu kabul etti. 

• A. ıerlıine terfi edebilmek 
için "7 • ııcıi maddenin son iki 
fılcruı hükmü hariç .,ımak üzre 
en az oa bet sene devlet hizme· 
tilıde bulwımak ve yüksek bir 
ektepteıı mezun olmak lazımdır. 
Elyevıa •B.. ıeriıiaden olup 

yiib bir mektepten mezun 
bulun yan memurlar, hizmet
leri 20 seneyi geçmek şarti ile 
A aeriıine terfi edebilirler. Ani 
cak nl&r içın terfi hadJi için 
beşi ci dereceyi ve elyevm A se· 
rısinde bulunan ve yüksek bir 
mektepten mezun olmayan me· 
murlar için bulundukları derece· 
lerin iki derece mafevkinl teca
vüz edemez. 

9 - Bu kanun ile tayin edi
len maat dı-receleri her memur 
için terfide eustır; ancak adliye 
mOfetti~lerini ve mertebe mua
deletleri hakkıntla hakimler ka
nunu ahkimı cereyan edip dahil 
oldukları maaş dereceleri kendi
! i için bir hakkı müktesep ad
dedilmez. 

10 - Mafevki olmayan ve ya 
ilmt, fenni ve mesleki bir ihtisau 
ihtiyaç gösteren veya uzun müd
det şahsi teoeddül etmemeııi 
devl~tçe menfaatı müstelzim olan 
memuriyetlerde bulunan memur
lar her terfi müddeti geçtikçe 
btltçelere konacak tahsisat dai· 
resind bir zam verilir. 

Bu zammın wJktar, şerait ve 
derecatı ve memuriyetlerin en· 
ı•aı iki sene zarfında hükümetçe 
t nzim ve bu kanuna zeyledil· 
mek üzre B. M. M. ne takdim 
olunacak bir cedvel ile tayin 
olunacaktır. 

11 - K <lroları 1929 ııütçe· 
!İne merbut cedvelde ayrıca gös
terilen wıaaşlı memurlar bu kanun 
mevzuundan har:çtir. Bunların 
maaş ve ta ıwıtları birleştirile· 
rek 3 n Ü madde· mucibince tc
k&üt ttvkifatına ve vergilerle mun· 
za kesirlerine tabi olmaksızın ah· 
kiimı me cudeye göre kendilerine 
vorilir; bir stae zarfında bu ka
ba maaşatın tanzimi için multe. 
zi kanan layihaları ihzar ve "B. 
M.M. • e takdim edilmek mecbu
ridir. 

12-1341 ı esi bütçe kanunu 
46 iıaci maddesindeki ( Maaşla
rınden tevkifatı kanuniye badel· 
ic'i ınötebakiai ) ibaresi yerine 
( maaşlarının aslı \ ibaresi ilave 
olunur. 

13 - inhilal eden memuri
tellerde vekil iıtihdamı halinde 
ma ş kanunu on ikinci maddesi 
mucibince ver:lecek vekalet maa
şının müddeti azami altı aydan 
ibıırcttir. 

14 - Alelumum mütekaidin 
ile eytam ve eramil ve hide matı 
vataniye tertibinden maaş alan 
zevata maaş aılilerile tahsı~atı 
fevkaladeleri birleştirilmek ve 8 
Şubat 1341 tarihli terfih kanu
nundan nıüstefit olan malül
lere de terfih zamları ilave 
edilmelı: suretile bir kıdem 
olarak ve üçüncü madde mucibin
ce memurlar maaşatında o•duğu 
gi i hiç bir tevkifata ve vergi• 
!erle munzam kesirlerine tabi 
tutulmayarak verilir; bu suretle; 
vıırllecek aıaatatta yarım liradarr 
dun ke il'ler mevcut olduğu su-r 
rette bu kesirlerin bir seneliği 
ayrıca hesap ve tahakkuk etti· 
rilir. Üçüncü üç aylık maaşları 
ile biri e tediye ve kesirlerin 
senelik baliğinde k'llacak yarım 
·r dan fazla kesirler bir liraya 
iİılai olunur. 

Mütekaidinden nlup ta umumi 
bütçedıın tahsısaf ve ya ücret 
alanların bu vaziyetleri devam 
ettikçe tekaüt maaş! arı tahsısatı 
fevkal&deleri ilave ~dilmcksizin 
verilir; mütakaidınde maaşlı bir 
hizmete' tayin edileni in tekaüt 
rnaqları tamamen kesi" ve ancak 
2 haziran 1926 tarit ve 9000 
numaralı kanurı a!. ... m;:hfuz. 
dur 

15 • lh •cıas ı i~yon 

ücreti ve makam tahsıaatı ve 
tahıısatı maktua ve halı:la huzur 
namlarile memurlara ayrıca umu
mi ve huıusi bütçelerden hiç bir 
meblaQ' verilmez. Ancak kanunun 
tahmil ettiği munzam bir vazife· 
ye veya ihtisu dolayisile teşkil 
olunacak komiıyonlara memur 
edilenlere muayyen çalşma saat
ları haricindeki mesailerine mu· 
kabil icra >ekillcri heyetince 
takdir olunacak bir ücret verile· 
bilir. 

16 - o~vlet teıkilatına dahil 
olup umumi bütçeden tahsisat 
ve ya ücret alanların kadroları 
kemakan bütçe ile tayin olunan 
bu vaziyette bulunanların ayrıca 
bir kanuau mahsus tanzim edili
nceye kadar tahsısat, zamaim ve 
ücretleri bütçelerle yapılan tadilat 
hariç olmak üzere 1938 de kabul 
olunan esas ve miktara ııöre te· 
diyeye devam olunan ücretlerden 
maaşıı nakli lazım gelenler hak· 
kında dahi ikinci :naddenin ıon 
fıkrası mucibince muamele 7a· 
pılır. 

17 - Mülhak ve hususi bütçe· 
!erle idare olunan dev&ir ve tef· 
kilat ile devlete ait müessesat da· 
hi mcmurlarm bu kanun esasbn 
dairt'sinde bir sene zarfında tas· 
nife tabi tutmak mecburiyetinde· 
dirler; bunlardan bütçeleri Büyük 
Millet Meclisinden tastik olunan· 
!arın 1930 bütçeleri ile birlikte 
memurların tasnifine ait kanun 
layihaları da takdim ve hususi 
bütçelerle idare olunan vilayet 
idarei hususiyeleri, şehremanet· 

!eri ve belediyelerin memur· 
!arını tasnifine ait cedvell,.ri bir 
sene zarfında kendilerince tanzim 
ve alakadar vekiiletlerce badet· 
tetkik icra vekilleri heyetince 
lastik olunmak ve sermaye ye ida· 
resi tamamen devlete ait müesse
selerde müstahtem memurların da 
umumi kadrolarını ve sermaye
sının ekseriyeti veya idaresi 
müstakil olmakla beraber serma· 
yesinin tamıımı devlete ait mü· 
esseselerde müstahtem memur
lardan rüesa kısmının tabi ola· 
cakları esasları muhtevi bir ka· 
nun layihası, kezalik bir sene zar· 
fınd11 hiikumrtce ihzar ve ~ B. 
M. M. • ne takdim olunmak la
zımdır. 

18-28 may11 1928 tarihli ka· 
nun mucibince yapılacak mes· 
kenlerden istifade ettikçe kat 
olunmak üzere Ankarada bu· 
lunan memurlardan dördüncü 
ve beşinci derecelere dahil 
olanlara ay da ( 30 ) ve 
altıncı , yedinci ve sekizinci de
rece ere debil olanlara ayda 22 
ve dokuzuncudan oo yedinciye 
kadar (on yedi dahil) derecelerde 
bulunanlar ayda 15 ve on seki· 
zinci, on dokuzuncu ve yirminci 
dt"recelere 10 lira muvakkat tsz· 
minat, maaşlarına ilaveten verilir, 
bu tazminat bir güna vergi ve 
tevkifata tabi değildir. 

Devlete ait mebanide ve me
murine tahsis edilen meskenlerde 
oturanlara ve üç aydan fazla 

müddetle Ankaradan mezuniyet ve 
memuriyeti muvakkate ile infikak 
edenlere ve müfettişlerden ika
ınetgiihı Ankarada bulunmayan· 
!ara bu taıminat verilmez. 

19-13 Kanun eve! "1335. 
tllfihli tahsisatı fevkalide karar
nameıinin memurlara müteaalik 
ahkamı ve maarif teşkilatına dair 
(22) Mart (1926) tarihli kanunun 
dokuzuncu maddesinin son fık· 
ıındaki orta tedrisat muallim
lerine ait hüküm ile mezkür ka· 
nunun onuncu maddeıi ve 18 
mart 1926 tarihli memurin 
kanununun 37 inci maddesinin 
maaş zammına mUteallik hüküm 

1 

ve bu hükme mütenazır olarak 
dijer kanunlarda mevcut hükü
mler ile memurin kanununun 
17 inci ve hakimler kanununun 
on dokuzuncu maddelerinin maaş 
ve tabıııat miktarına ait hüküm· 
!eri ve 25 haziran 1927 tarihli 
hariciye vekaleti memurin kanu· 
nunun dokuzuncu maddesiain 
maaş ve tahsısatına müteallik 
hükmü ve bu kanuna muhalif 
olan sair ahkam mülgadır. 

Muvakkat madde • 1928 kad· 
roııuna nazaran mevcut memur
lar bu kanuna merbut (2) num· 
rolu cedvelde tayin edilen 
derecelerine dahil olurlar, ancak 
müteaddit dereceleri olan ve her 
birine dahil olacakları sarahaten 
gösterilen memuriyetlerde mev· 
cut memurların , derecelerinin ta
yini ve elyevm aldıkları maaşa 

göre dereceleri yükselmiş olan 
memurlara yeni derece maaşla
rının itası mevcut kanunlar ahka· 
mı ve kanun esasatı dairesinde 
usulen selahiyettar makamların 
taıvibine tabidir. 

20-Bu kanun (1) Eylül (1929) 
tarihinden muteberdir. 

21 - Bu kanunun ahkamını 
icraya icra vekilleri hey' eti me
murdur. 

Askeri maaşları 
Kara, deniz, bava, imalatı har

biye, harita zabitan ve askeri 
memurları, jandarma zabitleri on 
dört dereceye ayrılmıştır. 

Bi:inci derece: Birinci ferikler 
600, ikinci derece: F erikler 500, 
üçüncü derece: fırka kumandan· 
lığı yapmış mirlivalar 400, dör· 
düncü derece: mirlıvalar, divanı 
temyiz müddei umumisi, vekalet 
hukuk müşaviri 288.5 inci derece 

alay kumandanlığı yapmış miralay· 
lar divani temiz azaları 256, altın
cı derece miralaylu, birinci sınıf 
askeri memurlar 220 lira, yedinci 
derece: kaymakamlar, ikinci sı· 
nıf askeri memurlar 150, sekizin· 
ci derece: binbaşılar, üçüncü sı· 
nıf askeri memurlar (126) doku· 
zuncu derece: kıdemli yüzbaşılar, 
dördüncü sınıf askeri memur· 
lar 108 , onuncu derece : 
ylizbaıı lar, beiinci sınıf aakeri 
memurlar 98 , on birinci de· 
rece : birinci mülazımlar , al· 
tıncı sınıf askeri memurlar 
84, pn ikinci derece: mülazımlar 
yedinci sınıf askeri memurlar 75 
on iiçüncü derece zabit vekilleri, 
sekizinci sınıf askeri memurlar 
60, on dördüncü derece memur 
muavialeri 52 lira alacaldardır. 

Tevkifat, tekaüdiye yoktur. 
Yol vergisi, damga pulu di. 

ğcr mükellflerden alındığı gibi 
ıahsil olunacaktır. Müşirler ve 
büyük erkanı harbiye reisi birin· 
ci derece maaş ile vekil tabıisatı 
alanlar ve bu dereceden tekaüt 
edilirler. Müşirlerin tahsisatları 
hayatta bulundukca devam~der. 

Jlec1i• konunları mılttefi· 
kan kebul etmiftir. 

1 numrolu cedvel 
1 inci derece 150 lira 
2 • • 125 • 
3 • • 100 • 
4 • • 90 • 
s • • 80 • 
6 • • 70 • 
7 • • 60 • 
8 • • 50 • 
9 • • 45 • 

10 " • 40 • 
11 • • 35 • 
12 • • 30 • 
13 • • 25 • 
14 • • 22 • 
ıs • • 20 • 
16 • • 17,50 

17 • • 16 " 
18 • • 14 • 
19 • • 12 • 
20 • • 10 • 

2 nunırolu cedvel 
Kadroları göstermektedir ki 

bu teşkilat kanun yerine geçecek 
olan kısımdır. 

. j • ' . ı ' . - . 
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i~~~§.~~~:)Mahiiilat müdür ye ·n en: 
18 Mvyu 929 • 

• NAkıTLER Bidayeti ilan 22-5-929 hafta (1) 
11 nıllz 995. 20 Le.• Bıd. 19 

2~ ~~: i~: .!, ~::-cu. ı:: Nihayeti ilan 19-9-9 29 Çarşamba 
20 Lireti 215. ıı! :::!. n.75 Kuruş 
ıo Drttuu 51.12 tO l'raak8eL ı::'° 490000 

l .... ,.. ... 48.75 1 - 19.2& 
Galata<la kemankeş Mustafa paşa mahalleıinde çömlekçi 
sokatında 16 • 18 • 20 cedit numaralı bir çatı tahtında 
kagir iki bap mağazanın tamamı. 

1 A>uı. Si. ~·.. 20 F.1.-.ep. 187. 
ıo 1.e,11.... ~~ 

Lond.SL 
Nw.Y, 
Pariefn. 
Milanolt. 
Bcrlia-. 
Sofialev 
Brôkıelb 
Ginevref. 

• Ç.t.K 
998 -'-·ft. 
0.48 P .... br. 

12.43 vı, ... ıllL 
9.27. M~~:• v ...... _. 
2.04 Atineclralı. 

67. Bukret 
3.49. ltooh•o-
2.51. Belpoldlo 

uo. 
16.85. 
SAS. 
S.19. 
4.52. 
S7.SS. 

ıu.so. 

l05S 
~752. 

Alba 861 
Mtcldlye } Boru harici 68.25 
8aD!.nol 239.25 

iSTiKRAZLAR 
ltik.dab. 93.75 l 1903 Tontpl 

"' 90~ " Düyunu. 207.50 ~ 1901 190; 
Dr. Yolu 7.25 c.ı 1908 T-enlp 

1902 GGauilkler : :;:; " 
1905 S.ldlmohf 1909 Şclıremaaet 
19~2 T tthlud Aak. l 91S " 

TAHVILA1 
Anadolu Dem. l'oU. 12 T<rtip (D.E.( .O 
1 Tertip [A.B.C.) .O S • (F.1:.J ts 

TUNEL 
Tramvay 78.251 l•tambut S• 
RlbL Dok. AaL 
Kodikli7 Sa Etttu Modep 

HiSSE SENEDATI 
t bıuk..S l UO Milli O..ıı..ı Bit. 
!lüııJı Iıibar. Tle&HI •• aanyt 
Oımaııll Bk. 136 .E.nat Bk. 

V A.PUR • DEMiR YOLU 
Şlrked Ha)'ri1• 

,. T-etu 
Hollç .. porlar. 
Aa.D.Y. oto 

• • • 100 

Muda.ay•·8una 
s ... ,... !lohll 
Tramva1 

ıa.so sı.ortalar 
11 Ta.kiye ..ıııı 

"l.SS ltllkaı • 
29.20 ltimaı -
~9 Şark 

Aa•dohı A• 
711. 75 laL l:maal. 

MADEN ŞIRKETLERI 

S9 

11.es 
so 

17 
!5.SO 

'llalr-ıtoru7. 14.451 Hava gan 27 
Anla• Çimen. :14.20 • " ("'mot.I s.:ıe 
B•kırköy • 14.50 Kaclillöy Sıı 25 
Tül'k kllmilr 22

7 1 
lzmll' mezbluı 109 

M~rmer Tatı 

DIGER ŞIRKETLER 
ıt. Tut. An. Su 
RlbUmdok.An. "' Mil. blraM<to 

lllelım. Bolcl 
hı. dollrmoncl 40.:ıS Modalı 1'.rdllo 
;;ark merk.... 5.70 1.'nkla tok• 
ı.ı. &aaplarl 27.15 TeL ı.....ı...ı 
Reji 9.7& 

ıı.so 

7.SO 
7.9S 

ıa 

aı 

70000 

62500 

10000 

Tophanede ketani Ömer paşa mahallesinde cami itıisa· 
!inde 240 arıın arsa üzerine mebni tamire mühtaç mek• 
tep malııalliniD tamamı. 
Çelebi oğlu AliettJn mahalleıinde Yeni cami avlusunda 
60 • 84 No dükkiaın dörtte bir hissesi. 
Eyüpte Evlice baba mahallesinde Bülbül dere cadde
ıinde 19 No bir odalı hanenin tamamı. 

Bidayeti ilan 15-5-929 hafta (2) 
Nihayeti ilan 12-6-929 Çarşamba 

Kuruş 
490000 

50000 

21667 

18000 

Çakmakçılarda lbrahim paşayı atik mahallesinde fincan· 
cılar sokağında çeşmeyi havi 165 arşın miktarında 
bulunan kagir mektebin tamamı. 
Rumeli hisarında yaşmakçı şücaattin mahallesinda vakı 
bet bin arşın miktarında bulunan kabriıtaıı arıuının 
tamamı. 

ç-.,şıda terlikçiler sokağında 72, 74 numaralı iki bep 
dtikkanın sülüs hi11111i. 
Yeni bahçede Neıilşah Sultan malı.ilesinde çıaarlı çeııne 
ıokağında 2 mükerrer aumaralı haaenin tamamı. 

Bidayeti ilan 8-5-929 hafta (3) 
Nihayeti ilan 5-6-929 Çarşamba 

Lira K. 
270 

183 20 

875 50 

600 

1740 

Koca Mustafa paşada arabaci Bayazıt mahallesinde 
Silivrikapı caddesinde 8 numara ile murakkam mıinhedim 
mektep arsasile içinde mevcut taşların bey' eti mecmuası. 
Koca Mustafa paşada Ramazan efendi sokağında 2.i-27 
numara ile murakkam mel.:tep arsasının tama:nı. 
Samatyada Sancaktar Hayrettin mahallesinde camii şerif 
sokağında 14 numara ile murakkam arsanın tamamı. 
Çarşanbada Beycel\'iz mahalle ve caddesinde 4 oda, 2 
sofa, 1 kuyu ve bir miktar bahçeyi havi 68 numra i'.e 
murakkam harap bir bin n.n tamamı. 
Beyoğlunde Amerika sefareti ve Kohot oteli arkuında 
9 harita numaralı 29C arşın ar anın taııııau. 

TurktuLAD. 
Duban Turlc 

Nepıu 
OmnHoa 
Lnnı......ı 

1.112 
s.so ' 

3600 Galatada Ekmek yemez mahllesinde lskender cadde· 
sinde etrafı hanelerle muhat takriben 1200 arşın metrülc 
kabristan arsası. 

Şark Dri\nn 7.20 f. J .. ~ ...... ~ ....... ~ ... H. ... s ...... ~ .. ~ ....... e ...... ~ ..... i ... ~""' ... i 
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18 Mayıs 1929 
ZAHiRE BUGDAY 

ku Pa 
ç ..... 
Arpo 
M..,. 
Yulaf 
Kt>teu tohum 
Fa ulye 
~f'l"cia"'" 
Noltaı 

oı;rilJce 

Bakla 

TIFTIK 

Akfeblrbır....,. 

K.Mtamuu 
Konya 

l\.30 v ....... k 
Kmlca 

15.2:> Sünter 
•. Sert 

- Döome 
1 YumUfl'k...aı 

- s..n 
Roma. ,. 
Bulgariataa • 
Almu • 

Hut """"' • 
HUBUBAT 

J( .. Pa. 
s .... m 
Kuıycmi 

AFYON 
YAPAGI 

ıta.Pe 
Ku. Pa' Ak.tehir 

YıkaDmı tabak .. Cdun.tı 

D•ril!T.i ~!J",,,blr G'!2._'!!_IL 
tlnLAT Fııvv. VE CEYIZ 

B•ida7 
Çavdar 529 

A,,,. 
Faıal79 

Nohut 
Fınthk 

Tlfllk 

Y•J>lll> 
218 
159 

iHRACAT 

v. 
Futdık K. ç, 

• 
ç. Cem ıv 

UN • 
• Bel Eltlt. Ekı..a. 
• l!ltlalnı 

Blrlnd,....._ 
Blriııtıl ~I 

x. .. p. 
1200 
1900 
lS441. 
1280 
1:ıoo 
1115 

Fualye S1 
Noll .. 
FU>.ı.k ~ 

lklncl 
ç v~
" ııa-oı . "-Ço•al Paapel 

AY DJı 

Tafblt 'fo it•' 
• v .... • 

!:::ğ~~~~ .. ·ı ·-·-·--... ~ ... ~ .... ~~.:~! .. ". .. ....... . 
16 Mayıs 929 

Cinli Okka flııtı 
Adet Aıııari Apmi 

K, f. tc. P, 
lOB ~ ııa -
80- U8-

UO - 115 -

65 - ııs -

''l - 5" -

45 - 5-1 -

92 Beylerbeğinde Bürhaniye mahaU,.sinde Halit ağa sokağın• 
da 12 numra ile murakkam arsanın 648 sehim tertibile 
112 sehiminin 15 sehim tertibile bir sehimi. 

Bidayeti ilan 1- 5-929 hafta (4) 
Nihaveti ilan 29. 5 -929 Çarşamba 

--~~~-=·;,,.,.~~~~~~~ 
Kıyıneti 

ınub&WDiiDCIİ 

Lira K. 
600 Rüstem paşa mahallesinde pqa oğlu hanı iiııt katnıda 

10 No. ile murakkam odanıo tamamı. 
600 

240 

1300 

600 

Hüseyin ağa mahallesinde divarcı sokağında 55 UflD 37 
No. harap bir bap hanenin tamamı. 
Koca Mustafa paşa Demirci Osekyan sokağında 35 atik 
39 cedit No. 96 arşın arsanın tamamı. 
Babıali civarında Nallımescit mahallesinde Cağaloğlu ) o· 
kllfunda •e Acem sefareti arkasında maa ankaz Civan 
kethüda mescidi. 
Langada Şeh Ferhat mahallesinde Musalla c:ıddesinde 
2 oda 1 sofa ve 1 kuyudan ibaret 84 No. kargir harap 
meşruta hanenin tamamı. 

1500 Tophanede Mustafa ağa mahallesinde Kas-ıplar içi soka· 
ğında 34 No. ile ınürakkam fevkinde oaayı müştemıl 
ahşap dükkanın tamamı. 

Baladaki emlaki mahlüle dörder hafta müddetle aleni ola le 
müzayedeye konulmuştur. Müzayedeye iştirak edecekler kıym tin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat olarak dördıincü h ft nın 
ihale ,Unil saat on dört buçukta Çenberli taşta İstanbul Evkaf 
müdiriyetinde mahlGlat kalemine müracaat etmeleri. 

lııaobul icruındaıı: Çırpıcıpa Radi boy 
lı.öıkünde mUstecir Ilı.en elyevm ikamet· 

alhı meııhul bulunan Btılgar tebaa11ndan 

Toııo P. Ditlı.eciof efendiye: 

Hüaeyİll beye medyun olduıtuo02 bin 

ır.ıııııır liranın ıemini iorifuı naıundı 

-heuo ... Haıloedar çıflitiJıdo ıııatna 

ot\I& bin tııllm çubufımdan b1-y• mu· 
· p Qn boı bıa ~ubulı. bu il.ere dıyiıı 

Felemenk Bahri ~ 
Bani ası 

~ler kezi 
Aıiısted ram 

Gala11ıda kanık• y hani dai i ma 
ttlefon Beyoğlu 3711 • ~ 
po11tanesi ittiNliodr lenı 

•clefonl.ıo mhul 5V• h'""" il • 
muamelAtı ve emnt,P-t ka'33ldr .r 

tıınfından furuhtu talep olunaıu1 ul ı•k ll 

laribi ili.odan itibaren Uç gün r ~ıı. 
müracatla deyninizi tesvi ye etıoediğiııı• 

ve ya 14yını kabul bır ıtnı. derııu) .. 

eylemodi~ut1ı takdirde m:ıhcuzun bilıııll
zayede füruhı edilece~i ınalllmunuz • tıııak 
llıero İfW 80D ihlıarııame ıarafınıza j]jiDOD 

tebliğ olunur. 





6 Pazar 

1 
sta 
1929 

b Tramvay şi ke · evkat arifesi/ lrırıhul icra dairt :.indeıı: !\ta~. 
Rı.beka Huronaçi etendm~ 

vel~di Aristidi efendiden istikraz ey· 
Jediği heş hin altı yuz liraya muka· 
bil l'efaen ferağ eylediği Kadıkoyün· 
de Cafer ağa mahallesinin atik MU· 
hUrdar cedit Duvar dibi sokağında vaki 
yetmiş yedi ve mükerrer yetmiş yedi 
cedit 16, 10·14 18-30 numaralı mu· 
kııtaelı ve icareteynli kayden bir bap 
sahilhnncden ancak yetmiş yedi nu· 
marah on beş dönüm yedi yüz on 
iki ıira mukata~lı muayyen mahal· 
Hnin zemin ve ebniye ve gurum ve 
eşcarınm nısıf hissesinin beş hisse 
itib:lriyle bir hissesi mumaileybanın 
uhdesinde olup borcun verilmeme· 
sinden dolayı ihalei eveliyesinin 
icrası için otuz gtln müddetle mUza· 
yedeye konulmuş, hucludu şıırkan 
Duvar dibi sokağı ,.e garben lehi 
derya ve şimalen Rıza ve Rauf bey· 
ler arsalarıyla sairenin hane ve bahçe 
ve arsaları ve cenuben Jrnrakolhaııe 
sokagıdır. Mahalli mezkurda halen 
cbniye ve eşcar mevcut olmayıp tarla 
halinde ve arpa mezrudur. Beher 
dönUmlin kiymeti muhauımenesi Uç 
bin iki yUz liradır. Daha fazla ma· 
lumat dosyasında mevcut harita ve 
miid:ıyenesinde muharrerdir. Mezkur 
hi ei şayiaya talip olanların hisseye 
musip kiymeti mubammenenin yüzde 
onu nisbetinde pey akçesini ve 929-
1986 dosya numnraslnı mUstasbiben 
Istanbul icra dairesi mtizayede şube· 
sine muracaat etmeleri ve 26-6-929 
tarihinde saat on dôrtten on altıya 
kadar ihalei eveliyesi icra kıhnaca· 
ğındnn müşterilerin bizzat ve yn bil· 
vekille hazır bulunmaları ilan olunur. 
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Tütün .&!&&~~arı umum müdürlüğünden: 
Cibali fab · ı bir sene zarfında birikecek olan kağıt ve mukavva kırpıntıları ile sıgara kağıd· 

larmdan çıkan pü külleri ve hurda amb laj kağıtları bir sene müddetle müzayedeye konulmuştur. 
T !ipler.in 25-5~29 tarihinde saat 10,30 Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

•• a _____ yo m z yed esi 
Tütün inh·sarı umum müdürlüğônden: 
ldereye it kullanılmış 3 ad t BERLIYE kamyonu satılacaktır. Talip olanların her gün görmek 

üzere mGraceatları ve 2S - 5 - 929 Cumartesi günü saat on otuzda Galatada mübayaat komisyonunda 
bulunm l ı. 

B eyo~hmlla Fatma hatun mahalle.sinde 
ak ait 2 numarah bir kıt'a area 

hilmUı.ay de tılık.tır. 5 Hariran 929 
çar anlı.:ı gunu ea.'.lt 011 bette encfimeni 
Evkafça ihale i icrn kıbnacaıından talip
lı rin I tanbul Evkaf MUdiriretinde Or· 
man ve anız.i idaresine mllracaat etmeleri. 

8 eyoğlunda Fatma hntun mahallesinde 
vakfa ait 11 numnralı bir kıt'a arsa 

bilmüı.aycde ıattlacaktır. 

S Haziran 929 çar anha günU saat on 
be tc encu ııi Evkafça ihalesi icra kılı· 
nacağından taliplerin Jstanbul E ... ·Juıf mU· 
diri) etuıd Orman ''e arazi idaresine mü
racaat et 

C)OAlu ı r u.dan: Mahcuz ... e furubtu 
mu'karrer hıılunnn camekfuı 26mayıs 

_9 pazar göntı saat on ikiden itibnren 
tıla ~ından talip olnnların vakt \'C ye\'lll 

meliQrda Beyoğlunda JstiklAI caddesinde 
Opera sinema ı BnUrıde foruht edileceği 
nlip olanların m3hallı mezkOrde memu· 

ruruı mnrncaatları ilün olunur. 

.Beloğlu Sulh icra ından: Bir borçtan 
ckilal ı mnbouz ve furubtu mukarrer 

bir adet aynalı gardırop 26 Mayıs pazar 
gtlnll saat birde Takaimde Feridiyede 46 
numaralı hıınede sulaca~ınd311 talip olan· 
i:ınn memuruna müracaat eylemeleri Ju. 
romu il!n olunur. 

icnret i l i umum mUdUrltiğUndcn: 
30 ikinci teşrin 330 tarihli kanunun 

ti UkUmlerioe gtıre TUrkiyf'de iş yapmağa 

~ !uli bulunan ecnebi irketlerinden ~İn· 
• ~ dıki mnkinnsı) kumpanyasının Tur. 

il fl umum vekili haiz olduğu selfihiycte 
lıinnen bu kerre mUracantla ~irketirı la
ınbnl, Burea, Edirne, Tekir dağı, Kırk· 

breli vil!iycılcrile mülhakatında vakı 

ı;:ub leri idnre etmek rn şirket namına 
apacnğı işl rden doğacak bUtiin dava· 
:mb muddei, mUddea nleyh ve UçUncU 
:ıh1 fatlıınlıı h3zır bulunmak Uue is-

i o ulda mukim la.mon Memla efendiyi 
ld in e) 1 d~ioi bıldirm~ 'e lizım gelen 

athın verrui tir. Ke) fiyet tetkik edı· 
!erek muvafık gcırUlmll olmakla ilin 
uluımr. 

lıf lara 
...,,, .. 
g e 

üzayedeye vazolunan emlak 
Sişlide BUyUkdere caddesinde 351 ve 353 numaralı haneler 
fieyoğlunda Oliçu Musa mahallesinde\ Kara Molla sokağında 22 No. 

ııpartınınnın ikinci dairesi 
Galatadn Arap cıımisi mahallesinde ıinhmudiye caddesinde 127 No. arsa 
Beyoğlunda Şshkulu mahallesinde Yuksek kaldırım caddesinde 607-609 

No. 30 arşın arsa 
Feril Ö) ünde Rum ldlisesi arka okn~ında 32-12 ro. hane 
Tak im civarında Firuz a~a malınlle nde cami tahtında 29 No. oda 
Hocapa,.ndn Emirler mahallesinde IIamidi.ve caddesinde 3-48 No. ma 

oda dükkan 
Topkapıdn Bayezit ağa mahallesinde Aksaray caddesinde Bakkal soka

ğında 30-1 o. ma oda dukkiin 
E} ipte Baba Haydar mahallesinde Mıstnefendi tekke i S-Okdında 11 No. 

dUkkan ~ 
Tophanede Karabaş mahallesinde Mektep çıkmnzıuda 38·40 No. arsanın 

bir kısım 
Beyoğlundn Okçu Musa mahallesinde Kara Molla sokağında 22 No. apar· 

timanın birinci dairesi 
Kahataşta Ömer Avni efendi mahalle inrle Dolma bahçe caddesinde 197-

205 No. dUkkun 
Bcşiktaşta Şenlik dede mahallesinde Çe,..me arkası sokağında 2 ve 4 

No. odalnr 
Beşiktaşta Sinan paşa~ i atik mahallesinde vapur iskelesi caddesinde 27·29 

No. mn odıı dukkün 
Be ikta§ta foradiye mahallesinde cami itsalinde 43 No. dUk:kin 
Beykozda Kanklı dere caddeBinde 3 No. ar a 
Paşnbnhçesinde Çınar caddesinde 3 otelin Us) katt 
ÜskUdnrdc Paz-0rbaş1 mnhalleı!inde Şehit Ahmetpaş sokağında mektep 

mahalli 
Eyiptc Camii kebir mahallesinde iskele caddesinde 21 No. dük.kan ve 

Knpı çe§mesi sokağında 10· 12 No. kapı mahalli 
Sutlucedc Mahmut ağa mahallesinde Filipos sokağında 33-4..5 No. hane 
Çar§ıda Yorgancılarda Hacı Memiş soka~ında 13 No. dUkkAo 
Ça~ıdn Parçacllarda 8 No. dUkkln 
Mtıddeti mttzayede: 15 Mayıs 929 tarihinden 8 Haziran 929 cumartesi 

gUnU saat on. dört buçuğa kadar 
Balada muharrer emlak kiraya verilecelinden mUuyedeyc vazolunmu~tur. Talip-

lerin l cl'Uli ihale ol.ıın on gUnUn saııt on dört buçuğuna kadar §artııameyi okumak 
ve teminatı muvııkkatc ita ederek müza~edeye i tirak etmek ilzre lstanbul Evkaf 
mUdı.ırlU[:Uode \'akıf akarlar müdurlil~dnc mUracaatları ilan olunur. 

El-W ,.e muatemillltı hakkında malf.lmat almak isteyenler bu müddet zarfında 
m ıznı ede oda ınıı mltrnc.,at ederek ecri misil rapwlnrım g rcbilirl.:r. 

I stanbul icra dairesinden : Mutel'cffu 
Mehmet Saim Efendinin borcundan 

dolayı mahcuz ve fruhtu mukarrer Sultan 
Selimde MuftU Ali mahallesinde mimarcı 
çeşmesi soka~ında atik 36 mükerrer 
36 cedit 1 numııralı maa bahçe hanenin 
nısıf lıi .. i bilmUznj ede iki yUz elli 
lirada talibi uhdesinde isede bedeli meı· 
kfir haddi lrı) ık~nda görülmedi~indcn 
bir ay nıuddctle tecdiden mUzaj ede) c 
vazedilıniştır. 

Hududu : Zehra lıamm arsası Mehmet 
bey hnne ve bahçesi Balcı yoku..,u ve 
nıekt~p sokaklarile mahduttur. 

l\lesahası } Uz ) ctnıiş iki nrııın terbi· 
inde amziden doksan altı ıırşını binn mti· 
tebakısi bahçedir. Mıı~temilat: hane iki 
kattan ibaret nim kiirgir olup k1,.men 
fl\'a 11.dır. Ye hanede iki oda natamam 
bir odn bir bala ve sofa bir mutfak iki 
merdiven altı ve ko mUrluk ''e bir lıi.u) u 
me\ cuttur. Bahçede ~ adet eşcan mUs· 
mire .mevcut olup sokak tarafında iki 
metro irtifoıud11 klirgir du\'8rdır. Hanede 
musıafa efendi m\ıstecirdir. 

Tamamının kl) meti mubanıminesi lıin 
} Uz liradır. Talip olıınların hisseye mu· 
sip mıktorın ) üzdc onu nispetinde pey 
akç~laaını nlorak 927-5024 dosya numa· 
rnsile İstanbul icra dairesi mUzayede 
şubesine ınuracant eylemeleri ve 29-6-929 
tarihinde ı;nnt 14 • 16 ) a kadar müzaye
deye devam olunarak ihalei kat'iyesi 
yapılaca~ından mUıterileriıı bizzat veya 
bilveknle müracaat eylemeleri illin olunur. 

B eyoğlu icra dairesinden: Mil!!yadi 
ue Andonaki efendiler ile Elisa· 

\"et ve Alck andra ve Unınia hanım· 
Jarile Istanbul Defterdarlığı ile ma· 
dam Makrina araısında mti~tcrek 
olup gayri kabili taksim oldurruodon 
dolayı bilmtiznyede furuhtu suretile 
şuyuun izalesine karar verilen Be· 
yoğlunda HUscyin ağa mahallesinde 
Tarlabaşı caddesinde 70-68 numaralı 
zemini mermer taşli bir sofa ve bir 
oda ile bodurum katında harap bir 
mutfak ve ikinci katta bir sofa ve 
bir oda ve bir bala ve UçUncü katta 
iki oda ve bir sofa ve dolap ve sofa 
biçiminde tııvan arasıyla itsalindc 
zemini tu~la keişme bir tııraçayı şa
mil dıvnrları klrğir ve derwıu ahşap 
hane ile tahtında zemini tae mermer 
mefru. kürğir bakkal dük.kioının 
icra kılınan müzayede neticesinde 
16 Nisan 929 tarihinde talibi uhte· 
sinde iki bin lira lıedelile ihalei eve· 
!iyesi icra kılınmış ve ibalei katiyesi 
ir..ra kılınmak Uzre tarihi ilandan iti· 
haren on beş gün müddetle tekrar 
mUzayedcye vaı edilmiş ve (11) Ha· 
ziran 1929 salı ~n\i saat on be~te 
ihalei katiye.!i icra kılınacaWııdan 
ytiıde be, zam ile talip olanların ve 
fazla tafı illit almak isteyenlerin kımeti 
muhnmmeoesi olan altı bin liranın 
yUıdc on nispetinde pey akçelerini 
mu ta hiben 929· 133 numara ile Be
yo~lu sulh icra dairesine müracaat 
eylemeleri ilnn olunur. 

J stanbul SullD.n Ahmet Ueşinci Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: Cedikptıfa 

civarında Mimar Hayrettin malınllceiode 
ibaanlyc eokağmda 18 numaralı hanede 
mukim iken 19-3-1927 tarihinde vefat eden 
cmbııcı Hosep veledi Tamasın tereke ine 
mnh emece vmyet edilmiıtir.MüteYeffayı 
mezbunm abcatdılarıyla bo1\iuları ala· 
cak ve borçlannı tarihi illlndan itibaren 
nihayet bir ay fında rult.ım Ahıneı 

be,inci sulh huk.ık malıkcm,.sine milrn· 
CEıtl ı n)t t :rr. "'.:ti h.··ıınu i'.ln o!ı:u .. r. 

f. ·······~;. M::i~. iW~ M: ~~ı:ii~ti. ·;~;;~~i;:-
f komisyonundan: 
....................................................... ~~ ........... S amsun garnizonundadi kıtauıııı ihtiyacı için ınUnakasaya konulan ko~ un etine ihale 

günUnde talip çıkmadığmdan 26-5-929 pazar güuu sant 15 te ihalesi yapılmak Uzeı:o 
tekrar kapalı zarfla münakasa.)a konulmu§tur. Şartname almak ve teklifıuımclerinl 
vermek iateyenlerin Samsundıı askeri satın alma komisyonuna mUmcaatlıırı. 
S a~undaki kıtaatın ihtiyacı olan Sıtfı~ .etine kap~lı zarfla ihale gUnUııde i_ı.aya 

. !alıp çıkmadılfuıdan 26 l\fayı 929 tarıhıne musadıf pazar gilnll saat 15 te ıhale 
edilmek. üzre tekrar kap:ılı zarfla mUnaluı!aAa konmuştur §artnamesini okumak vo 
teklifnamelerini vermek Uıre taliplerin Samsunda askeri satın alma komisyonuna 
mfirııcaatlan. 

ardin ve civarında bulunan kıtaat, mUesse t ve hs.stanenin ihtiyacı olan ekmelı; 
Sığır ve koyun etleri, sade yağı, arpa, samım. \"e odun kapalı urflıı mfinnka!ayl 

konmugtur. İhalesi l Haziran 929 tarihine musadif cumartesi günü EMt 14 te M.:ırdin 
te. ~keri satın alma komisyonunda l npılacnktır. Şartnamesini almak \'e tcklifname
ennı vermek isteyenlerin mahalli meıkfirda ki komi} oruı mUracaatları, 
23000 adet tımar furçası mubayaa cdilcçektir kapalı zarf usulile mfiııakneaya 

konulmu§tur. İhalesi 25 Mayıs 929 tarihinde Cumartesi gtlnll saat on 
dört bııçuktadır. Talipleri şartnıun ·sini görmek llzre her gUn komİS) onumuza 
mUr~caatları ve nıunakasa.ya i~tirnk için de o gün ve saatından evvel teminntlarile 
teklıf mel-tuplnrını makbuz mukabilinde Ankafllda merkez satm n1ına komisyon\l 
re} asetine vermeleri. 

Manisa ve civannd:ıki kıtaııtıo ihtiyacı için iki milyon kilo odun kap:ılı zarfla alına• 
caktır. ihalesi 13-Haziran-929 per~embc gUnü saat on be~te Mıınisada askeri s:ıtuı 

alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini gormek iste)'enlerin komis)onumıu.a 
,.e le:klifruımelerini ,·ermek isteyenlerinde :Manisa.da mezkQr komİSJ onn mUracaatlan. 
1 stanbul } ollama mUdüriyeti için 20 ton benzinin pıızarlıkla ihalesi 25-Mayııt-929 

Cumartesi glinl1 saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin şartrnımesiııi komisyonumuzda 
görmeleri ve teminatlanle zenuını mezkOrdıı hazır bulunınalıın. 
y eni şehirde in~a edilmekte olan milli mlıdafan vekli.leti binasına alektirik temaU 

yeptırılııcaktır. Knpıılı uırf usulile mUnakasaya konmu~tur. lhalesı 8 Haziran 929 
tarihine musadif cumartesi gUnU s:ıat ondadır. Taliplerin eartname, şeraiti fcnnive ve 
resmini vermek Uzre her gUrı Ankara merkı:z satın alma komisyonuna muracantlan 
ve nıunakasnya iştirak edeceklerin yevm ve snntı muayyeneden evvel teklif ''e temi· 
nat mektuplarını makbuz mukabilinde mezkur komisyon riyasetine tevdi eylemeleri 
illin olunur. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• K ıtaııt ihtiyacı için yirmi ahı bin dört yUz kilo sabun kııpalı mrf uııutile mUnn• 

k.ıısaJa konmuştur. İhalesi 4 Haziran 929 tarihine mu~adif alı g ınü 584t on 
dôrıdo icra edilecektir. Taliplerin ı:ıırtııamesini komİ'I) onumuzdım almaları ,;e nürrm· 
ne ini görmeleri ve )ev?D ve saat muav)enei ıhnlnde şartnamede }azılı olan §ekil· 
deki tcminntlıırile komisyonumuzda hazır bulunm;ıları iliin olunur. 
K ıtııat ihtiyacı için onbe~lıin )Uz ~etmiş iki kilo lıenzin 'e iki bin ~ediyllı 

)İrmi yedi kilo vagom )&~ı pazarlıklıı muba)aa edilecektir. Pezarhğın ihale!i 
19 mayıs 929 tnrihine müs:ıdif Pazar gunU sa!lt 14 te icrn edilec k ır taliplerin 
~artnnme ini _görmeleri ve şartnnmede yıızılı olan §Ckildek.i tcminatbrilc komısyonu
muzda hazır buluııınalan illin olunıır: 

K ıtat ihliyocı için otuz lıin kilo pirinç kopalı zarf usulile mllnakn..ı;a~n konmıı~ıur. 

ihalesi 5 Haziran 929 1arihinc mlısadif Çarşamba glınU ~aat on dörtde icra 
edilecektir. Taliplerin §art namesini komi y onumuzdan almaları v~ nUmune"ini ı:tsr
mderi ,;c yc\m \'C saat muanenei ihalede ~artnnmedc ~azilı olan şekildeki te:rni
natlarilc komis)onumuzda hazır bulnnmrılnrı ilan olunur. ........................................................... f Mekatibi askeryie satıııalma tomisyon n an 

................................................................. 
12000 Kilo Taze bakla 
25000 • knb:ık 
15000 Adet Enginar 
28000 Kilo Taze famlyn 
7000 • Ispanak 

25000 .. Patlıcan 

12000 .. Domates 
6500 Do1nuılık yeşil hUber 

12000 Taze bamya 
12000 Semizotu 
20000 Kuru sovan 
aodoo demet Tıııe o\ıuı 
1500 .. Dereotu 
3000 Maydanoz 

50000 Kilo Taze hezel ya 
2000 Hı vuç 

Har, Topçu ve Nakliye, Suvnri. T 

Mattepc liielari!c, Kedik-li kuçük l.t 
h6lida cin 'e ıriitttım muharrer .6 k ıı 
l ınacaktır. İh:ılesi 26;Mes'ı&-9!9 Pırtl!r gu a 
neleri öntindeki mlinekasa mnhall" de i 
komi yonun1um mUrac:ıatları ve i§lirak için de mUookms 
malan ilAn olunur. 

7000 Kilo Taze bakla 
lGOOO c kabak 
7000 Adet Enginar 

20000 Kilo Taze fasulye 
6000 " Ispanak 

28000 • Pathcan 
8003 " Domates 
5000 • Dulmalık )~il bUber 
8000 Bnm1a 
7000 • Semizotu 

15000 c Kıını SO'VBD 
2000 Hawç 
3000 Demet Taz.a 60\'llD 
2100 Dereotu 
2200 • Maydıın~ 
4500 Kilo Tue bezelye 

• 

Kuleli liecai, T1bbıye, Baytar, Maltepe Piyade atı~ mekteplerlle, HaldUfıfıl! 
bnstancai için halıda ciDs Ye miktattal'( muban· 16 kalem y hlt sebze kapM -
8uretilc saha alı acakttı· lhalell 26 M&Jl• 929 Pa r gUntl saat 14 le Harbiye aa(tı" 
tehi yeIDP,khaneleri önündeki monat !I mııhaHinde icrn kılınAcitlc1lr. ~tda 
ıartnamo için komisy umum mUracaatları ve iatirak. iclıı de münaub ma~de 
bam bulı.mmalan illa ohmur. 

~ 
4000 Kilo terey~ı (bir ıo.rtnamede) 
3000 • c ( diger Mr §Altn ede ) 
Harbiye vo Tıbbıye mekteplerile, Kuleli, Halıcı oğln ve Maltepe li.selt!l'&, G~· 

hane ve Haydarpaıa tathıkat butnhnıelcri için balida miktnrları mııhamır tereri1 

ayn nyn p~e oJ.rak kapalı ı.arf aurctile aatıo aJınııadttır, İhalalcri 3 b.ıı.o 
929 pazarteai gtınli eut 14 de lataobulda liubi!e mc l"Cmehaneler öııliodeti _. 

nakasn mııhallindo icra kılınacaktır. Taliplerin pruı için komiay.on mest8i"e 
mUrncaatları ve iftirnk. içinG~ §a?t.Jlameleri vc~iıHc ba:ırlayac:ak.lım tok.lif makııapla· 
rını ihale gUnll at muayycnesine kadar mn l nuınuah il matMıi't le 
komiayou ruezlı:Or riyuttine vermeleri illln olunur. 


