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19 MAYIS j 
S~SUn §ehri, bugün tanhı 
(ünü tesit ediyor. Bugurı, 

·n Samsuna, Anadoluya 
bastığı gündür. Bugünü, 
Samıunlular değil, bütün 

eket hatırlamalıdır. Mus
ICemal Paşa, dümeni bozuk · 

laa, kanunu ile ekser vekileller ~ülçeleri ~ün Bü~k Mille! Meclisin~e .ka~ul e~il~i 
MaliJe vekili ~aralo~ln 'Okrü BeJ ınüblın 'ir ·nutuk söJlenıi'; ınatt ve isbsa~i vaziJetiınizle ~aJat pa~ahlı~ına temas etıni~fir 

itnıide bir kaç arkadaşı ile 
her, Karadenizin haşin dal ''Ucuz 

. 
hayat kolay hayattır ... Ucuz hayat kurunu vusta 

...... !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ara1111da, bir kaç gün c;al
,.~·"1llttan sonra 13 3 5 senesi 

ının on dokuzunda karaya 
• • ,tı. 
""11 derdi ki, kimsenin dik· 
.ni celbetmeden, bir gölge 

Maliye vehili ihtısadi hayatımızda iş bankasının hazineye etti., 

hayatıdır,, 

hizmeileri saymıştır 

Sessiz ve gürültüsüz geçen Piiıılllllllll!!l!!!I!!'!..-~ 
'hadise, Türk vatanının halas 

adelesıne hayırlı bir başlan
olacak. 
~i Hz., uğursuz mutarekel 
~ n~e memleketin umumi 

Yttıni şöyle anlatıyor: 
~ ...... _Osmanlı devletinin dahil 
it Unduğu gurup, umumi harp-
111 llıaglup olmuş.Osmanlı crdu-l 
(•~r tarafta zedelenmiş.Şaraı
,.,;.'.r bir mütareke imzalanmiş. 
~harbin uzun seneleri zar

~ • mıllet, yorgun ve fakir 
~alde. Millet ve memleketi 

. umumiye sevkedenler, 
di hayatları enctişeşine dü,e· 
llıemleketten firar-etmiııler. 

at ve hilafet makamını 
• eden Vahdettin, müte
~ §ahsmı ve yalnız tahtını 
~i edebileceğini tahayyül et
~ni tedbirler araştırmakta. 
~ t Ferit Paşanın riyasetin
~ ita.bine aciz, haysiyetsiz, 
~ ı.ı;.Yalnız padişahın idaresi
' ı ve onunla beraber şahıs-

lıi Vikaye edebilecek herhanS Vaziyete razı ... Ordunun 
' n esliha ve cephanesi alın 
. fti~c alınmakta .... 
~devletleri, mütareke ah
~ riayete lüztim gönni
~ Birer vesile ile, İtilaf do
\. an ve askerleri İstanbul-

~ vilayeti Fransııılar ... 
~ l.ıaraş, Ayntap, İngilizler 
~" dan işgal edilmiş. Anta-

~ l<:onyada İtalyan kıtaatı 
tıyesi, Merzifon ve Sam

~· il İngiliz askerleri bulunu
~ er tarafta ecnebi zabit ve 'il, rlan ve hususi adamları 

tf· ette ... 
~ilıa.Yet 15 Mayıs 335 de, t, devletlerinin muvafakatile 
'Yor ordusu İzmire çıkarı
~ nundan başka, hıristiyan 
'tıı;ı' hafi, celi, hususi emel 
~il ksatlannın temini istih
~· devletin bir an evel çök-
~ıı: Çalışıyorlar.» 

1 ~~~hat kadar, memleketin t' u umumi manzarasını 
~. ~ttı. ~uvaffak bir tablo ol
~ ~zıyetin acılığı İstanbul-

1Jllıi ~ok hissolunuyordu. 
\Jq taızlik havasının taayıkı, j 
ı llt ~lunanların iradelerini,! 

1 bİlıb~ ~eşcbbüs kabiliyetleri
~tr Utun kırmıştı. En vatan
-ı1ıa_ bi olanlar bile, selameti 
~lı: r devletin himayesine 

; ()ıı te. ~uluyorlardı. 
6 · llıı. ıçınd· ki B ·'yük' G . ııı.. "'lbııl ı r , u azı, 
ı:ı~a:a Yaptı~ı bir kaç tc
~lt b· n sonra, bu muhitte 
t.."'lınış ır Şey yapılamıyacağını 
~ "• .ı\nadoluya geçmeğe 
~~ ~;111işti. 
'-' 35 senesi Mayısının on 
ti:!- llı.e cu gününden ayıran za-
ı"ll . &afe · ld B' ın h ııı, on yı ır. ır 

~atmda, bir lahza 
~ it eti olan bu kısa za
llıııı~h oca bir tarih yaıııldı. 
~i Yazıldıiı vakıt, Türk 
~ lı:,~ ~e o büyük millete 

lııı.. ~ '<ı.:y Bınden aldığı feyz ve 
~Ylilt Ç<ı eslııde rehberlik eden 
~~. da.~4unun kudret ve fe
" ~ kUçu~ ~Y~ anla!iılacaktır. 
~ ~ı ' ıstırapları karşısın
'llıı~ "a.r~al~tlerde murtatlığa 
~"'lllar ?1r nevi ümitsizliğe 
~ ~it ' hır defa Gazinin çiz
l".• Q.~"lltdaJtl 
~ı~au levhaya baksın-
~ lıanı~ çı~ışını takip eden S

11 
Son len hatırlasınlar; 

'".'~'t'ıtıı;a dıı bügün içinde 
~~~ler hııl ve şartlan dü
'ıi.'.~!tıı k~ · mutlaka bu ümit
ll~!~tın rtuJurlar ve hayatın 

~ı ltıı a tnukavemet için ye 
"'1etler e<l:nirler 

1\/!AHMUT 

MaUJe vekilinin nutku 
Mücadele 
senelerini 
hatırlayalım 
Hayat pahalılığı 
meselesini müne 
vverlerimizin mü 
balAgasız ve fennt 
bir mesele gibi 

mütalaa etmeleri 
lazımdır 

B arem ve küsuratı munzam-
111onln tevhidine alt ıayıha

. Jann mll:ı:akeresi mllnasebetlle 
.Maliye vekili öğleden evel mec
liste beyanatta bulunmuş ve 
demlftlr ki: 
''Bllyllk meclisin taıtikine 

arzedllen kanun ıayıba-

sı - ki birlel barem esasıoa isti
naden maaşatta tevhidi ve de
recatına tanzimi diğeri de kü
suratı munzammenln tevhidine 
aittir - bu kanunlarda lstlhtaf 
ettltlınlz gaye başlıca Uç nokta 
etrafında temerküz ettirilebilir: 

B unlardan birincisi ve en mü
himmi maliyede ıslahat, 

ilı:laclsl maafatın ı~lahat ve zam, 
lçllncusu küsuratın tevhidi, ver
gilere de bir mlkdar zamdır. 
Elyevm TUrkiyede maaş ve üc
ret namı altında verilmekte 
olan paralarıo almış olduğu 
isimler o kadar mütenevvi o 
kadar çoktur ki bunların bir 
araya gelmesinden mUtevvellit 
vaziyet içinden çikılamıyacak 

derecede karışık bir şekle gir
miştir. 

M aaf. tahsisatı fevkalade, 
makam maaşı, ihtısns üc

retleri, pahalılık zammı ki bu 
dahi yer yer yüzde altmış, elli, 
kırk, otuz dört nlsbetlnde yapı· 
lan uzaklık pahalılık zamların

dan tefekkUI eden polislere, 
posta memurlarına yapılan 

zammı mahsus ve zabitan ve 
mensublnl askeriyeden bir kısma 
nefer tayini naıalıın altında ve
rilmekte olan para elyevm ver
mekte olduğumuz maaşatın bu 
suretle vuku bulan sllıllel za
malml bir çolı: sütunlardan te
rekküp eden bir vaziyete geç
miş oluyor. Bununla mUşkUJat 
ve karıtıklılı: bitmiş olmuyor, 
ıadece başlıyor.,. 

M aliye vekili bundan ~onra 
eski maaş usulündeki di· 

ğer mUfkUlatı izah ederek ver
gllerdede ayni karışık vaziyetin 
mevcudl)·ctine temas etm!f,bunu 

da etraf!) le lzııhtan sonra beyana 
tına föylece devam etmiştir: 

H Ulllseten arz ettiğim bu lı:arı
şıklıklara bir nihayet ver· 

mek ve sadece bir !hizmet mu
kabili para vermek demek olan 
maaş meteleslnl tek bir ı;Utıın 

.. 

Maliye ve Dahi/iy(' veklllerinin 
en son resimleri 

ve tek bir kaleme rabtetmek 
kezalik almakta olduğumuz ver
giler üzerindeki silsile! zema
lmden kat'iyen mükellefi haber
dar etmeyerek bir tek vergi 
namı altında ve bir kalem al 
tında tayinile haklarını kanu
nun tayin ettiği nisbet dahi· 
Hnde resen maliyeden tevzi 
ve lanzim etmek bu iki noktal 
nazarı mUmkUn olduğu kadar 
temin eylediğini zannettiğimiz 

iki ıayıha! kanuniyenln mnaşa
ta tealHlk eden aksamı hUkO
met tarafından gönderilmiş olan 
ıayıhada tesebbUten maa~ aslı 
noktasından elli küsur dereceyi 
bulan memurlarımızı onyedl de
receye yerleşdircbilmlşdik. Elli 
küsur derece arz ettim; eger 
bu bir az evet arz ettiğim sil
sllei zemaim mekanı tahsisatı, 
tahsisatı fevknlllde, şu ya bu 
münasebetle yapılmış ola.ı terfi 
zamları her yerde değişen ha
yat pahalılığı zamları ve onla
rın tevlit ettiği zamlar dahi de
rece iıltına alınarak TUrkiyede 
maaş alan memurlıırı da bir de
receye ayırmış olsaldlk hiç şUb
he yokdur ki bıı derece bin 
rakamından aşağı olmazdı. 

işte hakikatta böyle bin dere-
ceye çok yaklaş"'ış olan 

ve her sene bütçelerde yeni, 
yenı Unvanlarlıı yapılmış olan 
karışıklıklara sureti kal'lyede 
nihayet verecek olan ve mev
cut memurlanmızı muayyen 
muntazam derecelere yerleştir
dikten sonra, bUtun bu derece
lerde bulunan memurlara 
aynı maaşı bir kalemde vere
rek, bir ıtttnnda yazmak gibi, 
tazım gelen sadeliği, basitliği 
temin etmiş vaziyete geçiyoruz. 

Zam mes'elesi 
Bundan maada kanuni 

bir vaziyet altında ayni sını
fa girmiş olan memurların 
artık hangi birisinin şu ve
ya bu suretle zam alması 
maddeten münselip olmakla 
beraber adalet kaidesini 
daha ziyade temin ve tarsln 
eden vaziyete geçmiş bulu
nuyoruz.,, 

(l\lalıadi 5 inci sahı!cde) 

Birinci ıelenler 
Polisle en iJi ni' 

alan kim 1 
Oüu alı~ laliııılerini kazananlara 

mökalallill' verildi 
Zabıta memur· ırı aasında 

~yapılan tabanca atış talimleri 

neticesinde ... nıııM ıırn•ında blrlncl 
gelen üçüncu ~ıılıe mlİdııril Hilmi 
b•ylc her merkezin birin !erine 

dün Sultan Ahmet camii ha usunda 
1 '11Crasimi mahsusa ile mUkAfatlar 

tevzi olunmu~ıur. 
Üç taburdan ibaret olan poüı 

alayı tamamlle hazır bulunmuş 

ve merasime şehir bandosu da 

iştirak ctmHjtlr. Umum arasında 

blrlncillj!;i kazanan Hilmi beye 

bir altın >aaı, Samaıra ser 

komiseri ~ak ir, Ç en p;ı:Iköy 
polis memurlarından püscyin 

}ı\'ni, ikinci şube memurt\ırından 
Abdürrahman, dürdlfncü şube 

memurlarından lbrahlm, o-küdar 
mtrhzındcn KAmil efendilere de 
birer gıımliş <aat ve merl>-

czden birinci p;elen 38eftndiye de 

lıirer kupa vcrilmi~tlr Mük,\
letlar tevzi edildikten sonra polis 
mecmuası müdlirü Filurinaiı Nazım 

bey bir nutuk söylcm4tir. 

lşbankası 
Bankanın yeni tasar
ruf sandıkları geldi 

Sandıklar bUyUk bir 
rağbet görmektedir 

Halkımızı ve çocuklarımızı 

tasarrufa alıştırmak maksadıle 

iş bankasınıo ihdas ettiği tasar
ruf kutularının bittiğini yaz
mıştık. iş bankasıoın bUyUk bir 
ihtiyaca cevap verdigl anlaşı
lan bu teşebbUsll büyük bir 
takdir görmUf ve getirilen (JO, 
bin kutu adeta kapışılmıştır. 

Bu rağbetten cesaret alan iş 

baııkası yeniden bir çok 
tasarruf kutusu getirtmiş ve 
şubelerine dllğıtmıştır. 

iş bankasının maksadı halkı 

tasarrufa alıştırmak olduğu için 
bu kutuları alanlara fevkalAde 
kolaylıklar göstermektedir.Ban
ka, kutuyu alanlardan ilk defa 
kutu bedeli olarak aldığı iki 1 
lirayı da kulu sahibinin hesa
bına kaydetmekte ve bu parası-
na da faiz vermektedir. ı,te bu 
suretle kutuyu almakla daha 
başlangıçta iki lira tasaruf et
miş olacaksınız. 

Şimdiye kadar bu tasarruf 
kutularıodan tedarik edemi· 
yenler iş bankası şubelerine 
muracaat edip birer kutu al
malıdırlar. Bu kutular hem 
evin bir sosu hem de çocutun 
eğlencesidir. 

Tekehmeh 
12 kuruşa satilacak . 

Talimatnameyi Mün
şi Bey hazırlıyor 

lktiHt vekiletl tarafında n 
bir nevi ekmek lıakkıoda ha
zırlanan kaııun ıaylhası Hey1etl 
vekllede müzakere edllmelı: üze
redir. Bu hususta zahire BorHsı 
ldmyakerl ~ureddln .MUnfl bey 
tarafından bu kanunun sureti 
tatbikine dair bir talimatname 
llııar odllmektedlr. 

Talimatnamede detinaencl
lerln, bir nevi ekmek kanununa 
mugayir evsafta un çıkarma11na 
mani olmalı: tlzere lazım gelen 
şiddetli tedabir tespit oıunmut
tur. 

Değlrmınlerd• buğdaydan 
alınan unla det;lrmen bakıycal 
tetkik olunacak, ecnıbl mem
lıketlerden ancak bir nevi ık
mek için tayin oıuıian evsafta 
un ithal edllıblllnecektir. · : 

Bir nevi ekmeğe yüzde on 
nlsbetlnde çavdar karıştırılacak 
çavdar bıılunmlyan yerlerde 
mısır vo arpa, unundan, istifade 
edilecektir. · • 

MDnşi Bey 
l<anunun tatbikine başlandık

tan ıonra hariçten has ekmek 
ithali menedilecek, makarna 
ve yufkalık unlarla hastalara 
mahsus francala unu ruhsatı 

mahsusa ile ve kontrole tabi 
ayrı değirmenlerde istihsal edi
lecektir. 

Şimdiki ekmeklerde de fazla 
mikdarda çavdar karıftınldığı 
için bu nevi ekmeğin rengi 
bunlar gibi olacaktır. Çavdar 
değlrmenlerıle ayrıca tahnedl
lerek, blllllıare muayyen nispet 
dahilinde buğday unu ile tahllt 
olanacaktır. 

Bir nevi ekmek te, şimdi ol
duğu gibi yumuşak bulunduru
lacağı için ekmcgin nefaseti 
değişmlyecektlr. 

Dun un flatl (1900 kuruşa 
dUştUğU için bir nevi ekmeğin 
12 kurusa satılabileceğini mtlta· 
hassıslar söylemektedir. 

Un flatlerlnln tenezzülü llzerlne 
ekmek narhında (90ı para ka
dar tenzilat yapılması ıazımgel
mektedlr. 

Bir nevi ekmek kanunu on 
sene müddetle mer'i olacak 
IOzum görtllUrse temdit oluna
caktır. MUtahassıslar, memleket 
mahsulundan istifade için ka
nunun Te,rlnlaanldın itibaren 
tatbikı muvafık olduğu, bununla 
ucuzluktan ziyade memleket 
menafii itibarile mühim bir ta
sarruf temin edllmlf olacağı 
kanaatindedir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

1- 1'arihl tefrikamız. 'fepcdelen)j Ali 
Pa.;3 \'C \.' aslltkl 

2- Atlna meklubu 

t- ~on haberler. 
3 uncu sahifemizde: 

ı- lltlsııdl harehıler 

2- Ank.arada açıl.an re~iJll serji.ı-1 

4 Uncu sahifemizde: 
ı- lla\'a raporu 
~ Felel 
8- Roınao. llikAye 
4- S r 

Cumhuriyetin Şffkat ve nıerhametlnden de i.~tifa ednı
lerln eı•rakı tetkik ediliyor ı•e bunlar birer birer k11rlll

luflar1 nın iznini alıyorlardı 

7 50 erkek 6 kadı ' • 

Dün hapisha~e ve tevkif
haneden çıkanlar 

Tahliye gece yarısına kadar devaın 
etti - Tahliye ed_ilenler arasında 
şayanı dikkat olanlar da var 

Af ve tecil kanunu dOn saat yaptığınız auçlardan dolayı sizi 
onbirde lıtanbul Mtlddell umu- lflnlzden, tucUnUzden, çoluk, 
mlllğlne tebliğ edilmiş oldutun- çocuftunuzdan ayn olarak ka-
dan, MUddell umuml!ik derhal palı bulundutunuz bu mahaf. 
tabllye muamelesine başlamıttır. den çıkartıp serbestinizi iade 

.Muavinler- etmekle ve hUrrlyetln!ze kavu~ 
den Burbaned • turınaktadır. 

din, Cııaı, Ab Bu kanuna nazaran mahlı.Om 
dUrrahman ve oldujtıınuz cezalann bir kısmı 

Tabibiadll Hik- bUslıUtun af ve bir kısmının ce-
met Beyler bir zaları da bu fartla tehir cdilmiş-
kAtlple blrlflı:te tir. Cezaları tecil olunanlar ka-

nunf, muayyen müddetler zar· 
Tevkifhanede fında ikinci bir cUrUm işlediği 
bulunan mev- ıuretto ovelce tecil olanan cez~ 
kufların dos- !arı ile birlikte son cUrllmlerinin 
yılerlni tetkike cezalarını da çekeceklerdir. 
memur edllmlt HllkQmetim!zln lOtefen göster-
lerdlr. dlğl şu eseri atıfeti ganimet 

Bu hey'et bllerk bir daha cürüm işlemek-
Tevkifhane MU- ten sakınmanııı, cumhuriyete 

ve memlekete ııafi olmağa çn-
dllrll Zıya Beyle ıı,mauızı tavsiye ederim •• 
birlikte gece Kenan Bey Bu sözleri dlnleyenl r arunda 
saat ona kadar çalışmıt ve gözleri \'aşaranlar görUlüyordu. ı lu 
tahliJesi icap eden vatandaş- rlyetlc•ine karnşan!ıırın me em.ıı 
ları kısım kısım serbest bırak- mi! edilir şokildc dejl;Udı, muıc-
mı,ıır madiyen; 

Hey'et ilk kıaım olarak mab-
kOm olupta, haklarındaki hOkUm - Yaşasın Büyük gazi, \ m 
kat'iyet kesbetmemlş olan 96 cunıhuriyet, yaşasın şevket. hl 
kiflyi serbest bırakmıştır. !erimiz diye bağn~oriar ve aık ,!arı 
bunların SO 1 hırsızlıkla mahkOm fasıla vermek istemiyorlardı. 
dur; içlerinde ıı~un senelerden. Akfam tahliye edildiler 
beri· tevklfhaneyı zaman zaman 
ziyaret edenler vardır Mesela 
Baki bin Mehmet bu mlhaman
lığa daha li } aşınd başlamı,ıır. 
Bu meyanda kopuk Hüseyin 
Yorgi. Hasan, Halit, Salih te 
vardır. 

Dolandırıcılıktan mahkum A· 
vulı:at Pandelakl Haralambo 
da affedilenler arasındadır. Ken 
dlsl mUbadeleyı tabi olduğun-

dan birinci fUbeye gönderllmlttir. 
Sahte para ııUrUcUsU Uya ile 

Yorgi, yankesici Obanes te ikinci 
parti de serbest bırakılmıştır. 
Hurrlyetlerine kavuşanlar ara
sında 6 tane de kadın vardır. 
Bunların tahliyesi esnasında di
ğer bazı mevkuf kadınlar bir 
çığlık koparmıflar ve içlerinde 
.Marlka isminde biri de bayıl

mıştır. 

Kenan Beyi11 beyanatı 
Af ve tecil kanunundan isti

fade edenlere mtıddel umumi 
Konan Bey tıırafından bir lı:aç 
söz söylenml~tir. 

Kenan Bey deml~tlr kl: 
- Vatanda~larl Mübeccel 

Cumhuriyet hUkOmetiml:ıln mah
za bir atıfet ve şefkat eseri 
olarak 16 .Ma:yıs Q29 tarihinde 
netlr ve bugtln t~bllğ buyurulan 
at ve tecil kanunu her nasılsa 

Muddei umuml muavınler ıdcn 

ve hapisaııe mütlilründen mtirekkrp 
heyet tnhfl~e edilecek mahkum' m 
ll•telerini vücuda getirmiş, \'e hapı > 
nedeii mahkumlar dün akşam •aat 
ahıda tahliye edilmiflerdir 

Dün akşam geç nkta kadar ıahli· 
ye edilen ı;ııevkuf ve mahkümlarm 
mıkdarı 4.50 dlr. Tevkifhanede!! 150 
mevkuf tahliye edilmlttir, hu:'lann 
vedisı kadındır. 
· !lapisaneden de 300 ma'ıktlm 
tahliye edilmlştlr. buniann arasında 
20 ~adın vardır. 

'tahliye edilenlerin kısmı aıamı 
<irkat mahkümları oldu~u için hari· 
sanedc hunların parmak izleri alın 
mışıır. 

1 lapishaııtde tahliye «iılcnler 
arasında şayonı dikkat wücr "iller 
vardır. 

\).,Jup Abdiılkadi•e ~ ıklık 

etmekle nıahktlm . 'aıık paşa t>arcmı 

Seher hanım. kara Kemal \e Abdu 
kadire yataklık eden diğer m-'ık m
lar tahliye edilmiştir, 

Siyasi mabktımlardan , f•tık'. 1 
mahkemesi mahkOmlannın bir k· mı 
da ıahh e edilmiştir 

J\lahkiım iken mahkeme mi~ ,d• 
jandaırnanın t:linden kaı;tıktan sonra90 

sirkat yapan ve60 sene h•p•c mahkum 
olan c\rnanıt . "iyazi tahliye ediimı~tit 



TEPEDELENLI 

ALİ PASA V( VASlLIKt 

Ötekileri de okuyayım mı? 
- YETER! 

Daha geçen sene Ali paşa 
vaftiz olmuştu 

Milliyeliı telritaıı : il AYHAN 

Besa r yapacaklardı .. 
Elmas onları da kanştınnağa Şaşkınlıkla ortaya bir laf at

haşlamı tı. İşte bir vesika ki tı: 
doğrudan doğruya Aleksandır - Be kardaş!. Bunu Müslü
İpsilantinin mühür ve imzasını man yapar mt? dedi. Ağonun 
taşıyordu. zihni aslından bulanmış gitmiş-
Ağonın ilk defa açıp baktığı ti. İlyasm son sözünün tesiri al

kağrt ta işte bu idi. İpsllanti bu- tında kaldı. Eski ayakdaşma 
nu Tepedelenli Ali Paşanın ma hak vermeğe mecbur oldu. El
yetinde bulunan Rum kaptan- mas ta bu kafadaydı. Hep bir-
lara yazıyordu: den ellerini uzattılar: 

ı - «Her zaman el birliğiyle - Besa! Yapacaklardı. 
hareket ediniz!» Fakat ne için? İşte biri de 

2- «Ali Paşa ile olan ittifa- orasını bilmiyordu. 
la asla bozmayınız. Osmanlı as- Bir defa Ağo ile Elmas eski 
kerini Y anya havalisinden de- efendilerini bırakacaklardı. Bu 

' feder etme.r: Ali Paşa elinizde elde birdi. Asıl: Ali Paşanın 
dernektir. Ali Paşanın eski ha- Rumların faydalarına hizmet et 
!ini ve kudretini bulamamasma mesine nihayet vcnnek vardı. i 
gayret edini.r:.» 9in başı da buydu. 

3 - «Mümkün olduğu kad~r Pekala kendi silahşörlerini a
asker, silah, barut, cephane top- !arak iç kaleye girip Ali Paşa
layınız." yı ansızın yatağında bastırabilir 

4 - «Osmanlı memurlarının !erdi. Üç nufuslu adam için şu 
\;ir sözüne inanıp kanmayınız. iş o kadar güç sayılmazdı. ya
'.Aii Paşayı muhafaza etmek ba- parlar mı yaparlardı. 
hanesiyle Yanya tarafındaki Gelgelelim biri de Ali Paşayı 
Müslümanları defetmeğe çalışı- basıp öldürmeyi aklına getinni
nız.» yordu. O adamın pek çok acı 

5 - « Patrikane bir taknn i- kahvesini içmişlerdi. Hayır, Ali 
lanlar yapmıştır. Osmanlı aske- Paşayı öldürmeyi düşünmüyor
riyle birleşerek Ali Paşanın ter !ardı. 
biyesine çalışmanızı tavsıye edi Kendileri kaleden kaçıp Se
yor. Bu sözlere kulak asmayı- rasker Hurşit Paşaya yanaşır
nız.• !arsa Yanya kalesinde zaten tek 

«Patrikten zorla alınmıtf şey- muhafız kalmıyacaktı. Hepsi 
!erdir.» birer ikişer kaçacaklardı. O za-

Elmas kağıdı yere bıraktı. ~- man Ali Paşa kendi kendine 
ğonun yüzUne bakıyordu: - Ö kudretten düşer, söner giderdi. 
tekileri de okuyaynn mı demek Ago ayağa kalkmıştı. Kaleyi 
istiyordu. bırakmak kararındaydı. İlyasla 
Ağo: beraber Hurşit Paşaya gidecek, 
- Yeter. Dedi. Elile kesme- teslim olacaktı. 

sini işaret etti. İlyas balısın en - Haydi gidelim, dedi. Hep 
büyük kısmını şimdiden kazan- birden ayaklandılar. Odadan 
mıı oluyordu. çıkmağa hazırlanıyorlardı. Kule 
Ağo çok dalgın görünüyordu. dı ından kaba, kalın bir seslen

Koca güğUmdekl kahve suyu me geldiğini işittiler: 
kaynayıp, fokurduyordu. Su - Ho. . • Bre Vasyfıri.. •• bre 
kaynıya kaynıya gllğtimlin ya- Vasyaril .. 
rısına inmişti. Ağoya Vasyari de derlerdi. 

Ağo, pırasa bıyıklarını dişle- Üçü birden ocak başında sapla
ri ile ısırıp yiyerekten güğüme mp kala kalmışlardı. Kule dı
kahve saldı. Sonra da iri çanak· şından gelen ses kendilerine hiç 
larla arkadaşlarına sundu. te yabancı değildi. Bu Elmasın 

Kahve sunarken bir elini göğ- kardeşi Selfo Bononun sesiydi. 
&Ü üstüne bastırıyordu. Kahve Selfo· 
;ırasında birden bire dedi ki: bitmedi 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
Fr•-••d• 

Gazi hazretleri tebrikatı mecliste 

!'in.de 

Muharebe Aiman balonu Zavallı Settar ___ ....,..,. __ 

Zeplin yoluna devam 
edemedi, Fransız 
tonrağına indi 

Kendi evinde bile 
oturtmuyorlar!. 

- -·--
Hiikilmet ıoo bin kabul edecekler 11~ kişilik bir kuvvet Ankara, 18 (A,A) - Rlyasetlcumhur klıtlbl umufll 

Yolladı tinden tebllt olunmuştur: b ti" Atiııa, 10 (Milliyet) - Son gün- e P 

Pari,, 17 ( A.A) - Graff 
Zeplin balonu saat dokuzda 
Nimes civarından geçmiş ve 
Belleg arda gelmi~tir . O şırada 
denize doğru kuvvetle esen 
rüzgArdan dolayı yirmi dakika 
tevakkufa mecbur kalmış, Sonra 
800 metre irtifada olduğu halde 
~arka doğru ııçmağa başlamıştır. 
Şiddetli surette esen rüzgAr 
balonu volta vurarak uçmağa 

mecbur bırakmaktadır. 

Balonu karşılamalı 
için hazırlık 

Paris, 17 (A.A.) - Valene 
üzerinde uçan Zeppelin balonu 
yere inmesine müsait bir yer 
ögrenmek için saat 15 i 18 geçe 
bir hAğıt atmıştır. Lyon tayyare 
kararglihı kumandanı. Eckneri Ve
lence ln cenubundaki sahaya in
meğe telsizle davet etmlşsede hıç 
bir cevap almamıştır. Vali bir 
kazaya mani olmak için yüksek 
tevettürlil bUtiln cereyanların ke
silmesin! emretmiştir. 7,epplin saat 
18 e b~ kalı Salllans civarında 
bulunmakta idL Balon Eroi-Bees 
dağını aşmağa, boş yere uğraş
tıktan sonra montellmara doğru 
llerlemeğe başlamıştır. İlerleme 

hareketi büyük bir bataetle ce
reyan , etmektedir. Zira balonun 
ancak lki motörü kalmış ur. Ba
lonu karşılamak için kamyonlar
la asker gönderilmiştir. 

Na:urlar toplamp konuıtu 
fransa Hava işleri ve dahlliye 

nazırları Zepplinin talebinden 
haberdar olur olmaz balonun 
yere inmesini kolaylaştıracak 

tedbirler hakkında müşavere 

etmişlerdir. 

Lyon mıntakasındaki hava 
alaylarını mütekayyız bulunma
ları bildirilmiştir. Balonun inmesi 
muhtemel olan yerlere adam 
gönderilmiştir. 

Reisicumhur hazretleri kurban bayramı münase ııC !erde gazetelerde bir mes'eleden bah Sh h f l 7'A A ) Ch" rl 
sedildi. Bu meı'ele hakkında bazı anıc a ' · • - ıang- arzu eden zavatın ziyaret ve tebrlkfttını, bayramın bl Kalschek ile mareşal Feeng- k• 
şayialar yazıldı. Mes'ele şudur: Yuh-Slang arasında bir muha- günü saat 16-17 de Türkiye B. M. Meclisindeki ına 
Merhum Abdurrahman Ef. isminde rebe vukuunun yaklaşmıt oldu- farında kabul buyuracaklardır. 
bir zatın oğlu Settar efendi namın- tu blldlrllmektedlr. * * • 
da biri vardır. Bu zat Yanyahdır. Chlang-Kal-Schekln kat'l bir v • k b } ' • k "'1 
Orada bir evi vardır. Kendisi gayri muharebe icrasına karar ver- azıf e ur an arına l ramı ~ 
mübadildir, Türk tabiiyetindedir. meelnln sebebi kıtaatının sev- Ankara, 17 C\liJJiyct) _ Islılhlyede cenuptan gelen şaki!# 
Mübadele komisyonu da bunu tasdik kulceyt nokta! nazarından mu- kurd Fahri çetesinin taarruzuna ugrayan kürd Fahriyi iki refikl öl~ 
etmiştir. hlm olan Kwellln ve Plnglo te- dükten sonra, s·ehit olan mü!Azım Rıza Beyin ailesine ıoOO_ Yunan hükjlmeti bu zatı tevkif et- birlerini zaptetmesl dolaylslyle d ııııU 

hDkOmetlerlnln Yangtsze nehri tazminattan ınada ailesinin yerine irsali için 300 lira gön erı miş bulunuyordu. Buna sebep te gfı Dahilı"ye vek"ıli namın• vali ailesine •·~iyece memur edilmi,tır. ya bu zatın Yunan Milli bankasına cenubundakl vaziyetinin müsait ~ * * *...,, .., 
kira borcunu vermemiş olması imiş! fekli almasıdır. b" ~ııl: 

Son haberlere gOre Chlan· Ankara, 17 (Milliyet) - Koçhisarın Kııman nahyesinde ır ,. Gayri mübadillerin Yunanistanda .-
"alscbek Hunan cenubuna tak- ı· k ı d · d t d k k" l·Jerden bulunan emlakinin kiraları Milli ban "' ın ya a amasın a ıan armaya muavene e er en oy u _,,, 
vlye kıtaatı gOnderllmeelnla 1 dd b il a 5v kaya veriliyor. Halbuki Settar efen şehit düşmüştür. sanın ailesine Hiikömet tarafın an in r OnUne geçmı, ve 70 bin kltlyl 

dinin evi kendi evidir, içinde kendi _derilm_iştir. _ __ .J Lupehln flmallne çevirmiştir. ~ _ 
oturuyor. 926 Kanunuevelinde Ati- Halbuki hUkftmet kuvvetlerin- 1 A 

kd d·ıd· · - L NLAR -na itirafı a e ı ıği zaman kendisı 00 bl ki d ı il ..-
den 1 n fi em ryo an- ······--·······----·····-···"-'""""'""'0·ı-·-·· yaptırılacak inşaat için. ,,.. ~ 

evin içindeydi. Bu itilafın akdinden nın pek mUblm bir iltisak nok- !.İ.·Ş-~h;;·;;.-~~ti'"ii'a~·İ;.;·;ı_], yeden ruhsat almak ıazırı"', 
bir kaç gün sonradır ki milli banka t Al H ho f uda tehaş - -" 

ası u an suc w 
0 

- :ı .... ;;;:::;;;.;; .. ;::;;:::::::::::.;;;;;;;::;;.:__ inşaat için istimal edile .. IP" • ..JI gayri mübadillere ait kiraları top- •Ut etmi•tlr. ş h · d G ı d e!V 
.- .- e remanetın en: a ata a ve sairenin mezarlar u. ı · _,1 Iamagva mezuniyet almıştır. Hüllisa Hong "ong, 17 ( A. A) - ki B h da 12 lı fil"'" 

"' es orsa anın numara yontulması ve kesilmesı Settar efendi bir takım eşirra ile Cantondan alınaa resmi bir oda 12 Lira kirayile talibi üze- nudur. ~ 
bı·r arada hapsedildikten sonra bir çın bab•rl Canton kıtaahnın · A k · nl · 

w • rindedır. rtmna ısteye enn 13.- Mezarcılar bi~r 1 ay kalmış, güç hal ile kendini kur- Walchonl almıf ve Kwanpl 
2

6 M p .. .. t 15 
ayıs azar gunu saa ye mahsus mezar k tarabi!miştir. Fakat zavallının çile- kıtaatını rlç'ate icbar ctmlf d '"d" ı··ğ·· ı 00 

ka ar levazım mu ur u une ge defnetmek için azami 4 ~ si bununla bitmemiıtir. Daha bir oldutunu bldlrmcktcblr. 
1 

· k 
me en. beş yaşına kadar çocu ,... -"' 

çok feliket başına gelmiştir. dapo .. zad.!!_ Şehrcm __ anetinden: Mezar .. cıla: lan icin 200 kuruş ve 111~ 
927 Kanunuevelinde bu zata Yuna T. hdldl t llh t fl""-f f h kk d d fİJl IY. 

a es a '"' rm vezaı ı a ın a encumenı lahit kapağı açarak e ~ niıtandan çıkması tebliğ ediliyor. ı .ondra, l 7 (A . ı\.) Tokyodan Emanetin_ t~stildne ik~iran eden ı 50 kuruş alacaklard~- -Jtl 
Fakat Settar ef. Türk tabibiyetini varit olan bir telgrıfname , Japon 15 maddeıyı havı talimatname olanlardan bu ücretlenn nııı;.ıaı · 
kabul etmek suretile hakkı hiyarını bahriye nazırının M. Glbsonun tek- sureti zire dercedilmiş olmakla L-ıur. Mezar kazanların ~~· 
istimal etmiştir. Bu 913 Teşrini sa- •-·k ·k J •· d ·· ~ 

liflerin! tet•ı em ten sonra, . ıpon- alakadaranm mun e~eı:atına g_o etmesi işbu ücretin te 
nisinde Atlna muahedesi mucibince yanın yeni bir tahdidi tesllhat ko- re hareket eylemelen lüzumu ı- badi olamaz. Mezarcı baŞI ::-,, 
olmuftu. Fakat kendisinin 912 Teş- ooferansına iştirake amade olduğunu ı~ ı U · 1 k dae;,,, 
riniııani evvelinden yani Balkan bar ve fakat bu konferansın 1931 sene- anı o unHur. 1 yen cretı a ır v~ areda r P':~:.. 

.- er mezarcı mensup o - da haklarını taksım e · 
binden evvel Yunaniıtanı terkettiği sine kadar tehiri için hiç bir sebep duğu belediye müdiriyetine işbu kapak bedeli bu ticretten 
anlaşılmıştır. Kendisine Yunanistan göremediğini beyan eylediğini bildir- talimatnamenin ilanı tarihinden tir. .Jİ 
da kalmak müıadesi veriliyor. La- mektedlr. · · .. f d k di ' ' .-1<,,P"'- •t 

yınnı gun zarın a en sının 14.- Dilencilerin , .. -,....ı • 
kin bunun üzerinden bir ay geçmitti Tokyo, 18 (A.A.) - Bahriye ve mezar işlerinde kullanacağı denınine girmeleri ka~~ 1 
ki Settar ef. bedeli icarları, vermeğe nazın Japon hükılmednln 1931 sene- l · f v fi 'l f .. flJ>"'~ 

• ha 1 y · k sı·nden eve! toplanacak bir tahdidi ame :nın ot_oç-ra '.1-" e m~ as- nünde ve divarlan uze et"" 
icbar edilmege ş anıyor. anı en sal künyelennı ve ıkametgiihla· ya dibinde oturmaları 111 d. rd - sah· ld • ·n teslihar konferansına i•tlrake bızır JI. ı otu ugu ve ıp o ugu evı ' rmı mübeyyin bir beyanname dur. 
k. · t ·yor 1 bulundu•"nu Diyet meclisinde beyan • ., ırası ıs enı · · · "" verecektir. 15.- İsbu talimat:nafl1~,,."' 

Zavallı Settar ef. hapse tıkılmak- etmiştir. 2.- Mezarcılar defni meyit fında harc'ket edenler uııııv-el' 
la tehdit ediliyor. Nihayet şu aon bir Kimya harplerine kal'fl ruhsatiyesi bulunmayan emvatı tediyeye müteallik ah~ııtı,eı' 
aydanbcri de hapsedilmiş bulunu- Cenevre, 18 (A.A,) - Beyne!- kat,iyen defnedemeyeceklerdir. zaiye kanununa tevfi 1 ::ı.n , 
yor. milel Salibi ıhmer komitesi slvll 3.- Belediye devairinden ve Jandmlrrlar. ./ 

Tabiidir ki buradaki Türk sefa.re- ahalinin kimyevi harbe karşı vllaı rilecek defin ruhsatiyeleri zayi E . d. esiıt' 
ti bunun üzerine te§ehbüsatta bulun ye.•i için bir müsabıkı açacaktır. edilmeyerek mezarcılar nezdin- dremıt bele ıy 
muştur. Şimdiye kadar bu bapta it- MükMat ıo bin lsviçre frangıdır. de hıfzolunacak l..e her üç ayda den: -""' 
minan verecek bir netice çıkmadı. -e-- b" b 1 d' 1 h 'etı" ıhh ctıf I" A 

ıran ile l.veç ır e e ıye er ey s ıye- Edremit ""••b•""" mtv ıı:·· Settar ef. Türk tebasıdır. Bu haki- · ı· ed"I k · k ·nt ...., 
·ı·ahran, l 7 ( A.A. ) lran ile sıne tes ım ı ece tır. jeleri mucibince isale olun" ıırrr' 

kati Yunan hlikfımeti de kabul et- d . 4.- Mezarcılar mezarlık da- alt kıpıoj ome!lvarı. i$nlt ~_,• 
mek mecburiyetinde bulunuyor. Fa- lsveç arasında bir muha enet, ticaret h . .. "b '-•ke ır.-.ıt 

sh d 1 1 dil ilme eşcarı munası e garsına fllltre ıstasvonlın ve ıe•~ ..ıı"'" 

Balon saat on yediye çeyrek 
kala Valence tam 40 kilometre 
uzak bulunan Saillans üzerinde 
uçmuşoır. Zeppelin büyük bir 
zorl~kla hareket etmekte, doğ
rulmakta, dönmekte, rüzgara 
mukanmet edememektedir. Saat 
16 yı elli geçeden beri Zeppclin 
hakkında hiç lıir haber alına-

b h kah 1 tm . b 1 ve seyri sefer mu e es mza a · -~'" 
kat unu ga u e ış u unu- 1 . çalışacaklar ve kabirlerden ÇÖ- bu kerre ı· llsziran 1 G:!'J ~ f"' 

. yorlar, gah da türlü türlü kaçamak m ştır. kenleri kapatacaklardır. Kabris ihale edilmek üzere kapalı ı;ır 
yollarına sapıyorlar. Halbuki Yu- Yunan/standa ıurayl devlet tanlarda hasarat ika edenler ile mlinoka.<avo konulmu1ı~r. ~· 
nanlııar kcndı·ıerı'nin son derece mu A · f 7 (AA) - ,~eni kt1nunu d 1 fından ( ·•-IJ(IÜ 1 tına. · · hakkın a mezarcı ar tara Bedeli keşfi 2<:> .,. 
ahedelere sadık olduklarını, tarafe- esasi _mucibince ih~•s edilmlş_ olan derhal en yakın zabıta ve polis yirmi bei bin liradır. ıı~.ı<"'ıf' 
yn münasebatının dostane bir şekil şurayı devlet bugün ilk lçtımaını ve belediye memurlarına malil- projelerin~ evrakı kcşfıvc'" sif>• 
alması için çahstıklarını her vesile akdetmiştir. mat verecektir. fennlslni ,.

0 
münak. J ~·rtn o( 

ile iddia ederler. Buna rağmen Türk Rusyada 5 _ Defnedilmiş olan bir görmek isteyenlerin 1 • n" 01 .,. .! ·1 
tobiiyetinde bulunduğuna şüphe me;yit (defni emvat) nizaınna- civarında sanoy ı ' c m~s;~ '°'"'' 
olmayan bir adamı her türlü hukuk, Amerlkall sermayesi mesine ve hudut sevahiI idaresi !';üne .'\nkaraJ a ~c ' . <~ne : "','\ı 

Touloıı, ı 7 ( A. A. ) Gra[f her türlü mantık ~idelerini çiğne- l\loskova, ı 7 (A.A.) - Rus·A· muamelatının tedviri hakkında- Edremı~ Bdedı,· c ~"."'.~. ,
1
: · ~ 

· k k'f d" h d"yor · "k 1 t d t clrlerden . - . eımelerı ,.e \· cı ınu ıJıa ... 11 1~ Zeppliıı balonu saat 20 yı otuz yere tev ı e ıyor, apse ı • merı on t care o ası • a • ki umumi talimatın cenaze nak- . . 29 . "h" 1 <1•< ' ~ı ' 
b g •çe C.tıers ıı 1·,.rr" fcu de Bu Türk kendi evinde oturuyor. sanayi erbabından ve bankerlerden , d f k im dık zıran t.n ım c , " eş c • • 1 h , . . .. ü 1ı meva ına muva ı o a ça F'~ . 

1 1 
d' .

1
· , ,ıc h::f.I 1 . . I l 1 1 1 Öyle olduğu halde kendisinden ki- mürekkep Amerikan ey etının on - v :.urc•,,ı t ıe c tH ' ı )'ere nmıştır. usus memur ar . . . . mu·· zdcki T'emmuz ayı zarfında Mos- ihraç ve naklolunmayacagından 

1 1
.. d .. lir , . . ra ıstenıyor. Her halde hızım mem- b . I b' .. ma an •Zlm ır. ı ı· 

hangara almı~lardır . Zepplın şır- leketimizde bir Yunanlı hakkında kovayı geleceğini bildirm iştir. mezarcılar o~~ ır kı;;.u~a~at Mün>kasaya iştirAk edece 
keti müdüriyeti f'rnnsa havn böyle bir haksızlık gösterildiğini Petrol 11ıadenlerl karşındahklall.dbı ladrı; ta . ır e 1 ~- ler ycrnıi mezk~r• bJar _ so ııı•~ 

· ı fi kk · · ( , A ) J 1 men ma a ı e e ıyesıne ma u- n • •'. ~~,. işleri nezarctınc te b'Ta n tcşc · ·ur kimse ~dia edemez. l\1oskova, 17 "· . eo ojl d" ı Bedeli kc' ın rıı• 
h il enstitüsünün ı·aptı~ı tahlil neticesin- mat verecekler ır. ' ak~•t• etmiştir. Artık bu hallere bir ni ayet ver - b 6 __ Her Meyyit irin ayn bir dannda teminatı muvk· buıunU· ..., P [ 18 ( AA) · f ·· bat de Oralda bulunan petrolün 0/012 " ,. 1~ Guers- ierrc eu, . - mesı tara eyn munase r namına mezar kazılacak ve her mezar bunu veya vezne m• ,ıııesıP'" •· 

k "G ff z k · d'l k b" d' petrol esansı ve 0 1028 keransln ihti- rtP _,,.. 
500 den fazla as ·er ra ~ep- ço temennı e ı ece ır şey ır. bı"r bu<'u.k metre derinliğinde la- 2 - Münıka.;ı şa ·fi"•- ... va ettiği anlaşılmı~tır. Petrol satıhlı- ,. • 
plln,. in kuvvetli projektörlerle Yolcular Toulon otellerinden rının binlerce kllometre imddat et- akal_iki metre t.u~~~e ve seksen bu baptaki maddesine ıe• d 

mamıştır. 

Balon neden indi? •• 

- İlyas sen kazandın. Birşey 
kaldı . Paşanın gAvur olduğuna 
nişan göster. Artık bu kale ba
na haram olsun 1 

teshil edilen yere inme manev- birine inmişlerdir. Pasaportları ciği zannedilmektedir. Birçok heyetler santımetre genışligınde olacak- yeti fennive ••sika.•ını. pi tfl ~ 
rasına iştirak etmiştir. Zepplin olanlar serbestçe ıı;czmek hakkına ıaharriyata haşlamıştır. tır. Çocuk mezarları dahi derin ihzar v~ teklif mekıupl;:iÇ ~ 

A•v•nl•~..-da hemen ı 927 senesinde "Dixmu- maliktirler. Diğerleri hakkında Oral petroller! mes'elesl matbu- liği ve
1 
genişliğ~ it

1
ibankt'le diğer nakısa ksnununda rn~;,,,,,.ıır·/ 

d b 1 r l'k t' seferı·ne atta günün mevwunu teşkil etmek- mezar arm aynı 6 aca ır. dal . d lef etmeleri · ~11.,,ı...ı Kabil Üzerine.. e,, a onunun e" e ı bir karar itt1haz olunacaktır· tedir. Muhtelif mUteha«ıslar keşr 7.- Mezarlar yekdigerinin resın e - -ı.ı.ıtl ,'", 
1 

Elmas:- Bana da, dedi. A
ğoy u tasdik etti. Asıl güç olan 
da buydu ya işte? İlyasm elinde 
tek bir delil yoktu. 

İlyas, Müslüman Arnavutla
rı Ali Paşadan soğutan herke
sin bildiği «Aleksandrosi» şa
yiasından bahsetmek istiyordu. 
Ne çıkar? Bunu kendi bildiği 
J,adar Elmas ta, Ağo da, her 
kes te bilirdi. 

Daha geçen sene Ali Paşa 
vaftiz olmuş «Kira Vasiliki» a
dını ıcAleksandırosi» koymuş! 
c.liye Arnavutluk altüst olmamış 
mıydı? 

Bu şayiayı Ali Paşa çıkart
mış düşmanı olan Osmanlı as
kerleri faydasını görmüşlerdi. 
Ali Paşanın dilediği gibi Rum
lara gayret gelmişti ama, Müs
lüman Arnavutları kaybetmişti. 

İlyas kötü vaziyete düşüyor
du. Bir çok zahmetlerle kazan
dığını göz açıp yumma ar~sın
da kaybedip gidecek vazıyete 

Usmüstil. 

çıkmış oldu!(u hangara alınmıştır. Goril ma,_·munu 3 ton eşya ile olunan petrolün ehemmiyetinden b k udarmdan altın,. K ya kız (11 "*''~ Kral yeni bir taarruza Kumandan t:ckner ilk olarak eş ve aya ,. ., on .. fiJır.· 
hazırlanıyor b 1 d . 1. hararetle birlikte hangardadır. ( ) bahsetmektedir. Profesör Preobre· santimetre ve yanlarından ya- ınektebı" rnüdllr 

a on an ınm Ş ve Frcdrlchshııfen, 18 A.A - jinski taharrlyat neticesinin faroziye- rım metre mesafede bulunacak- ~ 
Moıkova, 17 (A.A.) - Tas karargAh kumandanının elini sık- Toulona müteveccihen ıı motör den çok daha azametli çıktığını ve tır. den : de ısl"~ 

ajanaı blldlrlyor:Duşembe gelen mıştır. l\lumalleyh almanca irat hareket etmiştir. Atöliycler mü- Oral petrollerine 20,30 milyon 8.- Bir mezara defnedilen 
1 

_ Mektep itılsalln gii1' ııı~,.J 
Afgan mültecllerl Gulllm Nebi etmiş olduğu bir hltnlıcdc yapı- dürü de birlikte hareket eyle- rubleııin sarfedileceğitni beyan etmek· meyyitin tarihi defninden itiba- möceddet pavyon 20 Jıl• i~ Han kıtıaatının Balkaça Taşkur- · ı şıır« 
ganı lfgal ederek Amanullahın lan ·ardımdan ve gösterı en mi~tir. tedir. ren beş sene geçmedikten sonra nlhayednde pazarlık ol\~-
flmal eyaletlerlndeld nUfuz sa- hüsnü kaqıılden dolayı memnu- Tamirat mUzakerab Rus-Alman müzakeratı başka bir meyyit defnolunmaya lecehlr. . İralC ed•c-;.uı" 
hasını teval ettiklerini sOylQ. niyetini beyan etmiştir. Yolcu- Paris, l 7 (A.;\) :\lüttefik Berlin, 17 (A.A) Ruı-Alman caktrr. 2- Pızarlıl• 

1
,i1 

11 

rsı>""' ,#'. 
yorlar. Herat mıntakasından lar hiç bir ııtırap çekmemiş hi.ikömctler M. Schacht ın ibtirazf iktisadi müzakerıtına tekrar başlamak 9.- Salik olduğu mezhebin teahhitler bo gibi ınfA' ııJ!lk ,,~ 
gelen mllltecllere göre Amanul· olduklarını so v lcıııişlcrdir. ~:ckncr ka,·itlcri hakkınZta müzakeratıa için yapılan mükAlcmeler müspet bir kabristanı bulunmayan cenaze- emanet mımor!ığınd.:ıır!l• ~ 
!ah ve taraltarlan Gaznl ve ı neticeye vasıl olmuştur· ler için emanet hey' eti sıhhıye- celderi ehliyet ye 1 det•" f,.,,ıı, B n arasındaki mlntakada ispanya üstlindc manıvela mihver- bulunmuşlnr, Alman tediyatının ılnıerlhaya dostluk ~·•t • anıya sine müracaat olunacak ve:: bun- idaresine mor•-· 1111' aaldn bulunan l\.Ezar aşiretle- !erinden birinin kırılmış olduğu- tevzii mcs'elcsinde Spada tespit Berlin, 17 (A.A) - :\loskovadan , ti ,_,.. lina • roı•" a ·"' 
rloe istinat ederek "Ab!le hü- , ı !ar heye mCZKurece m sıp fcnniyl ve P ıfP.~11'". 

'"' nu, müteakihen di~e.r üç mlhve- edilen nisbetlerc rücu etmişlerdir. bildirildi~ine aöre Amerikada reis in- · ı k h' ahall " dil d eklerdı · ı cum için hazırlanmaktadırlar. 1\ • n göni ece ır m e gom - tetkik e ec ba1' eh 
l\Abllde korku ve heyecan bil· rln birbiri ardı ""' gcv~cdiğini, Amerika va Renin tahliyesi tihabatını tehzil eden bir komedinin rtilecektlr. 

3
_ Berveçlıl •---ır• ~ 

11 

~ 
k dl 

" t B k · h f"[ ·ı ( \ A) p temsili sınsör tarafından menedilmiş- h , · ıh aınel Jeıu~ ~ r yOmc te r."a agan ve a çan ışte o zaman a ı scyr ı c ve Londra, 17 • . - aristen 10.- Şubat idare ey etı s - olop şaı1D Ulnl 
1

etkl1< ,ı11~ıı l d R t .,. dr. Bu hareket Sovyeı!erin Amerika · · aha _, eyaletler n c us opra,.ına tek motörle avdete karar verdi· Times gazetesine bilcjlrillyor; hiyelerinde her kabristan ıçın almış ve m 
1 

ııı.,e ".JI 
akın için basmacı çeteler! teş- »t 1 ta ih et , tir Bal p l l ki 1 d ile olan münasebetlerini daha dos- o kabristana defnolunan emva- mütashhitler yevrr:..., ... p ~ kıl edilmektedir. " n ' sr mı~ · on ' ıone Alnıanyadan a aca ı 0 an e\·- tane bir şekle sokmak arzusunda bu- f d Ma 929 Pert•"·"" ,,. d · k " k 1 · d tın, ı"sınini, tarihi ve atını ve e- vıs uıe E'klya taarruzu va binı çı ınn"a oya mu~ ıse e !etlerin Ren in işp;AI masrafı lunduklannı delll ıddedllmektedlr. , _ _;

1 

.. malcamlflda ,.cS .... ıarıı;.. lı' 
k 1 d 

fln ruhsatiye&inl, mezar numa- u•" .. c1ı)·ı ıv-~,,,. M ık Va, 10 ( A A ) Tas rü7.gArın fev alA< e şl detli olma- olm.·k u··z.re talep ettikler! mık- - - na eıu ··-Ac ı 0 0 

• - " ~ rasmm muvazzıhan kayda mah komisyonkulerl rıann y!IP' ~"' ajansı blldlrlyorı Termezden sına binaen sakin bir mıntakaya- tarın onda birini tenzil etmek Yalvaçta YB111mur hsus bir defter tutulacaktır. lif edece . ıııınat ı:ıı ~P". 
blldirlldiğlne göre basmacılar ya gelinceye kadar kendisini hususunda mutabık kaldıkları Yalvaç, 17 ( A. A. ) - J!ın- ğ çuk nıspeunde ıe eııJIY 
Afgan köylerin• hücum ederek 11.- Mczarlstandan a aç lıeraber mUracaaUkarı. ed•ı:ııl rlizırftrın ccrcvnnına bırakmışar. takdı" rde Amerikanın müttefik- nastlk bayramı btitUn mektepler k k 

1 
k koparmak ve de d zalimane tazyikler yapmaktadır- ~ / esme , ç çe -

1 
~ş ra •• 

bl d 1 talebeı;inln i•tlraklle tes'it edil- 1 k olmayan ar f ııa -lar. Müteaddit köylerde bDtlin Balonda r e maymun !erden alacağı o an parayı aynı ' runinde hayvan ot atma mem- gibi mukabil ıckll • 
gençler şakiler tarafından bo-~ltıı.ıolT~o~u:lo~n~,~l S~(~\~ .. ~!\.~)-=~Z~c~p~pl~inJ~n~is~b:c~tt:e~te~n:k~is~· uıe~t~m~e~ğ~e~m~udv~a:fa:·J.~m~i:ş:tikr.~B~elı,r~ek_e_tl_I_:}~' a~ğ~m_u_r_ıa_r_d_e_v_a_m_ı~n'.!;u~d'!u~r.:.. --~~~~_,._._..,. ..... ..L ...... ıa.lı;.lllllllE:.---tazlanmıf ve kalpleri clterlerl " • 
de Herek kO e re da ıtıl tJ 
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''Mi LLiVET '' iN-. ŞEHİR VE- MEMLEK_ET_H_A~E_R_L:--::-E~R_l -
~"""4n,eeu~ 1 Memlekette 

e llliçte ceset 
j - ............ -

ıJI· G-25 yaşındaki 
ı1ıı tı&şın hiivlyeti 
"~ meçhul .. 
ı11' ~l ~ite Sllalıtarağa iskelesi 

-~1•rında 20-25 yatında bir 
· naşı bulunmuştur. 11\ağ-

e hQvfyeti meçhuldur. Ma
Oib nıağrukua geç~n seae 

de:' 1•neden ıtönUşllnde sar-
h •cıınııır ile kavga eder
ııı1ç•lııa cerhedllerek derıize 

tn ve henllz cesedi bu
hn Osmanlı bankası me-

t ltncıan Ihsan el. ye alt 
~ tahmin ediliyor. 

, efendiyi iJldilren kim? 
~~ece irfan efendi namında 

1 tenç kafayı tUtsllledlk-
'ı~nra sarhoşluk salkaslle 
''< tıırUğe gitmiş sokaktan 
, !q bir evin içinden cra

J ~q Çalan tanıdık bazı sesler 
lJ! t{'' kapıyı çalarak içeriye 
1,ı t~lstem'ştlr. Kapısını çal
"' İt q sahibi arabacı Halit 

1deşı Şükrll ve damadı 
ı; ~ l\amıı efendiler aşa-
4qlnnıişler içeride aileleri 
~tu Cihetle kendisini eve aı-

1\r. b lıtrını irfana söylemlş
.,unun üzerine irfan ma
ı:•hvesine glduek otur-

°'u\at biraz sonra Halldln 
ta ne gelerek kapıyı zorla 

11 Dllra atmağa bafla
dı •llt ile kardeşi ŞUkrll 
ıı 11aııı aşağıya inerek 

r,, e kavgaya tutuşmuşlar 

14~ 1 bıçaklıyarak öldür
~b r. 
«t~ta ttaııt, ŞllkrU ve Ka-
~ dest etmlf ise de bun

Yctt kUlllyen inkar edl
ı~11 l>oıısın tahminine göro 

ı 1 bıçakçı Kamil ımı,. 
6' ,, 
~ llıa H. gavga gü-

~iltıden il/dil 
~!~~inde Uzun Yusuf ma
, ~11 •ncıc Fatmıt H. ile ara-
it 8tanın zevccsl Feride 
lvgasına tutıışmutlardır. 

~~1 l'f. fartı teeHUrGndın 
ti Ve bir daha kendine 

~ t;ck lilmüştıır. Fatma 
''dl morga gllnderll· 

·I~ 
l1ı.tq~a,·hoş vuruldu 
~~n~hisarı levazım memur
'kı'n Abidin et. kafayı 
'ş101~1 tütsUledlkten sonra 
~ a SöğUtlU sokağında 

tıını 11k llılsyoncu Ali Efcndl
t tir tndı evi zımoederek 
ı ~ı ~~k için kapısını kurca-

~'lı, -lldlne anahtar sokm-
hıll llııt gUrUltUden uyanan 
~- ıı var zannlle tabancııı
'ıııı~tarak Abidin Efendiyi 
Y,r,i llzerlnden ağır su
~ •rnıştır. 

~ -~~i;;i11 tecauü:zil 
lıııtı ~lı <>hnnca gece KOrk• 

On~8i'tsında allı lrJtlnln 
t L Utramı• bllyllk bir •ara T 

~ 
i· sını yarmışlardır. 1 'il _.,. __ _ 

~qı ;:' 11ay aaltında 
1t~n 1,~·lcslnden Sadeddin 

L•ııa ~vııtkllyOnde tram
ı ~•tc ~·en vatman lbra
~q,..1-ta~"dekt tramvay al
~11«n~11 •~ır surette ya-

lıt, rı haataaeye kal-

h ~I ----~l\~lt ""Yun sirk atı 
t~ tyun 

• ~ nın :e kasap Sadık 
'ıı. 1 1( 1 koyununu çalan 
~ ''•rıı ı llıışı, P8fıtlı Zekeriya 

·~ •dır. 
te ~~---" t llQ a ı 

, ,~qc f.' :tiJnden intihar 
\1 ~ ı1ı1k 
,, it Yaş sokağında otu-

;,1 hıun~nda mu,erref H. 
ı~ içer en 60 gram tea-

111!r tk intihara tefeb-
,~~ :......... 

ıtıll. =-
~!le:, 11• kt>11dtslnl 

~ ~, ltc)d :ıe attı 
1 ~i~t~ı:11 11\ecldiye mahal
ı 'ıq n :ı,ı ıtıUhendis Mus
~~:)c 1ı:11f1ndakl hımfl
\~1 n 71 111111 dlln Şirketi 
~ ı.._ııçınd nııınarah vapuru 

1~ 'n v-.:n i{öprtıye gel· 
,,._4~~'<1a u~ Tarabyadan 

Qı dcııı ntthar ınakaa· 
. 'Qı: lıcrı te atnııftır. 
't & r,~ bıııe derhal vapur 
,'· ll'<ıih r •andal lndlrll-

ı'ııtQlııı, banım lıurtarıl· 
~tıı;11~td11 ~ıı Çıkarıldıktaıı 

t bey Uluııan Dr. bin
'~ 1 tarafındBD ilk 

i, evın glinde-

Milte[errlk H. 

Yer~ilerin tevbl~i 
L!yı~a bu ~evre~e 
Meclisten ~ıkacak 

Vergilerin tevhidi tayıhası 
lıazırlaodı. Bu kanunun eıasıarı 
'unlardır: 

MUsaltlı:afat, arazi, kazanç, 
1ayım vergilerin• vilayet idare! 
hususiye ve belediye menafii 
ve iane hlaeelerl vo maarif ver
glıl vo maktu zam namlarlle 
munzam tesirler, 929 mili sene
ılnden itibaren alt olduklan 
vergılerln asıllarllı tevhit edile
rek afatı maddelerde yazılı 
matrah ve nlıbetler üzerinden 
alınır. 

Ma1&kkafat kanunu cari olan 
yerlerde cayn san varldatlar 
llzerlndea değirmen fabrika ve 
imalathanelerle llıamet yeri olan 
ah~ap evlerden yüzde Uç ve dl
ger mll1&kkafattao yüzde on 
yedi nlsbettnde vergi alınır. 

Emlllk nlzamnameslle buna 
mUteferrl ahkAın cari olan 
yerlerde ticaret yeri olarak 
kullanılan mOsakkafat ve arııa
ıarlıı, kısmen veya temamen 
kiraya verilen evler ve bOtOn 
apartımanların vergi nispetleri 
binde ondört ve mutasarnfla
rınıa oturduğu evlerin vergi
leri binde yedi olarak tayin 
edllmlftlr. 

Amerikaga giden ruslar 
Şehrimizde bulunan beyaz 

ruslardan 65 kişi Ccmlyett ak
vamın tahRlsattle ve bugün 
Marsllya tarlklle Cenubi Ame-

vrllı:aya gldlyarlıtr. 

Pangaltı merkez memuru 
KaracUmrUk merkez memuru 

Oıman B. Pangaltı merkez me
murluğuna tayin edllmlftlr. 

Beyoğlu telgraf mildürlilf1il 
Galata poıta ve telgraf mU

dllrU Hayri B. Beyoğlll P. T. 
MadUrlUğUne tayin edllmlttlr. 

160 çocuf1a bu glln 
elbise veriliyor 

Himaye! Etfal anneler blr
lftl mDe11esesl tarafından bu 
(Un birliğin ıUt damlaM mGeı
seseslndeld çocuklara elbise 
tevzi edilecektir. 

Elbiseler iç takımı, patik ve 
çorap ta beraber yoz elll ta
Jamc!•· 

r 
bet: 
blıklı\ • 
lecektir. 

.n batlı• 
ı çocak 

, ~ saire de 

çocuklara 
mamalan, 
tevzi edl-

inhisarlar nıildı."rlerl 
Aakarada bulunan tutun, 

lı:lbrlt vo teker lnhlaarlan mU
dUrlerl Maliye vekaletinde içti
malar yaparak idarelerin ileri
deki vaziyetlerini tetkikle met
cul olduklarından lstanbula gel
meleri tHhhUre uğramıftır. 

800 seyyah geliyor 
BugUn Otrant vapurlle feh· 

rlmize 300 seyyah gelecektir. 
Bu seyyahlar muhtelif mlllet

lere mensup ve ekserisi esnaftır. 

Veremle mllcadele 
Yeremlc mücadele cemiyeti hoy'eıi 

merkeziyesi dün bir içtima yapmıştır. 
içtimada yeni •çtlacalı verem 

dispanseri meselesi görüşUlmüş~ede 
dispan>erln yeri taayyün etmemiştir. 

Verem :ıcadele cemiyeti !illm
lerinln '!nemalara tevzii takarrür 
etmiştir. 

Tahllslge l1Jlerl 
Hollandalı bir tahli&iye şirketi 

tahlisiye müdUriyetlne mUracuı 
ederek Türk kara sulan dablllnde 
ıalılislye lşlerile uğrqmak için mü
sade lsıemlştlr. 

Bu me,.ıe 11 - sat vekAlednden lı
ıizan edilr '< ir. Muvıfılt cevap gelirse 
firkete mü$ade edllecetlr. 

Mamafi şimdi iki ecnebi tlrkeı 
bazı kuyut ve şurut altında ıul•n
mızda tahlisiye işlerile meşgul ol
maktadır. Bunla.rdtn biri lnglliz dij!;e
rl de ltıly•n •İrketıdir. 

Mülekaltlerln aylığı 
Mütekaldln, eytam ve eramll 

muşları bayramdan sonra haziranın 
birinde verilecektir. l\lütekıidin 
maaşlan bu ay da tıç aylık olorak 
venleccktir. 

Ankaradan gelenler 
lkt!.<at vek~eti Ticareti dahiliye 

mucıuru N~cmı, Tkaretl hahriy~ 
m~duru Fahri beykı dlin şdırl

mı.:c g~lmişk rdir. 

Emanette 

Tabelalar 
Ecnebi lisanlarla 
gazı/anlardan on 

misil resim alınacak 
Belediye lıanununun tabela 

ve levha resmi hakkındaki bir 
maddesine göre TUrkçedea 
gayrı llsaala yazılmıt tabela ve 
lavhalardan 4 misli vergi alın
maktadır. Halbuki Emanet bunu 
az gllrdUğOnden 10 mlıllne lb
llğını teklll etmlşttr. 

Heybelide artezlyen kuyu-
ları açtırılmayacak 

Heybeli Adadaki susuzluğun 
llnUne geçllme81 için burada ar
tezlyen kuyuları açılma11 tasav
vur edilmektedir. Halbuki yapı
lan tetlılkat neticeelnde kuyula
rın açılması 30 bin liralık bir 
masrafa mütevakkıf olduğu an
ıaşılınıftır. Emanetin ise tlmC:.
llk bütçesi buna müsait olmadı
ğından aarfınazar edllmlşttr. 

Bafka bir çare dOşOnUlmıktedlr. 

Ferlye duvarları yıktırılıyor 
Bundau bir mllddet evel Orta 

köy sarayı duvarının mühim 
bir kısmı yıkılmıştı. Şimdi ise 
yıkılmayan kısımda de tehlike 
görllldUğOnden burasının tama
mlle yıktırılmasına karar veril
miştir. 

Satıcılar başl·a lisanla 
baf1ırmıyacaklar 

Satıcıların TOrkçeden başka 
lisanla bağırmalan memnu 

olduğu halde bazı satıcıların 

buna riayet etmedikleri gllrOI· 
mUşlllr • Bu kabil aatıcıların 

flddetle takip olunmaları zabı
ta! belediye memurlanna tebliğ 
edilmiştir. 

1 •••••• 

Yangın sigortası 

Tarifesi bitmek üzre
dir. Bu ay alakadar-

lara bildirilecek 
- --+--

iktisat Vekaleti Şirkultr mıi
dUrıi Hamit Bey dün A nkaradan 
gelmiş ve Ticaret müdüriyetin
de Türk ve Ecnebi şirkecler 
komiserlerile şirketlerin vaziyeti 
hakkında görüşmüştür. 

Harıılt beyin iznhııtına göre, 
yangın sigorta tarifesine ait tet
kikat bitmek iii~re olup bu ay 
zarfında bitirlfere.k alnkadar kum
panyalara tehllgat yapılacakıır. 
Vekı\letln tarifede Halkın lehine 
olarak tadi!At yapmağı muvafık 
gördüğü cihetle mUhlm icraat 
cihetine gidilecek! anlaşılmak
tııdır. 

Gayrı faal şirketler 
Şehrimizdeki şirketler arasında 

gayrı faal vaziyette bulunan (10) 
müessesenin tasfiyesine karar ve

rilml~or. 

Şimdiye kadar Ticaret müdü

riyeti tarafından resih için mah
kemeye tevdi tdllen şirketlerin 

miktarı otuza hallR olmuştur. 

Gilmrilk müdiirliJklerl 
ara.~ında 

Şehrimizdeki mülga hrnte gtlm
rilğli bq kaıihı l'azıl Bey lıınir 
gümrük müdürlı-eıine, lımir gümrük 
müdürü Ragıp Bey k11ls müdü.i\'t· 
tine ravin olunmu~tur. Antalya mii· 
dürlüjtü 'l'ler~ez memurluğıına tetıdil 
edilmiştir. 

Telslz telefon kanunu 
HükOmet telsiz telefon hak

kında bir kanun IAylhası hazırla
mıştır, Buna na1.aran, evlerine 
radyo aleti alanlar, abone Ucret
lerlni de vermeğe mecbur tutu

lacaklardır. 

içki düşmanları 
Ayran içerek bayram 

yapacaklar 
'eşil 1 lilAI cemiyeti busene 

81 mayıs Cuma gününii Yeşll

gun bayramı ittihaz etmiştir. 
O gün Şirketi llayrlyenln 59 

numaralı vaouru ile bir· deniz 
gL·zintisi de tertlııl olunmuştur. 

\' apurda muhtellf eğlenceler 

tertip olunacaknr. Dans ve Caz. 

hant da vardır. 
1 yi bir biif e de vardır. Yalnız 

bpirtolu içki yasaktır; geçen ırene 

oldugu gibi ayran i~ilecektir. 

1

· ~t:< ~~<>:4 l Yolkesen 
• Men Jranlıyem! 

Şaşkın ~aşkın bakınıyordu· 

- Adın ne? diye soruklu!f;u 
zaman dedi ki: 

- :\len çnycıyemL 
- Çaycı olduğunu sonra söy-

lersin. Adını sanıyorum. 

Addım Cefer Ebba" ... 
Sanatın da çaycı öyle mi? 

Beli .. 
Şimdi iyi dinle. Şu yanırıda 

duran adam senden dava ediyor. 

Beni tehdit etti, dö' dıi diyor. 
- Heşşa.. Men kendini döv-

mcmişem. 

!ile O mene bekaret eylemiş
ti. 

Bu esnada müddei 11. ağa 

krlkn: 
!':fendim dedi!, dahası var. 

lız tvel kapının önUnde yakama 
yaµışu:"Ep;er içerde davandan vaz 
geçmezsen iki adam tutar, sokak 
orta,;ında aman dedirinceye kadar 
dövdürürüm " dedi. Bu adamın 
şerrind<n mahkemenin adaletine 

sığınırını. 

Hakim Cafere sordu: 
Ne dediğini işittin mi? 

- ~itmişem, ille yalandır. 

- Efendim, şahidim var, 
emrederaenlz çağırayım. , 

Cafer bu şahic sözünü du
yunca sendeledi. llakim son 
derece ciddi bir lisanla maz
nun~ sordu: 

- Sen hangi teb adansın ? 
- Eyranlıyam. 

ve arkasındıın Ilı\ ve etti. 
-ille burda do~muşem, burda 

büyıimıişem ... 
- Ben onu bilmem. Yalnız. 

sana hatırlatayım ki bu kafa ile 

gidersen lcna çarpılırsın. 

Cafer .korkusunda!\ saçiık 

öper gibi ilç kere teme~na ettik
ten sonra cezasız kurtulduğuna 

memnun, mahkeme salonunu 
H~ci~ n 

Adliyede __ .,._ 1 

Vediayı öldüren 

Çocuğun muhakemesi 
ne oldu? 

Vedia Hanımı öldüren Feyzıati 

lise>i talehesinden Fikretin mu
hakemesine dün devam edUdi. 
Şahlı olarak dinlenen rüsumat 

memuru cinayete nasıl şahic ol
duğunu anlattı ve l'ikretln vedia 

1 lanimla seviştiğini işittiğini söy

ledi. 
Fikretln yaşı hııkkındakl isti

!Ama Busradan cernp gelmişti. 

Cevapta ya~ı hakkında bir kayda 
tesadüf edllmedil!;i, !forsanın iş

galinden sonra mektebe kayd 
olunmıı~sa, cskikaytlar Yunan
lılar tarafından yaktlını~ oldu~un

dan bulunmak inıkı\ni Plmadığı 
da bildiriyordu. :\1uhakcme tetki
kat için haziranın 29 una tehir 

edilmiştir. 

Yeni icra kanana 
\eni icra ve iflas kanuplnrı 

ıatbika başlanmadan eve! adliye

de yeni hlr kadro ihzar cdikcck
tir. Runun için mevcut memurlar 
arasında ıehcddiılat icra edile

cektir. 
\'eni icra kanunu iflas mua

melannı icrıı dcvairine tahmil 
ettiği için Tkarec mahkemeleri· 
nh muameleleri azalal'a~tır. Bu 
sebeple şehrimizdeki Ticaret mah
kemelerinin lağvedilmesi muhte
meldir. Buna mukabll icra daire
lerinin muamelıın tevsi edilecekıir. 

Yeni te~kllat ve tebeddülat 

1 Haziranda icra cdllccckılr. 
Yakında şehrimize gelecek 

olan Adliye veklll l\lahmut Esat 
beyin de bu teşkilat ile alakadar 

olması muhtemeldir. 
cm:msu:ı:ı:::::ıın:wn:ıw:acıc.um:cı 

if Kurban derilerini 
!i ve bağarsaklarını 

1 
Tayyare cemige-

:ı!~{Jı~ı:.ı:e::!f!.:~:c:ım:-ı:ıdi 

iki bekçi ile iki 
çoban yakalandı 

Rir mlıddetıcn heri lzmirde 
Seydl köy n· Cuma ova<ı hava
lisinde haydutlui.: c !enler jan -
darmalar rnrafından ynkalnnmış

lardır. 
• Haydutlar .ı, kişidir. lki•l Sey

dlköy kırbekçileri 1 lasao ye İzzet 
diger ikisid~ 1 !alil ve Şaban na
mında iki çobandır. 

Bu dört khhıin bir kumpanya 
te~kil etmek ~uretile bu hanliden 
gelip geçenleri ~oydukları anla
şılmı~ur. 

Bekçiler mav zerlerile dolaşa
rak haydutluk eruyorlar, çoban
lar da biri tabanca, diğeri çifte 
tülegi ile faaliyette bulunu) or-
lardı. . 

Bekçiler tarnfındHn ölUmle 
tehdit cdllnıek suretile paraları 
alınan çobanlar Aydın. tarafından 
lzmire kur\•anlık kuyun geıir
mi~lcrdl. 

lzmir d rnrı olan Seydiköy 
yolunda şeka\·ct yHpmak ct•sare
tlni gfütcren hekçilerle çobanla
rın lstlç,·aplarına devam olım

mnktad•r. 
Cuma ovası yolunda deveci

leri soyanların da bunlar olduıtu 
zannedilmektedir. 

Pahalılık 
Et ve ekmeği lndlr

uıenin çaresi 
aranıyor 

HUkOmet hayat pahalılığı me
seleslle ehemmiyetli surette meş 
gul olmaktadır. 

Pahalılık mühim bir amil olan 
gıda tağşişatının önüne geçmek 
için esaslı te~kllAt vücude getiril
mesi zaruri göriilmüştür. 

et ve ekmek flatlerl 
Dahili ye ve iktisac vekilleri, 

ekmek ve et llatlerlnln tenzili için 
vukuhulan tcşebbllsleri ehemmi
yetle na7.arı dikkate almışlardır. 

Yakında bu işlerle meşgul 
olmak üzre toplanması mukarrer 
koll)lsvon, ekmek narhının tes
pitind~ yanlışlığa meydan ver. 
memek üzre lAzırn~elen çareleri 
tespit edecektir. 

Bu mevaııda yeniden çeşni 
ttıttıl&rak hir çuval undan ( 1O1) 
ekmek çıktıl(ı iddia:ının tetkiki 
ve narhta hu~day fiatının esas 
nıtulması muhtemeldir. 

Hilaliahmere tebt: .• ·u 
Tavukçu esnafının 

yardımı .. 
Şehrimiz tavukçu esnah Hllıl.11 

ahınere 148 tavuk teberru etmiş
lerdir. 

Hilali ahmcr bu taYukları Gu
rabal mü>linıiıı, Giilhane, Haseki 
ve Cerrahpa~a hastanı:lcriııc tev
zi ~ımi~tir. 

Bu ta' ııkl,ırı tcherrü edenler 
şunlnr.lır. 

Ohanes, Rcnotııt, Drikri, Dili, 
Rcırn, L'trati, Proko, Ste!an, 
f knıını, Roko, Jemlstokli ve 
\ ;ısil jitofolos. Apoetol. Jcolari 
lip, Karmik, Vekil, Runoli. Ja
mıı, Jaki, Ztnop, Nlkoli, Satiri, 
Andro, Cevdet, Todorl, Kolam, 
:\lehmet, l\llço, Yorgi. Dimitro, 
Filip e!cndlkr. 

Vilayette 
ağaç rt ı vermeyenler 

lJevlet o anlanmbn k<;ilen 
ağaçlar ile ..• nn palamut ve buna 
benzer mah~ulaundan kanunen bJr 
resim alınmaktadır. 

Bazı kimselerin ormanlardan bu 
ağaçlan ve m•hrnlAo kaçak olarak 
gotütdükleıi gcinilmüştür. 

Maliye \'ekiletl bu defa ittihaz 
eniği bir karan dlın Vi!Ayeı ve 
Uefterdtrlılı• bildirmiştir. Karara 
gore bu mallan kaçıranlan haber 
,·erenlere, yerlerim gosıerenlere, 
ılınacak cezanın yüzde ellisine kadar 
ikramlyo verilecektir. 

ltalgan tayyareleri 
Şehrimize gelecep;i yazıl•n ftalyan 

t•yyarelcrinin ne günü lsıanbui üze
rınden geçeceği hakkındı malCIDıat 
gelmemiştir. Çunkü bu tayyareler 
diğer Balkan devletleri arazisi üze
rinde dolaştıktan sonra buraya gele
ceıi hakkında malômat gelmemiştir. 

Vali vekili 4nkarada 
Ankorav• gitmiş olan Vali vekili 

l\luhiddin Be~. orada ldarei bususi
yeye ait baiı işlerin takibi ile de 
me~~ul olmaktadır. 

Tefllz komisyonu 
Tdfiz l.umisyonu dün toplanmış 

ve yeniden lıal' temlik mı,ame!Aonı 
intA~ eınıiştir. 
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P ah alılık gümrükten.mi? 
Yeni gümrük tarifesi ile eski tarife 
arasında bir mukayesenin neticeleri - _,. ----

Yeni tarife hayatı paluılıla~tıracak deciyor. Pahalılaştır cak 
bir , lizdOr. ilmi konuşmak için bu sözün yanında bir rukkam 
ister. Meeela, demelldlrki, tarlleler hayatı yCzde kırk, cm. r ltmı~ 
pahalı 1 aştır aca ktır 

Bu gUaltll tarifimizde vasatt &ümrllk yüzde on dörı ür. Mcclı· 

ıimize. tevdi edilen yeni tarifemizde Vllbati gür.ırGk yüzde ) ir"" 
dörttOr. Demek, yeni tarife eskisine gllre ylizde on h:z:ı\ Jt ,v -

terlyor. Şu halde yeni tarifenin pahalılığa tesir nlsbcti yazı.: on 
olacak ve mesela ıon hesap edilen pahalılık mOşfresl l •OO de . ., 
yüzde on artaralı, 1650 olacaktır 

Hayatı ucuzlatmalıyız dediğimiz vakit, muttasıl aklımıza 1'tlm· 
rülrJcr geliyor. Hele satıcı ve ya tüccar isek, başımıza en b~yük 
belanın gUmrUklerden geldltiııl zannediyoruz. Halb ki dil<:) ,.ı:: 
her yerinde (Umrllk var - ln&iltere müıtesna, oraıla da tı:r 1:-~ 
kalem için var yal - hiç birinde yüzde ondan da a,aıı;ı de~i!. 

Bir çok memleketler, yeni tarllenln esbabı muclbeslnde görtılılli,.il 
clbl vasııtl yüzde 24 dea fazla glltıırllk alıyorlar. Almanya bö) • 
ledlr, halbuki orada hayat pahalılığı mıışlresi 140 dır. 

Fransa böyledir, oradada hayat pahalılığı milşi:esi 5_0 dir, 
GörUIOyorkl gümrOk yüzde yirmiyi ı:-eçdlıti halde bile pa: .ılıhk 
müşiresl befytlzde. Ne içini' Çtıald bu memleketlerde lktise• Jıayau 
çok tanzim edllmiştirde onun içini 

Yeni tarilelerln tatblltlndeıı sonrıı hayatla gllrlllccek p"halı'ık 
yUçde on raddelerinde olacaktır. Asıl pahalılığın yUzde do~sanı 
iktlaadlyatımızın tanzime muhtaç olmasından ileri gelmekte ılevam 
edecektir. lktisadlyatımızın tanzimi demek, TQrk lstih al po' tike• 
!I ıın tanzinıl, TUrk tedavuı polidltıısının tanzimi, TOrk lsl!hllllt 
politlluı11nın tanzimi demektir. 

Buıılar dlv Asa faaliyetler ister. Biz Tilrkleıi do dlv asa faıt
llyetler bekliyor. Bu faaliyetleri yan çizip pahalılığı tenbel teııb:I 
gümrüklere yUlıletmek elimizdedir. Fakat, bllyle yapmamalıyız. 
Cessor olmalıyız, dOnyanın zenginlik derecesini kendi zenglcl'k 
derecemizle mukayeseden lrkllmemellylz. DUııyanın lstthsal kabi
liyetini kendi lstlhsalimlzln derecesilı lllçmekten çekinmemeliyiz. 

GUmrOklerl değil yüzde bef, on, onbeş teıızll etmek, hatta 
yüzde yoz tenzil etsek dahi paltalılık mUflresl b!nden aşağı olmak 
tabii değlldlr. Pahalılık mü,ıreslni binden aşatı yuvarlamak lc;iıı 

her memlekedn gitdlği yoldan gltmeğe, yani lstlbsal lıabillyetimizi 
artırmağa, lftfra ve tedavuı kabiliyetimizi artd.Jrmağa, faiz politika· 
mızı gllzel ıevk etmeğe mecburuz. 

Evet biliyoruz, bu yol, kollan kavuşturup gUmrllklerln lağvını 
istemek yolundan ~arp ve dikcıılldlr. UUdn kim iddia eder ki 
TOrklye artık sakin lstlhsalslz, tanzimslz bir hayat sllreblllr? 
Türkiyenln her memleketten fazla istihsal ve tanzim hayatına atılıp 

bugflnkU lstlhsıııl ve tanzim geriliğini sOr'atle telafi mecburiyetinde 
olduğunu kabulde bir toreddllt mllmlılln mUdUr? 

Dr. Nlzamettln 
• • • 

GÜNÜN İKTİSADI HABERLERf 
Transit eşya resmi 1 

Bunun için bir komlşyon topla
nıyor. Transit eşya meyanında satış 

muamelesi şebrimizde cereyan eden 
~yanın bor~a resmine tabi olması 
meselesini tetkik için teşkil cd,len 
komisyonun bugün ıoplanmım muh
tcmeldlr. komisyon azısındon Ticaret 
ve ıahire borsa>ı reisi .\1ıırat Bey 
bu hususia demiştir ki; 

.'\1eselc para işi değil , satış 

fıaılannm tespn ve i!Anı mesele,idir. 
Alıcı ve ~atıcısı burada olan 

tran it eşy:ısı, horsa i~h:rlnin mühim 
bir kısmını teşkil ermektedır. Alan 
ve saı..n burada oldu~una göre bu 
muameleleri tacirlerin bulme" için 
&maya kaydetmek 'e fiatlınnı tes
pit etmek lazımdır. Biz. bu baptaki 
lle\·'etl vekile kararını tatbik etmek
teyiz. Bunun kaldınlmasıle borsa 
mefhumu da kalkmış olur .• 

• lnglllz llrası 998,ll te ka -
pandı- lngiliz lirası üzerinde gayrı 
tabıi temeV\ üçler devam etmektedir. 

Dun (999) kuruş (.30) paradan 
açılan leterlin ( 1000 ) kuru~a 
kadar çıkmışsada akşam (9Q8) kuruş 
20 parada kapanmışor. 

Tekrar tercflüe başlayan l'nifre 
( 207.~0 ) den >e ılıun (8()1 J den 
istikrazı dahili (93,7 ~ ten mu;mwle 
görmüştür. 

~ Koponlar ltflllfı etrafındaı 

Kuponlar itilAlnımesi dünden itiba
ren mevkii merlyete girmiştir. Htı 
hususıı şehrimizde resmi ıehlip;•t 
bekleniyor. 

• Ticaret odalar bankası -
Odala.r banka" teşkili için f<tanhul 
Tkaret od•sı ıarafından tefrik cdıltn 
tahsfsaon Sanayi ve M••dln banka
sına tevdi edilmesi lkti'8t ,·cHleıi 

tıırıtfından dün teblir; olunmuştur, 
Bankaya verilecek para (25.000 lira 
kadardır. 

• Rusyaya ihracat etrafında 
Şehrimizde bulunan iktisat vcHkti 
harid ticaret şube i müdürü A rn, 
Bey, dün Ticaret müdürireı:,.ıe 

Rusyayı ihracat mesele. ıle me~~ul 
olmuş ve bazı şikayetler haHında 

malumat almıştır. 

• Kurbanlık lıoyanlar -
Şerimlu gelen kurbanlık koyunlar 
ihtiyacı klfi bulunmaktadır. 

Falıat fietlerin yükseklijti dola
yısile rafbet yüzde elli kadar •zal
mı~tır. 

• Buğay fletleri - Bu gün 
~ehrimlze A merlkad•n ( 1 ~.000 ) 
ÇU\'8\ un p;elecektlr. Diln bup;d•v 
liet!nde ıon başına 3 şilin tenezzul 
olmııttur. 

• Ticaret odası hey'etl -
l'iraı c. oda ı idare hey'eıl hu alıah 
topl•norak bazı tacirlerin sınıflarını 
ıenıil meselosini tetkik edecektir. 

**• 
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ISTIKIUZLAR TAJWILAT 
J'"tıı..ruı dablll 

1 ~a -,75 
()uywıo muvahblde 20• ~ Anadolu } 1· T. 39 

OY t.T. 39 lkramlyell demir yolu 1 ~~~ . ' .. t. ... 
S!:NETLEk Tuntl ılrkett 4,ıMO 

Jş bankası 

1 
ı• 00 FJektlrtt şlrkea 4,t8,~0 

Anadolu dınılr 101• i4 liS Rıbum Şlrt.a 16 ~o 
1. Tranvay. Ş. 7, !'() H. Paıa llmao flrketl 
1. ıı. S. Şirketi t'l.00 

c,;~:IU.ER 1. Su Şirketi J8 ııu 

T. T1itlln A S. 10 00 Loadra 09<>8 50,00 Nnryork 0,411 bZ,5ıl 

1. Detlrm• '- llö.50 Paıı. il 43,00 Atin• 37 :S.5,00 

S. Dettnneo '- 7 ~ş Crn~ite 1 51,71 Roın.t 9 'i.,ou 
A. Çlm<oto ,. 34 10 Ratroı M S0,00 Amsterdaıw 1 JO,."iO 

L Tıtdoo Ş. 28 25 Jlıilbel ' ..,,,o Sotyı 6, !2.•0 
ş, M. tcu Ş. 4 76 Pr .. 16 i6.00 Btthn 1 04,00 
Ş. Kayrlyc w 00 vıvaıı• 3 41.511 

* * * 
Ticaret ve Zahire Borsası 18151926 
Buğday 

Yamqak 
I.ıı.tlca 

Sllnm 
Sen 
DOnme 
Yumoşak mablat 
Sen • 
Romanya 
Bulgırtetu 

1 
AZAMl Ysr.AR 
K. P. it P. 
-.-
00.00 
00.00 

-.-
ııo,oo 

00,00 

00,00 
00,0ll 
00,00 

-.-
00,00 
00,00 

lhriocl sı.:n 
!~inci 
l'çlincl 
Razmol 
Kopek 
Pupa! 

Çavdu 
Arpa 
l\otısır 

Yulaf 
Hububat Ketw toboJJt\i 

Suıam -,00 -.00 Kuşyemi ıı~.20 :.~.ııo Fasulye 

Ebtra Ekm• 
Ekstra. 
Blrtocl y11mu$3.k 

Un Mlrdmet 
ı 200,00 ı ıoo.oo 

13'10,00 ı 21 ı!l,00 
ı s-ıo.oo J l.55.00 

"obut 
Borulce 
H4k1a 

ıljlj(),llil ı ı~o.oo 

l!lll0,00 1 "'10.00 
ı 125.00 ı ı ıo.oo 

Zaillre 
ıt .. ıo 
00,00 
15.25 
00.00 

00.00 
00.00 
00,00 
00,00 
no,no 

ı~.Y>! 

(1(1,00 

15.2' 
00,00 

oo.oo 
00,00 
nooo 
00,00 
ı.ıu.uo 
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l Gl' Ü HAVA 
1 n a r 

r l>d>t t 

~ ll nı 

•J., ısgarl 14 tur. 
mışv Bugün 

1 
v :lır. Hara 
1hte eldır. 

Selmayı gördünüzse, sevinci- rim .•• Hakkim da vardır, çün
ni de görmüşsünüzdür ••. Önüne kü aşk, durmadan sırlar ifsa 
gelene anlauyor. Geçen sabah eder. 
rası:eldim, kelime söylememe/ Büyük bir yemek odasmda, 
vakıt bır3;1ını~dı: geniş bir salonda, şefkat ve mu 

- Nefıs bır apartman bul- i habbet dedirgin olurlar. Büyük 
duml -~~?'·. ·. Şurac_ıkt~, _iki a- odalarda aşk, deniz üstünde ka
d:n1 ~urursenız, gelın sızı gez- lan ceviz kabuğuna benzer. CEREME! 

Dün akıam tizeri vapura ye· dıreyım. * * * 
t ~mek üzre tramvayla Karakö- Beraber yürümeğe basladık. Sevgilimle duracağım evde 
~ e iniyordum. Daire iataayonun Selma anlatıyordu: . ne olsun isterim bilir misiniz? 
r .ı geldiğimiz zaman araba dur- -Kacaman bir yemek odası İki oda. Ve bu iki odanın birin
.:ıu ve bu tevakkuf bir kaç daki- var! Ortasında kırk kişilik bir de iki iskemleyle bir masa, di-

ı imtidat etti. Sebebini arat· sofra kurulabilir. Kaç zamandır ğerinde bir karyolayla iki kol-
tırdım: bir iki kontrol memura böyle geniş bir apartrman an- k ı 

d 
.. tu o sun ... 

bir ecnebi çiftle münakata edi- yor um ... Oyle bir döşeyece- Yatak odamda ne kalorifer 
, orlardı. Arabanın içinde dur· yim ki .•. İşte geldik. . . . isterim ne de salamandrra. 
m:::.yı nıucip hiç bir hadise yok- Apartman sahiden güzel. i3üyük, c;ini bir soba isterim. 
hen bu tevakkuf en hafif zarar Hele yemek odasına hiç deye· * * * 
olarak bana vapurumu kaçırta- cek yok. İçinde at koştur! 
b;lirdi. Biraz yüksek scıle mes' Orta yerde bir de kocaman Eğer şık olsaydım.·· Yazın, 
l 1 masa go··rdu"m Kocaman, kunt layetenahinin genişliğine, son-e eyi an attık, ve araba hareke-

ı .. geldi. O sıra kontrol memur- bir mıı.sa. Selma izahat verdi: suzluğuna razı olurum. Çünkü, 
farından biri de bizim arabaya - Bu masayı elden dtişlir- layetenahide baş başa gezenler 
bindi. itin aslını sordum. düın ... Çok güzel değil mi? gene yalnızdırlar. Yazın, sevi-
bindi. t,in aılım sordum. Sordum:! · şen iki kalbe, ufuklar dar gelir. 

- Efendim eksik bilet alnııt - Her zaman bu odada, bu Fakat kışın. · ·· 
'a ı. Kocaman bir odada, geniş bir • masada mı yemek yeyecek si-

E b nı·z? masa başında karşılıllı oturmak 
- , izim suçumuz ne ki 

bekliyoruz? - Tabii! çok feci bir şey~~r:. . 
- Hakl11ınızl Li.kin kah.bat - İki kişi, baı:ıbaşa bu odada Sevi~mek, duşuncelenn ve 

yolcuda! oturacaksınız dernek? halplenn be~aber, yan yana ol-
- Bizde değil a! - Evet .. Sizin ne garip fi. ması demektır. 
- Evet ama hep yolcu değil kirleriniz vardır. Sevişen iki ki- Kuşların kocaman. boş bir 

mi? Bu zihniyet bir «farzı kifa- §i küçücük bir odada yaşasınlar t~~~~de !.'u~a ,Yaptıklarını gör
ye» zihniyetidir. Ben bu mula· dei!;il mi? •.• Size göre sevişen dunuz mu hu;· · • 
hazada iken içerden ba~ka bir iki kişinin, geniş yerde oturma- Nakleden 
yolcu sordu: lan caiz değildir değil mi? SELAMİ İZZET 
~ Neye bekledik efendi? Evet Hanım efendi, sevmek, Erenköyünde Mukbile Hanım E-

Efendim, bir yolcuya bilet sevilmek, sevisınek icin küçük Lndiye: - Dünkü hikayemde bah-
\ı;.tik te! blr yemek oda.sı ist~rim. Öyle s•ttiğim Matmaıcl Mars, fransız ak-

- Ayol! Ben aünnet olurken bir masa isterim ki, iki kişi dir- torlerinden Monvelin kızıdır. 1799 

\Jile bu kadar beklemedim! sek dirseğe güç otursunlar. "" Komedi- f'ransezde temsiller ver-
BİR OAL! Masa başına geçtiğim zaman, miştir. Fransız temaşa tarihi, Ms. 

Bir kariim benden soruyor: bir seyler itiraf ediyormuşum Marsin, genç kız rollari temsilinde 
Vakit ve Cümhuriyet gaze- _gibi. vavas _sesle 'rnnuŞ1113k iste-. harika olduğunu ~aydediyor.- s.t. 

!eri karilerinc verdikleri ku- -1-1-.-1_-_J_-..;_..E-~-. -,. N __ E_G __ L __ E_N_C_E_L ___ E'""'R-=-J· 
ponla la bazı emtianın yüzde 5 a - 1 ~ a 

l O ucuz mubayaasini temin 
• dıyorlar. En çok pahalılanmıt 
olan mıı,tahlardan biri de gazete ı 

dir. Eskiden 10 paraya satı
lırken fİmdi 5 kuruş yani 20 
misli daha pahalıdır. Aceba bu 
gazetelere kendi kuponlarım ver 
s k satiş fietinden yüzde 10 ten 
zilat yapmazlar mı? Eğer red
dederlerse kuponlarinin kıyme
tini inki.r etmİf olmazlar mı?» 

Bu suıılin cevabını vermek 
b~na dü~mez ! 

ESTAFURULLAH! 
Filonnalı Nazım bey biraderi Bu ~lnkü yeni bilmecemiz 

.nizden uzunca bir mektup al- 8eldan aajta: 
Jık. Üıtat bu mektubunda, ıe- 1 Kahnyt ıgarıyı düıkün 7) 

çen gün kendi inin ıiti edebtsi 2 Heyaz 2 
hakkında yazdığım bir kaç sa- 8 :'>levct.t (Jı Köpeklerin boy-
lır için şu tarzda beyanı mem- nuna ukılın (~ı 

4 - lk.i horfın telaffuzu .J. 
nuniyet ediyor «Hakperverltk, 

~ - isyan eden (~, Rlr klm,eye 
kadirşınaslık namına tehanıet- iıale edilen (5) 
kar kaleminizin, edebi mevcudi- 11 Yerde hl en· l~ 
yetimi, köpürmü~ bir aslan ( !) 7 _ 1Jost s, \zı çık zarar ve· 

Dünkü bilnıecemlzln 

halledllml~ \!eki! 

Yukardan.aşatı : 
1 c;ok lo;an hayvan 
ı - Yapın>k .1) 1 lnl•~1n 
:ı ('Umle 'i, 

-ı - Zcncı .ı 

h) 
Ş) 

~ - :>laınw.1'n evd :ılınan (h) 

h Tatlının .ksı (.1 \'erinde 
aA"ır nlon -ı1 

7 \lerhlnıet ii vaziyet ve mehabetile, Felek ıü- ren .ıl) 
tir.un-la açtıtı ( gazayi ekber) , 

8 - Kırmm havyarın eznı •ı " BuJalı1. ·"' 
e müdafaa lütfunda bulunma11 ,1 fi) • !Ja 2 
ne kadar ve n lıadar şükran ve 

l hı mJ:ır <eJı i ı \ruç 
9 13ütP."_ ,ı Latif< . ı. __ i~i .ı 

tebcile 1 ayık olduğunu tasvir- !"!'!'!!!!lıııoı!"!!jıiiıl-Oiiır_ ----lıilı!.__!!""--------------
den gerçekten acizim! Zaman, ra fa yan iltifatlarına mazhar ol 1 biyatımız hakkındaki kıymetli 
~J.ınan (asarı edt'biye) mi takdi- miyayim ! D mütalaalarınıza sabırsızlıkla 
ı-n Üazı muvakkar ıahsiyetle- Aman üıtat biz vazifemizi muntazırım. 
~ ~iin r:e<"m":ı: ki fahrü iftiha- ya ~ık. Yeni neali edebı ve ede- FELEK 

PAZAR 19 MA flS 1929 

" O turya ,. futbolcu.arı kafi

lesinin reisi , lösvıi ifan, dun 
maçlar hey eti tercihi) e:;inden 
birii~ görii~erek memleketimizde 
gördükleri hu,nu kabulden dolayı 
beyanı mcmnunıyet ,.e tc~ekkür 

ederek demiştir ki: 
- Avrupada Profe,yonali7.· 

min tanmlimi.ı dolayhil~ bir ta
kımın ecııebi bir memlekete gidip 
maç yapına;ı ve dönmesi otoma
tikman yapıları bir rnzifc şeklini 

almıştır. Hunun i~in ziyaret ye 

seyahaılarda fazla bir samimiyet 
görmek lmkAnı kaybolmu~tur. 
Halbuki memiek.:tinizdc gerek 
sporcularınızdaıı ve ~erek ilk 
maçımızda halktan görduj!;iımiı7. 

teveccüh bizi cidden mi.ıteşckkir 
va7.·iyette bıraka~ak şekildedir. 

Bulgaristandun ı;eçerkcn Galata· 
saray- l•:cncrbahçc maçında bir 
hafta cvel ha~ı hadiseler çıktı· 
gine bir çok oyuncunun yarala· 
nıp sakatlandıj!;ıııı öj!;rcndik ve 
ne yalan söyliyelim ki bir a:ı: 

~ayri mu,a.it intibal~rla geldik. 
Fakat Galat<harayla yaptıgımız 
ilk ma.,. bizdeki bu intibaları 
kökünden sildı ıı;ıi!lirdu. · crt , 
fena hir oyun tarzı yerine hil'a
kis çok tcmiı 'c ı;iizel bir oyun 
kar~ı<ıı'da bıılunduğıımuzıı g'iirıın
ce ievkallıad memnun olduk. 
Esa<en bizde \·iyuna futhokuları 

ıırnsında ııçık ve durıi~t oyun 
tarzı takip eden takımlardan biri
) iz. Bu lıize lı ız:ın sayıya d:ılıi 

mQI <ıb1 bu tJrZı'11ızd1n fedak:1r-
lık ) ııp:ııamarı tcrcllı . ederiz. 
lstanlıul matbuatının l oyun 
tarzınıı-.ı th:rhal kaydeımesinde;' 
muteh.ı ,j; \e 'Tlııftehirız 

;\lö. yü 1 lan hundan <ın•a >o 
zıı (;R •t.ı,:ır.ıı - llsturya nıaçııı:ı 

intikal cttirnıiıt ·: 
- C:ılatasarayla y:ıpıığııııız 

maç ~nyanı memnuniyet bir ~tı

zclliktc ıılnıu 1 tur 1 ler ıki taraf t:ı 
açık bir oyun t.:ırzı takip ettik· 
!eri i\in nrnç çok t--nıiz oldı.ı. 

( :alat<h,.lylılar futholu <ılduJ..ça 

an 1 aıııı:l:ırdır. Hu mcziyyctlerini 
de mu\ııffakıydle t:ıtlıik ediyor· 
lar Tabiidir ki umumi hazı 

kthtırl~rı var,lır. Topu ayHkla
nnda fazla lıckl~tnıck bunlardan 
biridir . .\lüdufiicrl, ıııerkct.c Ye 
sol muavinleri. merkez. ,aıtiç ve 
sııl a,ık nıuh"dııılcri ividir. yal-
nız merkez muhaciııılcri biraz 
idmansiz , c nıutercddit 

~t.irlınnıcktc ,o\ a.,ıkları da tııpa 

hakim ııl nıakln bcrabc r içeri 
kaçmakt.t ve lüzuınd.ın Lızl:ı 
drihlı it yapmaktadır. 

ilk nı:ıı;ıu yur~unlu~u dola~ı
:"\ilc ~arl.. ') n unadı l'az~ırt~'.'li 

µ,ıinu l'cııcrbah.;cye l..ar~ı oyna· 
ıaca~ız. l ıtddc ıp at anı ak ,.e 
s:ur · d·ı idm.ıııları yapmak sur,·· 
tılc fcr .. i idm~ııi:ınn.ı inam 
L'tnıl'ktcdir Sizi tcrııiıı ederim ki 

dünyada hiç bir iutb.ılcu lutbul•, 
bunun kadar iyı anla'lıı ve fut 
bolu hunun k 'ar du~unı.:di r,y

namH mı~ttr. ('ı·. ın fut~ıol ,\leminde 
Şafere verilen \a<ıfları 'afer ta· 
maınile hak ctrııi~tir. Bu mezıyc 

ti sayesindediı ki ~aftr, ya~ını~ 

ilerileme,i dol.11·ı,ilı: eski cen ,ı. 
liyetinden tabi! kayhetnıi; olma
sına rağmen hah\ bir -1\Jıı.;., oyun 
cusu olarnk futlırıl lıa~atma mu 
vaffakı ycılc de\ aın ctmcktl·ı.lir. 

Takımımızda belki de yeg;lnc 
zaif nııktamı1. kalccimizdir. llcr 
iki kalecimizin ,akatlannııi olm•,ı· 

dolayısile epey bir müddetten 
beri futbolu bır.ıkmı~ olan bu 
kalecimiz sekiz ;ıydaıı heri ilk defa 
elini ve a} ağını (;ulatasaray 
maçında topa sürmü~tur. :\!amali 
biz hu zalı takımımızın umumi 
oyunu ile telafi ctmcve çalı~t yor 
ve zannedersem mu,·alfak ta olu
yoru~. 

S. G. 

Altay bisikletcileri 
Cüma gUnU lzınlrden 

lstanbula. hareket ettll6r 
C \!tay) h dılrt sprırrn Cuma 

gimu saat ( 4) tc bisikletle lstan· 
bul - .inkara ve İzmir seyahati 
için izmirdcn lıare!.ct ctmi~lc:rdir. 

:\lesafc tahmini· olarak 1 ~OU 
kilıımctrcı.lir. 

Seyahat 1 x g·ün devam cdv 
cektir. 

ı·:ı·c·la :\lanı-ıı, RuB;l, l·:,ki-c
hir. frnıit } olu ile J,tnıılıula 

ıı.clccekkr, lıuraı.la bir mııddct 

kaldıkrnn sonrn \nkıırıy;ı hareket 
cdecck'crdir. 

.\ıckarada.1 ,\ r,·on tarikıle tek· 
rar lnıirc avdet ,·dccck'c-rdir. 

Turkiycde ilk defa olıırnk 

lııi) le lıi. '") :ıhat:ı tcıclıbt·s 

cdcı \lt:ıylı lıi,iklet\ilcr lhrahıııı, 
1 likınct, • 'ıv:ızi ve ;\lusrnfa 
beylerdir. 

Rober Ko/lPj atletleri 
lzmire gidiyorlar 
lla yrnmd:ı 1 <mir \ıııcrikan 

kollc.ıi atletleri ve fotlıolculan 

ile kar~ıla~m•k tizre lzmire gide
cek olan btuııbul Roha kolleı 

atlet ve futbolcuları hayraının 

birinci giinil J,tanlıuldnn hareketle 
ertl-,;i ::>alı gıınıı it.mire nım ıısal:ıt 
cdecc:klcrdir. L çuııcü 'c diirdiin
cii 1-(iıniı kollcj jiııına,tiklıanesındc 
voleybol \e tıa,kethı>I mll,alıaka 

lan yapılııcak cuma ı;iın(t de 
atletizm ınıı:;ah~kaları icrıı olunaca
h tır. lınıir kolkji ile Rıı!ıer 

kıılleı futlı•ıl takımları ara,ındaki 

futbol ınlisıılıak·ts 

yapılacaktır. 

Salı gUnkU maçlar 
lstımbul Furbul l leyecindcn: 
il ,\lay" 11:!11 Salt c:ıınli Tak

>inı stad)·oıntilHlıı icra edilecek 
ı"c>nıi l 'utlıol llirincilik ın[i>aha

k~ları ~unlardır 

bGrıık m . 11<1 h 1 lan " 1 hnr 

DO!\! KAZAKLAR 
ne\ ı .'llugannı c~inın :kon crlert ı._,ın hilctli.!r ırr.Jı i !1 

l\ıEL~~K Sl''E~lASJ DA 
ltltılm.ı~a 'la1lanm ır 

J\1 EI_JEK Sil TEMASJ 
""duri;.ı lıanho.Je makin ıılanlarır 

hcv~et.ı <linletnc: erıni t fn c:-:lıek ınak adile 
dtişilnnıcktedır 

Jünpuo .ckta olan ~ 
ıir m.ı ıc dJhi ıcrtıb 

.\ka~\·a mahiili muhteremi ü.)tad~ 
Alber S. Henezra .ı.ı Bırad<ıin • ni 
olarak vefatını htivük hir tt'essürle 
bildirmek bcdbıhtlı,l;ınd• bıı ıınuyor. 
llütim Biraderlerin 19 \lın• 92lJ 
l'a.zar ~ünü sut l .J. te lle~o~lunda 
BuyuJ.. l lendekıe ~Ju,evi li:ene<tt 
Sinago)l;unda hulunn1alan ri1.·a olunur. 

* * * 
Parvi Filnzııfık nıahfilı ın ııhtereml 

üstadının .\lbcr :--. llenezra .1.1 Hira 
derin ;ıcı gayhuUcrini bildinror. Bll 
tün Biraderlerin 1 <ı l\layı; ı cnıı p._ 
'ar .~ünü saat 1 + te lleyoğlunda 
Buyuk 1 lendckte l\lusevl Keneset 
Sinıı:oıtnnda hulıınınaları rica olunur. 

* * * 
Ttırkive :)urayı ,\lisı Kendi mlJ-

nCYYl!r Bira<leclcrin<len -\lher S. 
llcnezra :ı.ı llir.dcrin :\lemi ebdi,·e, c 
inıikalini büyllk hir teeısürle bildi· 
rivur. Rütiııı Biraderlerin ı<ı '1aı1> 
IQ2Q Pazar gunu -.ıat l.J. te lleyo~
lunda Büyük l lenddae .\ılu<e\ i Ke
neset Sin•R•J!(unda hulunnıılan 
mercudur. 

BugUn 

MELEK SINEMj~IN~j 
KISKA~CLIK 

·• 
.\ltirne:ı.~ill!-.i: 

Konstans TaımaÇ 

ı Llayram Ktinlerı 

ALHAMRAd 
2 Film birlikt 

Klara aoV 
Çapkın kıı 

Türkiye iş bafl~ 
sından: 

. 'it 
l\urhan llıyramı münı«oePJıJ" 

21, ':12, ~.l \layı< IJ~'I ı•~ 
bankom" kapalı hulunacakıır. 

~-... Tlaııl\, lıayaı. kaza ve otomobil sigoılalarıııızı ~ 
f1fT Ualata<1a ('nyon haııınıla kiıın tnyon "igorta kıııııpanı .<sııı~ 

1 pyat ırınız. 

Tiiıkiyt~ıle lıilal:ısıla icrayı muamele etmekte ıılan 

, ÜNYON 
'Kıınıı·aın·a~nR lıir k ,. .. ul!ranıadaıı sigorta yapt·rm.w,nız. ..--:: 

- -:--- IJıı. Tt·i..ti.ııı Bı·\·ni!lu - 2002 --$,1 
l 1 i):ı.ngo mudlıriyetindcı~. Y.Eı 1 .NE~HİY j 

KARA DA VtJf p 

Nizamottin Nazif Beyin b~.~, 
yUk eseri Uç cildi bir ar D r 
ku~uk ve okunması koı~Yfı.,P Maçka palasta mukim Viçenço Kay- • ı 

vano efendinin Htıseyin Nafi heyle :;!it hallnde ııe~redllınlşlir• 8ıııı1 

T>1·ıarc <cml\ctl sevk müılürlu~ 
kli\'Lik kınacıyan hanından "'\ıtna~aryan 
hanıııın hlrinci kııtıu.1 n.ıkictmi~tir. 

lstanbul mahkemei asliye ikin 1 
ci hukuk dairesinden: Müddei 

125 kuru~tur. Neşreden J{C 
Maçka palasta -D- grubunda 13 nu-

. Ay Matbııası . 
marada mukıme Zehro Kasım hanım d 
aleyhine ikame eylediği bedeli icarı ZAYİ I y·, retİ , : stanbul ıca . o 
dan alacak davasının carı muhakeme h T .. .. • .. .. d .. · yetıJI 1 
sinde müddeialeyhumadan Zehra ı 

1
1 ıye gul mr.ugu mu 3unrıuJ11''° . . . a mış o dugum 424 :.,,,,ı 

Kasım hanıma ısttda surctıle muame k . . JJW 
1 . • • • . ! ma puzu zayı ettını. 
esız gıyap kararı vechı kanunı daı-

resinde ıebli~ edildiği halde cevap 1 yoktur. İ ıeddiJI 
d. • · ·b· · · brahlm Kerna verme ıgı gı ı yevmı muayyende ıs 

pati vücut dahi etmediginden hak-1 
kında muameleli gıyap kararı ittihaa I 
ve tebliğine ve yevmi muhakeme 2~ 
Haziran 1929 Cumartesi günG saat 1 

13 ta tayin kılınmiş olduğundan mez 1 
burenin işbu tarihten itibaren bir 
ay sonra cevap vermcdiji. ve yevmi 
n1uhakemedc ispati vücut etmedift 
taktirde usulun 408 inci maddesi 
mucibin ce vakıaları kabul etmiş ad
dolunacağı ili.nen teblif olunur. 

- - - r 
~Hat 2 •. ıo dıı Darü~>aiRka - l· a-

tih. l lııkem izzet B~y. 

Qt Bebekte J.. 
TURKUAZD 
Bugunı Matine dansant .

0
,,;t 

Yarın ; Kmbııı bayro•ııt ~~0;J)'ı 
tiyle tekmil prognmlı ıe ............. e 
Yeni bir maıze~ 
B .... k b' "hret kat• _,.ıı uyu ır şo . ]11•~ 

namzet ve Türkı)'.'e.dc: 'fiİrtı' ,r 
yeni bir ma4$11e ~91:rı ,eııt•I 
nin her tarıı,fında ı;: at Jl'IU . 
anyon.ım. Müvaf~ak1Yfrıııı511' 
mendir. Tekliflenn. c:l<i ııd~ 
ve Y\I İspanyolca zıftı..orıl 

~ııat 3, 15 de lstanhul spor -
Beyler heyi. Jlakem Rasri Bey. 

.'aat !'i te Kuleli· flarblye. 
1 lak1111ı Selahatti{I Be " 

gönderilmesi ROM ·s-
. Rue, de ~Ii il cou~~· _ ;~ 

. --- so, 
" tdebl tefrikası 59 İtiraf edeyim ki bunu, o ka- dizle··me kapamp boşanmam, 1 dum ve rahatım. da buldum. rete düııürdü. Satırl~rırt }.) ,;ı . 

· · bı r ( :tfllp 
da tarihle behrsız eliF.J • • h k• ı dar gayret etmeme rağmen keş- kalbini ve dimağını dolduranı Kızltğımın çok taze ve çok Romanın sonlıırna doğru mat-oy e 1 m fedemedim. Bilseydim, öğren- yeni dtişünceleri sayıp dokmeni canlı devrine hakim olmuş bir bu satırlar arasına meçhul bir 

s~ydim, seni gayri ~abii hisle- heklerken sen. beni g~fil av~adın i genı:in ha~_atı_ma arkadaşlık ~t-j k~dm eli iki satır daha ili ve et-
Bürhan Cahlt nnden kurtannak ıçın çalışa- Tılsımını keşletmek ıcın ugraş- mesmden umıt kesmek benım mış ... Bu satırların muhatabı 

l<aldıgın. İ~tanbu~ kokuiaı:nı du- ı Erkek kalple~ ... olduğundan cak, belki de muvaffak olacak- j tığım.sabrederek beklediğim bu için bir iztirap olabilirdi. Fakat J sensin, muharriri de 0 muam
yuımak ıçın geldım. Ve nıhayet başka suretle gorunmekte ka- tem ... Fakat fazla israr e<leme-ı muammanın hemen hemen çö- b~ arkadaşlık gönül den gelen İ nıanıft kahramanı olacak. Kadın 
senin. için ve kendim için gel- dınlardıın çok mahirdir, ve isti- dim. Çiinki o kadar ağır hareket züleceğini zannederken senin bır arzuyle olmadıktan sonra 1 yazısını ve kadın üsllıbunu ta
dim. itiraf ederim çok fena kar- dathdır. Hele ıönül maceraia- ediyordun ki fena ve tamiri im- memuriyet değiştirmek bahane- hayat bağları insa na o kadar 1 nrmak için çok zeki olmağa lü
~ılandım. Çok tahammül ettim. rı sinemalar, romanlar doldu- kansız bir mukabeleye maruz siyle beni İstanbul a avdete daha fazla iztirap verir ki bunu zum yok değil mi? 
fztirap çektim, gÖ•yaşı dökr racak kadar bereketli olanların kalmaktan çekindim. . . İnsan- mecbur edişin izzeti nefsimi in- hissetmemek için daha eve! ko- O satırları bir defa da benim 
tüm. Sen yorgun ve mes'ut uy- kalbi. . ... !ar gönülleribaska hayallerle citti. Belki de hemen o gece kal- pacak fırtınaya göğüs vermek yazımla okursun: 
kulada dinlenirken bengöz\erlm Senin 0 gültinç oldu~unu iti- dolu olunca gözlemin öniindeki kıp gidecek idim. Çünki o ma- ~iiphesiz çok müreccahtır. (Vatlerne raayet edeıniyen
açık, isli tavanlara baka baka raf ettiğin macera benim başı- en candan doslarnı kırıp geçirir- zeretin yalan olduğunu anlaya- Onun için kendimi rahata ve !er ümit vermekten sakınm.ah
.iabahlar ettim. Bµ mukaveme- ma muı;allat olan ağrıyı dindir- ler. Sen tehlikeli bir barut fıçısı miyacak kadar biçare değildim. hayata ısındırmağa çalışiyorum I dırlar. Alışılmış bedbahtlıktan 
tim bana ilk hamlede garip ve di. Rahatlamı,tım. Bu itiraf en halindeydin. Seni bir müddet Yalnız gururum beni fazla is- Dün bu münasebetsiz seyyaha- uyandırılan insalar eski haller
gülünç bir maceranın hlkiyeei- na1:ik bir uzva saplanmış bir kendi haline bırakmak istedim. rardan mennetti. Nasıl ayrıl- tin zavallı yoldaşı olan çantalar-1 ne dönerken daha çok iztirap 

• ni öğretti. Sarı bağ giizelinin ı&- iğnenin çıkarılı ı gibi oldu. Ha- Zannediyorum ki bu garip ve dık. Bu ayrılış ümit ve haya- mı karıştırırken bana ait olma- <;ekerler.) 
ni sukutu hayale uğc~tan serğü-' fifledim. Fa~at senin bi_~ ge~e esrarengiz düşüncelerin altın- En çüriiyüp dökülüşünün timsa- mı karıştırırkn bana ait olmıı.- Bu bermutat kalplern.e huh'l.l 
zcsti beni de endişeden kurtar- şenlenen, çıçeklenen gozlenn dan yine Sarı bağ vak'asına ben- li oldu. yan bir cilde tesadüf ettim. Bu ettiğiniz ve her ned~şe i~~l 
ıı: Gözlemi bulutlandıran, du- ertesi akşam daha muzlim, da- zer gillünç bir macera çıkacak.· İki hafta eve! tirenden iner- bir romarıdı. Garip bir şey... buyurdu!unue 'iklrlardan bın
Jaklarna kilit vnran, beni müziç ha tahammülfersa oldu. Ne ol- Çünki yüksek ve kırçıl dağlar kc:n boynuma sarılan kolların Benim okumadığım bir roman.. nin c;ok şairane, edtbane ser1:e
~e billi '!im bır ağırlık gibi gös~ muştu? F.ski maceranın nüks- arasına sığınmıs bu hiicra kasa- dönüşte candan bir seliimı bile Her halde senin kitaplarından nişi. ... 
tereı göniil el ılgunluğunun yal- etmesine ilıtımal vermedim. bada senin gibi ince ruhlu bir <;ok gördü. karışmış olacak. Hemen okuma- Bu iki satır bana bütün roma
ıız bu macera olduğunu zannet- Çünki bu ilk zaman gülünçtü.· genç erkeği hütün manasıyle Oradan İstanbul a kadar ti- ga basladım ... Yalnızlıkta on- mn mevzuundan daha cok me
mi~tim ve sevinmıştim. Çiinki o Veniden başlaması igrenç ola- zaptedecek bir mahlukun mev- ren değiştire değiştire gelişim, lar insana ne samimf dost olu- raklı geldi. Hayalimde bu satın 
nacer nın ha,langıcı ve başlan- caktı. Senin zevkine ve his".İne cut olacağına katiyen ihtimal yaptığım çılgınca hareketin ce- yarlar. Okudum, okudum ... Ve yazan kadın elini aradım. O ıs-
~ıcmI bann yulerek bazen ağ-j hu !:adar emniyetim vardı Fa- ~·ermiyorduın. zası oldu ..• Fakat gururumu nagihao, kilometrelerce uzak- sız ve hücra kasabada bu kadar 

ır<>r.:ol.:: hir eo uk rribi diz eri . . ıı r,akakla - ıl l de dini dö-

Tarih benim ora>'.6 g şıı ıı:ır 
gününe tesadüf edıyor~ııl<· ~1 
de eski bir toY olrnııYa ıe 1" ~ 

·ıcaYe . .-ıı 
mal edildiğinden şı yal''" ~ 
hrsa 0 agır istikbal bil 11'~~ 
San bağ macc:rasırıırı da i•tı,,~, 

1<ııa -ı;Jv 
kadına veyahut o g~.ıı'~ 
r.1<ktirdi*i anlaşılıyor· ·u·· :ıııl0,ıı ,,- .. ııerıt . Jı 
Sarı bağ macerası_ ıtU1 rıe ~ O 

Meçh~I ~ert ortalu kııd•~e~ 
~etirdı bılmert}: şetı:ı•. ti01P 
macera çarşı ıçi, d tı• ıP Jı' 
muaşakalan'}dan et ~uııırı'' ,-P; 
bir şekilde nıhaY kurıult11~Jl • 
seni hastald<taıt f da bil eJıll' 
mn~tım .... Bu de • ı.,' ~ııJI 
hayal tar~fınd:'duin b•~,ııııl' 
olacaksıl} ~ yın dete11dl· ııJI 'J 
yine gö:ı:lenn ı:ıer darı' o ~ 
mili etli Jmez bır a bU Jl1 ı ~ 

Orada olsayd~esfedee;o~ 
muammayı d; kat olrl'1.,; 
zannederdı 11 çurııcl f<ll 
ma seviniyorıın1· ral 

·n· her vaP marul gı ı 
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aas kanunu ile ekser vekaletler bütçeleri ~ün Bbyük illet Meclisln~e kabul e il~i .. 
( 1 inci •a1'ıf :len mabalt) \ ana lıatları, malt ve ılmsadf 

IC.arışılıhlarberlaraf hayatımız hakkında uzun beyanatta 
hw bulunmuş ve nutkuna şöyle 
Hl aliye vekili bundan son· başlamı~ur: 
l ra hllkQmetln teklifi il· "Bubilçemiz bugün mevkll 
t:rlnde blltçe encümeninde tatbikte bulunan 9!iS bUtçe81 
re:ılan tadllllta temas ede- gibi güzel Türk vatanının !Ayık 

" d.~mlştırkl: ve müsteit olduğu inkişafa maı· 
f HukQmetln bir seneden bariyeti için bük<ımetlnlzce çok 
1~a devam eden bir mesai eyi hesaplı ıralanmı~ tertipler 
liir ncıtmenln bir aydan fazla dahilinde muayyen pren ıplerl
•lınen mesaisi neticesinde mizl ifade etmekte, cumhuriyet 
h nıış olan şekil mevcut hUkômetinln kat'ı bir dilştur 
ııı~laların, mazinin biriktir- olarak babul ve uıblk ettiği 
~ , O ol dutu karışıklıkların, fenni bir tevazutınu gö,termck 
>
1 
le zannediyoruz ki, büyük t dl 
r k ü d k e r." ısmını, Y z e se HA, Mallye veklll bundan sonra 

eı ıcsan kısmını bertaraf geç.en ~eneye nazaran ( r o) mll-
i:~tlr. yon lira fatla gösteren yeni btit· 

hlh Undan bBfka fBget tas- çede yapılım ts~arrufları, buna 
~il edilecek hatalar varsa mukabil devlet için daha faldell 
f/Jı leftt1ecek, bir adaletsl:ı- yeni hizmetler için temin edilen 
~urtı"'!rsa bıuılar dahi giJ- kar.ılığı mufa"alan izah etmi~tir. 
''•ı ii:ılln IJnllnde ~UtiJn Bu izahata nazaran büıçed& 
1, iyeli agna gibi glJsteren sıhhi mücadel~ için dokuz viız 
~:,,sondan tasfiye lmkllnı- bln Jtra. harf inkılAbının lstlliam 
lir en bir va:ıiyete geçmiş- et~ mesleki raalumatla memle-

, ket çocuklarının teçhizi Ye aynı 
fJergilerin ıslahı :.ıamanda bilg1',e olan ihtiyaç 

\('~!aliye vekil! mllteaktben ver- rağbetinin tatmini lçin maarif 

1 
'Ctin t>lahına ve bir mılı.tar ıeşkl\Auna bir milyon dört yliz 

t~rıııııa mütealllk ltyıhaya ıemı> elli bin lira lltve edilmi~tlr. 
~llıiş ve verr;iler hakkında ~un- lhfllet BUiÇl'SI 

rı ilave etınl~tlr: Devlet l>tıtçe,i iki yiiz yedi 

01 
Bu yllzlerdekl kesrin tam milvondın iki yu,, on sekiz mıl 

b llıak suretlle rakkamlar yona çıktıgı halde Kara deniz 

1 .•sıt ve sade bir tekle havı kuvvetler! ile sanyi harlıl
~r4k edlllrken, IAyıayı ka- yere bu ,ene cem'an verllmiş 
lc~nlyenln tetkikinde ıörl- olan mebleğa llhe yapmak şöyle 
~~eti vechlle, adaletsiz ıilr· duNın ondan tıkrlhcn iki bu
IU ~llmıtz noktalarda çok çuk milyon lira kadar hir ten
llt ı 1 ve kat'iyen hlssedll- zUtt yapılmı~tır. 
t lytcek derecede bir zam \1111i mudafımızın muhtelif 
4kınış oluyoruz. şubelerine cem'an vıırdiP;imiı 

Sayını vergisi rakamın yl17.dcsini bulmak lı\r:ım 
,\ geld!P;i ıaman her memleketin 

ti tnam, yani, saylm ver- yapağı gibi devletin mUkelleflerden 
~:lııtn ballg olduıtu kıaım almakta oldup;u ,-ergllcriıı bele-
~I llaında 47,5 idi. Bunlar d 
,,~tııışa lblajt edilmiş bulu- dlyelerc alt olanlardan ına asının 
''•Yo yekônuna nispet etmesi l~zıındır. 
lQ r. Yalnız tiftik geçlsl Umum! hi.ıtçcmlzde gelecek sene 
tfilde kırk idi. Hükümetln den itibaren ytr alac•k ulan in 
lbı~derdljtlnde o da altmışa hi;;arların hüt~emızde gönılml
l?ıe t edlldlkl halde encll- yen ma,raf fdare kı>nııııı ve 
tııı ilde yüzde elliye indiril- bu 
Y• Şiir . Dljier hayvanlara diger mülhak hiıtçelerimiz 
bllııız kesirleri tedvin eden hususi idareler hııtçelerinı 
~{ lkt rakkamdan başka umuns! hütçemlT.de rakkama 

ç(' bir zam yapılmlf detlldlr. ~~i:ı~rdeolu~~~lc miı'~:~dı~ır:ı ~~ 
, .'1"liluvor ki gcr~k vergi ' 
•lıye · • . h ni,;pet edilmek iktıza eder. J\le'Tl-
< • tındc ve bıl as~a maaş leketln huna nazaran lı~va ku,· 
ı '1~1.\Ctinde namiitenaht karışık-

r vetlerile 'in!\'İİ bahriye harita-
~' nıevcut idi. Bunları ı&lah 
~. tqdi! etmek, kuyudatı baolt cılığa tah'i~ etti~imiz para alınan 
lu 1ade bır halcı ifrag ederek: vergilerin ancak yUzde yirmi 

r birini te~kl! etmektedir Hu mik 
ııı,. 1'lızdeleri bulmak ve bu tar \oıir çok memleketlerden 
tırıı"'i arda ita mıktarlarını hesap dundur ve bıııaenalevh sulhe 
ı~, cgı her İptida! tah.<ili gören olan merbııtiyetlmizi ~ıisterdt~i 
lfr,~ın yapahilece~i bir hale lı:adar ona olan itimadımızı lrae 
li etmek iktıza ediyordu etmektedir. 
tı;ıh Rônderdlp;tmlz kanun ecntJbi sermaye 
~~ı. •larının iitlhtaf etti#! 

•1tı ;\lali ye 'ekili hamillerin yuzde 
l~tbz ar_ bunlardı ve ilmit edl- kırkının iltihakl!e dıiyunu umu 
l~r · kı bı . noktaya vazı! olu-
ı.. lil Ç" k . 1 b lı miye mukavelesinin ta~dllı: edil-
'lll ·· un ·ıı e yevm u e· ld ö ı· k d ı 
'Ji arı Yapmak lılzım bir külfet miş 0 ugunu ' Y ıyere em ~-

tir ki: ~u vesile ile llhe etmek 

11 lıte bu IA f .1 mükelleften isterim ki ciimhuriyet hiik\ımeti 
1~,t k yı 18 1 e içlnde poletika kokmu bulun-

lı., l vergiyi bir kalemde ve 
-'ltıı mi yan ecnebi sermayelerin 

llıu\eııcz bir halde tespit etmek biç bir memleket "Öremi-ı:eckleri 
11t' ef de \'ereceği verıtfnln " , 
ı1 ~ r1 ıkkımını C\ dden bilmek hlmayelerin inkişaf etmc,ı mail 
L ıa iktisadi slyuetlnln bir ıımtfc,i 
"rııı nız hir defa tahsildar ile 
hıı" •~rtıa~ gibi be.ate! olarak kılıul l'C takip etmektedir 

te ve su- Para 3ui l8tlmali 
nıin etmektedir. 

. l·ıf!.eo/et lt!Şt'kkülü i\Jallye vekili evrakı nakdihe 
, ı tahkikatının hitam hulduğıınu 

Jr'tl~ ı.e vekili beyanatını şu söylemi' ve ihraçtan fazlaoiaralc 
, '!'- , 1 knı.al .etmiştir: ' 
lıh''lle umıt ediıoruz ki bu avdet eden mıktarı ~öyle te,plt 

aı k etmiştir: Seksen dokuz adet bin-
,~,. anuııiyelcrin kabulünden h 

• ııı · ilk, on sekl1bln yüz on eş adet 
·~ıarıı ıcıııııriıı mernnında daha virml be~lik, altıbin altı yıız yet-
" ıt 'aha L·sa,Jı daha kıymetli -

111 "~ lstin~dc,ı d~vlet te<ekkulü mi~ ııç adet sut istimalin me' 
~,, 'Vıı~ ı ' cudiyetl teyld eden .\l:ı!iyc Ye· 
""~~lı . ıir kıymet alacaktır. 
'" ,, kili demiştir ki : 

1 -, te .;nı zamanda bu bc,a-
~~ıiıe,rtıın ettirirken ilmi irfa~ıı.. Müfettişlerin raporunda 
.::~ıeı her yerde olduıı;u gıbl şu cümle mevcuttur: {Müba-
"trııuri t~~kliltıııa dahi. devlet defei ehirede zulıur eden bu 
tr"' l. nıne dahi huvilk bir mnki fazlalık fersude evrakın tama-
ı.~,k k.'-aruretiııi duyduk \C men iptal Pe ihraç edileceki 
1 · ı yerde tekrar meı•kli tedavule 

~tııı!rh memurin kütlesi dl' çıktirılmasındarı rıeş'et etmiştir.} 
~~"'1" irfanın giJst~rditll bu rapor icabına teı•essül edi
~lııa,4 doğru bir an tJvel mek ti zre hukuk müşal'irlidine 

~ ~hıt •n.,, teı•di edilmiştir. 
u • cakilı . . mlltekaitler için 

ı,~ "'ıit en ( ·•wıyntap meh Bundan sonra mali kraaı s.111&-
1~ kondtı ll~ı-, llyıhayı tetkik sındın hahsedeıı :vtali'c vekili kih-

. nı ~I erıne vakıt bırakılma· rit şirketi ile hesabaun merkezileş 
r 1 ~'elç '>lmazsı IAvıhanın 24 tirilme<İ ıe mütekaidin mes"dele<ine 
"~rı ı·ı t erınc Y~rilme~i za. tema- eımi, ve demişıirkl; «havatını 
Jı eri devlet hizmetlotrııı vakf cdrn memur ı •tırm(ı-tur 
t Okt · Iarın ,-1pranırak i~ten ozak kıt 

L r dan •yıı \!aliye \'ekili dıklan zaman da omların refahını 
'-h avı ccı 8 P verildikten dü,üıtmekden bir •n im~ ıılmamı,. 

e .- halar reve konarak ur Bu mabıdla ıeni kanunlftr hazır. 
} ~ı_lrtıi tır. • iadık, 

1~ı 1 ( 'i CELSE it ve ziraat bankaları 
\ '·~llrf/ ' ' J lkti•a<ll havatnnız \C nakdi vazi· 

11//11 lıa11atımıza dair \elimiz hakkİud• ti• izahat l'eren 
1 " e l't>h/ll11i11 1111fk11 '\'lalil'c nkili tirnaı ve ı~ bankala 
t r ı 'l \lıl, e~ ) rınııı ~izmrılerini küı •tide tadat 

,,, d e'likt<.·n !!>Onra denıi~tir ki: 
' c~ or ra ııkdcıııe;ı Harici tedlyatımızdakl te-

1 'Ye 'tkilı lıut~e dlyalınıızdakl techhurattan 

---·····-------------------------------------
sının\ bu işi deruhte ettftt"I 
rttndeııberl tomamen kalk
mış bu kısım tedlyatımızda 
bfiyfik bir intizam temin 
edlldltl rlbl şehbenderlik 
hasılAtınında bu ,banka em
rine verilmesi ıuretlle evel
ce akça farkı yllzUnden ha
zinenin maruz kaldııtı bir 
çok zararlar izale edilmiş
tir. iş bankasının hazineye 
ifa ettltl bu kıymetli ve çok 
meşkQr hizmetten ve ken
disinin bu çok mühim mu
vaffakıyetlnden dolayı bu 
bankaya huzurunızda teşek
kür etmetl vezlfe bilirim. 

Hayat pahalılığı 
Mııflye vekili müteakiben kur..ıc 

!ık, darlık.hayat pahalığı tabfrferl al
tında bir propaganda ruzkirlne ma
ruz kalmaktayız. Filvaki baıı mınıı 
kalanmızda kuraklıktan b•1.1 mınıı
kalarımııda darlıktan ve pek çok .• e
hlrlerimiıde pahalılıktan hakikaten 
şlUyeı edilecek noktalar yok değil 
dir 

Ancak düşmanlar, sür'at
le intişar eden bu zemin
ler fistünde yaptıkları pru· 
patanda atetlnl Tiırk çocu
klarının cesaretini kırmak 
onları yese flltllre atmak, 
istikbali endişe ile karşılat
mak, blnnetlce neş'elerlnl 
istihsal kuvvetlerini azalt
mak için o propatanda 
ateşini mütemadiyen körfi
klemekt,dlrler. 

Halbuki tabiatın, sanatın. 
ticaretin sinelerinde mllle
ttmlzln hakkını koparup 
alan istihsal kuvvetlerimiz 
neş'enln itimadın ve mefkO
renln hisselerini kaybet
meleri için hepimizin bu 
muzır ceryana karşı dimdik 
durmamız ve onu maıtlup 
etmemiz lazımdır. 

MıUyı vek! ligt bUtçesından 
sporcular« verilen iıo bin Jtra 
tayedilm!idr. yıınn ögleden ev
vel bütçehJr müzakeraaına devam 
edllecakllr. 

Kabul edilen lıanu
nun metni 

Madde 1.- Bilumum devlot me
murları için, hakimlerle muallimler 
da.bil ve zabitan ve aakeri memurlar 

hariç~ yirmi derece tayin edilmiş ve 

derecelere ait maa~ı aslileri merbut 

1 numaralı cetvelde gösterilmi!:!'tir. 
Tekaüt ve harcirah hisabında ve 

muhtelif kanunların maa~lara ait hu 
kdmlerinde bu cetvelde yazılı maaıı 
aslileri esastır. Birinciden beşinciye 

kadar olan dereceler (A) serisi, al· 
tıncıdan on üçüncüye kadar olanlar 
(B) serisi, on dördüncüden yirmin

ciye kadar olanlar (C) serisi itibar 
olunur. 

Madde 2.- Umumi bütçeden maa~ 
alan memurların derece ve maaşları 

merbut iki numaralı kadro cetvelin· 
de yazılıdır. Devlet devairi teşkila

tına ait yeni kanun yapılıncıya ka

dar bu ootvol teşkiHit kanunu hük
mündedir. 

Cetvelde yazılı me"muriyetlerden 
iicrete nakli icap edenler bir sene 
zarfında hükilmetce tanzim ve B. M. 

M. takdim edilecek bir kanun ile ta-
yin edilir. 

Madde 3.- Bir numaralı cetvelde-
ki maaşı asilerindttn onuncu dere
ce<kk:i iki onda yedi, ve dokuzuncu, 

on birinci ve on ikinci derecedeki iki 
onda sekiz ve altıncı, yedinci sckl

zinci, on üçüncü. on dürdüncü ve on 
beşinci derecedekiler üç, dördüncü. 

beşinci ve on altıncı derecedeki üç 
onda iki ve on yedinci derecedekiler 
üç adedi tam yüzde yirmi beş ve on 
sekizinci derecedekiler il~ adedi tam 

onda beş ve ondokuzuncu derecedeki 
üc; adedi tam yetmiş beş ve birinci, 
ikinci, üçüncu ve yirminci derecede-

kiler de dört emsali ile zarbedilip 

1 hunıaralı 
1 inci derece 

• ı Elyevm cB.• serisınden oluıı yük· 1 rei hu ~•iyelcrı seh e . .ctlerı 
cetvel sok hır mektepten mezun bulunmı belediyelerin ır. murt rını s , 
150 lira yan memur!~~· hizmetler 20 s~neyı 1 ait cedv ı. rı b 'le 

:.il • 125 ,, geçmek şartı ıle A scrı-ıne tcrfı ede j dilerınce ta""-lm ve al ıd v 
100 bilirler. Aölcak b1.:nlar ıçın terfi hJd tle ce badettc ' k icr. , kı" 3 " 

4 " 
5 " 
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50 ,, 9.- Bu kanun ı1e tayin edi'en ma takıl olmaKla hcı er rm y :1ı 
• 

• " 45 ,, a!" derece-lcri her memur içı • ter':ıc.. t ıami devJete ait ! de 
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" 2 numaralı cetııel 

Kadroları röstermektedlr. 

]erinde aıaml üç ve rektörlük, mek
tep müdürlüğü, ilk tedrisat müfet
tişliği, laboratuvar şefliği, baş mu
allimlik ve muavinlik ı:ibi üçretli 
idari bir vazifede bulunanların uh-
tl'lerinde iki. ve maaşlı memurların 

uhtelcrinde ancak bir maa!h müder
rislik ve ya muallimlilı: bulunabilir. 
Bunlara, memuriyetlerinden dolayı 
nıaaıtarının tamamı, müderrislik ve: 
ya mualli.mlikleri için muhassas ma: 
aşın üçte ikiıi verilir. 

Orta tedrieat muallimlerine ilcivc
ten verilecek muallimlikler de .,.. 
bit ve muvakkat muallimlikler meb
de, maaşları esastır. Ücretli mual

limler bu ahkama tabi olmayıp kad
rolarında muayyen ücretleri tama
rren alırlar. 

6.- Muhtelif kanunlarda memur-
tarın tahsisatı fevkal<\dcltrine atfen 

mevzu yeklımler «3» üncü madde mu 

cibince her derece maa!-pnın emsal 

esastır· '1.ncak a :lliye mi.Jfctt::işlerır "1is tem .! l rlardan rüc kı!i 

ve mert be muadeletlcri hakkında ınmm tabi olac.: iları a ,lari c ılı 
hakimle kani.! u ahkim. cereyan e- tevi bir kan· 'y ':.sı, ı c l k t 
d:p dahil oldt idarı maaş dereceleri sene zarf nda hLI< mctc 1• zar 
!cendilerı için bir hakkı müktesep I cB. M M > ne takdim ol :::ıa'c J 

1 addcdilınez. z """ıldır .. 
10.- Mafevkı olmıyan ve ya ilmı. 18-28 Mayıs 1928 tarih i ka 

fenni ve mesk ki bir ihtisasa ihtiyaç 1 mucibince yap;lacak m skc~lert! " 
ı gösterell ve ya uzun müddet ııah•, i•tifade ettikçe kat olunmak u_r 
tebeddül etmeme•i devletçe menle- Ankarada bulunan memurlardan ,,, 

1 

atı müstelzim olan memuriyetlerde 

bulunan nıcmurl.ıra her terfi müd· 
dcti geçtikçe bütçelere konacak tah-
sisat dairesinde bir zam verilir. 

düncu ve beşincı derecelere dahil o-
1.ınlara ayda (30) ve altıncı. yeiin
ci ve sekizinci derecelere dahil o 
lanlara ayda 22 ve dokuzuncudan oı 

Bu zammın miktar, şerait ve dere- yodinciye kadar (on \' di dahil) de• 
catı ve memuriyetlerin envaı ilci se- recelerde bulunanlar j<la 15 ve or 

ne zarfında hüklunetçc tanzim ve sekizinci, on dokuzuncu ve yinnin
bıı kanuna zeyledilmek üzre B. M. ci derecelere 10 lira muvakkat taz-
M. ne takdim olunacak bir cedvcl minat, maaşlarına ilivetcn verilir, 
iie tayin olunur. 

11~- Kadroları 1929 bütçesine mcr 

but cedvelde ayrıca gösterilen ma-
aş)ı memurlar bu kanun mevzuundan 

hariçtir. Bunların maa~ ve tahsisat
ları birleştirilerek 3 uncil madde mu 
cibince tekaüt tell'kifatına ve vergi

lerle munzam kesirlerine tahi olmak 

l u tazminat bir ğılna vergi ve tevl<i
fata tabi değildir. Devlete ait mcba· 
nide ve memurine tahsi - edilen m~s· 
kenlerde oturanlara ve üc aydar+ 

fazla müddetle Ankararlan mezuni
yet ve memuriyeti muvakkatc ile 
infikak edenlere v~ mUfettiş1cr<l ·n 
ikametgahı Ankarada bulunmıy~n 

sızın ahkamı mevcııdeye göre kendi- Jara bu tazminat verilmez. 

leri~e verilir: bir ~en.e. z~rfında bt~ 1 1~13 Kanun evel "1335" taritıli 
kCtbıl maaşatın tanzımı ıçın muktezı i tqhsısatı fevka!lde kara--rıı.ames .in 
kanun li1yihaları ihzar ve cB. M. M.» 'memurlat"a müteallik ahk5.mı ve ma

e takdim edilmek mecburidir. ı arif teşkilatına dair (22) Mart 
. 12-1341 s~nesi _bütçe kanunu c45J (1926) tarihli kanunun dokuzuncu 
ı~ıcı .maddesınd~kı (Ma.asların.~an 1 mad~esinin so_n fıkra ındaki . o~ta 
t<:vkıfatı kanunıyc badelıcra mute- tcdrıaat muallıml tlne a't hukum 
hakisi. .. ) ibaresi yerine (maa~ları- ile mezkUr kan1a-ııın onuncu mad l 

nın aslı) ibaresi ikame olunur. j •i ve 18 Mart 1926 tarihli ınen: n 
i lotırlamamı. lazımdır ki !>tiklal 

ınücadel~mızde bürün dünya kuv\e[ 

feriyle çevrildikimiz halde kafblermiz· 
Jekl in1anın resanetlni etrafımızdaki 
zinciri parcı parça etmekte kecikme
dl. \luazıam muhteşem mi<al giızü
müzi.Jn ontindedtr 

hasılları maaş olara.k verilir. 
, lıasdından tenzilinden sonra kalaBu maaşlar tekaüt aidatı. kazanç 
cak emsal farkı halikında aynen tatvergisi ve maktu vergi ile kaT.anç 

13 - İnhilal eden memuriyetler- kanununun 37 inci !nadriesinin ma•~ 
de vekil istihdamı halinJ• maaş k•-ı zammına müteallik htikmü ve bu 
nununun 12 inci maddesi mucibince hükme mütenaL.tr olarak diğer ka 
verilecek vekilet maaşının müddetı nunlarda mevcut hükümler ile me 

Ilayıt hahalılıgı me<e e,ini mü 
nevverlerimizin mııb•lağa•ız ıe fena! 

lbir roe;'ele gibi mutala etmeleri la 
zıındırr 

ver2"isi munza.m kesirlerine ve ma- bik olunur. Ancak vazife ve memu

arif vergisine tabi deg"ildir. Damga ıiyetlerine müteallık hu usattan do-
l . . 1 k . ·ı k pulu ve memurların pıı1 Vergileri di- . ayı ısten e çe ·tırı ere maaşı kato-

azami altı aydaı ilıarettır 

14.- Alelumum mütekaidin 
murin kanunu--ı n 17inc ve haktm~ 

ile !er kanununun on dokuz!.! •cu madd 

~:rendiler ucuz hıyar kolay 
ha\·attır ucuz havıt ınUstcmle 

ke hayatıdtr ucu·1 hayac kurunuvu· 
sta hayatıdır ,.. lıiiyle lılr hıyaı 

hiltüıı bir ihtlracın cir fokma, :t>ir 
hırk1~·a inhi:,ar ~ttiği yt>rler!n nlt\

' esıdır. 
Hö, ~c bir ınc\'\C\İ vtmck j,te· 

medi~İmlı \'e h<ivle · hir memleketi 
va~atmık imme<İij!;imiz iı·i"dir kı 
('ürnhuri\o·ede herıber ~ahı .. 111.nmızı 
ve ınerDI~keıimizi siya .. i içtimai, 

adli. ilmi ba~larlı hırka ı e lokma 
aleminden hıyıt \'e varlık ve mede
niyet alemine nıkhııden, 1 ı..·11p eder ki 
kındi arzumuzla ve milletimlzln 
şuurlu irade hıheşile atıldıı\rnıız yeni 
hayann zorlukl•rı kırşı»nda cesare 
timizi kırmadın mücadelemi1.e, me· 
salmlze devam edelim. 

Haricin bir metelik rardımına 
nıil olmadan bir elin panİıaj!;ile sa
yılacak kadar az ~eneler içinde ya. 
tının ebedi tapo senedJ ınıkamınJa 
olsn şimendifcrini. sularını. mektep 
!erin~ limanlarını, bankalarını. fab· 
rlkılarını bir çok milyonluk ••rmı· 
veli inhi,.r idarelerini ve hi•·er birer 
s•tın afmaıta haşlayan milletimizin 
bilha;şa hiraı e\d arzettijl;im muka · 
yesell rakkamlan hlrer hirtr Kiizden 
gec;!rdikten soerı en co;trıı t!n kc.;
diTme hir voldRn 'ürüdtiıtürıe k:ınaıı: 
getirmLsi iÇin hiç hır ~ı:l ep me\·ı..·ut 
dej!;i.ldir. 

Bir lokma bir Jurka hikligt>sl 
l layat pa11ılılııtı meseJc .. ini çok 

canlı l.1ır surcuc tahlil eUetı \'lali,·~ 
\"ekili \-crgtlcri azaltmak ~urctil~ ha\at 
pahalılıgına \'art: ara.mık nazari)ı ... iııı: 
cı.•vap 'ı.·rcrck d~ınl~rir ki. 

ger mükelleflerden oldugu gibi tah-
şil edilir. 

Madde 4.- Bu kanuna merbut 2 
nıımaralr kadro cedveli her memuri-

yet için tayin edilen maa~ı aslileri 
ınikdarları halen o memuriyette bu .. 

lunanların almakta oldukları maas-
fardan az olduğu taktirde tekaut 
maaşlarının hesabında hakkı mükte-
stpleri mahfuz tutulur; ke•alik bu 
memurlara. dahil oldukları dereceye 
naEaren verilecek maa~ ite 18 inci 

madde mucibınce verilecek muvak· 
kat tazminat mikdarı elyevm umumi 

bütçenin maaş tahsisatı fevkalade 
uzaklık ve bahalılık zammı, tahsısa
tr maktua, ihtisas ücreti makam tah-

sısatı ve zammı mahsus tertiplerin
den tekaut tcvkifatı. kazanç vergi-
si, maktu vergi, kazanç kesrimun

ıamları, maarif vergisi badettenzil 

almakta bulundukları ınebalig yekü-
nundan az oldu~u takdirde ita mik-
tarları arasındaki fark iki sene hi

tamına kadar müktesep 'uretile te-
diye olunur: ancak hu müddet mü-
de:rris ve muallinılikten lıaska va.,1-

fesi olmıran müderris ve muallim
lrre uhdeleri!ldeki maaşlr mfiderris~ 

lik ve ya muallimliklerden en fazla 
maaşı o1an es.as tutularak tam ve 
tayin tarihi sırası ile ikinci müder· 

rislık ve ya muailimlikten dolayi lıu-
na mahstı'i maa-;:n licte ikisi ve ii

çiıncüsünde•ı dolıvi <la k.-7~1:k ona 
" Bu ne demek bilir misiniz m:lhsus m:ıa~ın üçte biri i!aveten ve

bu evvela bir lokma ve bir hır- rilir. 
ka dllnyasına dönmek demektir. 

Uhdesinde ıdareten rektörlük, 
f:feııdiler şavet yQrurkcn pek ta 

hif olarak ~u v,e hu ..,Ar ... ıııtı\I )U mektep mü<lürlügü ilk tedrisat mü-
'1kıntıya kiriftar olursak lıızi bu rnl- fetti:;ligi, lal.oratuvar şefliği. baş mu 
dan ~alnız: bir ,.e\ kurUtrır_ \':ılı~J."ra~, allimlik ve muallimlik gibı ayrıca 
ıstilı:;al. dıiın.ı j ... rih.;al işte hütün iıcretJi idari vazifeleri bulunan mü .. 
~ıkıntı dtiı:ı;üınl~rlni çü1.Uı.:ck tılı:>ını. derris ve muallimlere ücretleri tam 
Müteakiben \lalil'c ı <kili meclı-e olarak verilmekle beraber uhdelerin
tc~ckkür ı:dcr~k kt\r:"iiJ<len inıni~tir. dtki maaslı müderrislik ve ya mual 1 • 

ha bul edilen biitçeler limliklerden dolayi tayin tarih sıra-
• k· r u ( \1·11· . ) - sı ile birincisi için muhassas maaşın 
~,,n .1ra., o . ı !\et 

Met.:li~inin öRledcn sÔnraki ii- tamamı ve ikinci muhassas maaşın 
ı,:Llııcü ye donllıııcll ccl,ekr1ndc üçte ikisi tediye olunur. Maaşlı me
:\lct:1is .. riyaseti cuın:iur, dı\ anı murlardan uhdelerinde maa~lı mü
muha,elıat, ha~nUleı, de\ let derrislik ve ya muallimlik bulunan
~urası ile dahiliye, sıhhat ve içti !ara terfi ederek alacakları yem ma
mıi mua\'enet.. mali ve.. adli\·e~ as miktarı, farkı izale eylediği ve ya 

maarif, ııafia, iktbat 'vekAlctleri wezkiır zamlardaTJ istifadeyi icap 
diyanet i~lcrı rcblij!;i, btatbtik, ettiren hal ve şartları gaip ettikleri 
rwmmııt, tapu, pıı,ta, ve ıeh:raf, ve ya me"muriyetten infikiik gibi 
cmnİ\'ct urnumıyc, bkılıı ve mat bir fasıla vukua geldigi surette far
buaı n1t1dıırıı ııınumiliklcri, ll ka ait hakkı müktcsepleri kalmaz. 
maıılar Ye dııyiinııımııııiye hııtı,:1.>i Hakkı müktc,cp olarak tediye e-
müz;ıkcrc ve kabul cdilnıi~tir dilecek ~rklarda mevcut lira kesir-

1 lariuiyc, ,\!illi müdafaa c· 
kalctlcri btırçclcrile 
hutçelcri haxı tadil;lt 

lunan alelumum memurlara, tahki
eytam ve eramile ve ~idernatı vata lc:rinin maaş ve tah!isat miktarı ı 

niye tertibinden maa~ J!an zevata ait hükümleri ve 25 Haziran ı ,•7 
kat ve ya muhakeıne neticesinde me· maaşı aslilerile tahsatı fevka13.dele· tarihli hariciye vekaleti mc-nurin ka 
ni muhakame ve ya beraat ve ya a- · · · · k 

rı bırle~tırılme ve 8 ~ulıat 13-41 ta 4 nununun dokuzuncu maddesini"' a 
demi mes'uliyet kararı verildiöi su- · · k d f' "' ı·ıhlı terfih anunıın ln müstc ıt o· a'!; ve tahsisatına müteallik hükmu 
rl·tte katolunan maaşlarının emsal lan malüllerc de terfih zamları i13.ve ve l>u kanuna muhalif o!an sair ah· 

kam mülgadır. 
hasılının yarısı verilir. 

7.- Devlet memuriyetine bidaye-
ten girmek istiyenler azami onheşin

ci dereceye kabul olunurlar Bunlar 
dan yüksek mekteplerden mezun o
lanların on ikinci ve yüksek bil'" mek 

tepten me7.un olmamakla beraber ec

nebi memleketlerde yüksek bir ihti
sas mektebinden diploma almı~ olan 
ların onuncu derecedeki memuriyet· 

lcre kabulleri caizdir. On beşinci ve 
on ikinci derecelere kabul edilecek
Jerden garp lisanlarından birine vu-
kufu bilimtihan sabit olanlar bir de 
rece mafevk memuriyetlere alınabi

lirler. 
cA• serisindeki memuriyetlerden 

edilmek suretile bir kalem olarak ve 
üçüncü madde mucibince memurlar 

maasatında olrlugu gibi hiç bir tev
kifata ve vergilerle munzam ktsir· 

lc:rine tabi tutulmıyarak verilir; hu 
suretle verilecek maaşatta yarım li· 
f(ldan dün kesirler mevcut olduğu 

Muvakkat madde- 1928 kadro•u-
na nazaran mevcut mcmur•ar bu kı4 

nuna merbut (2) numarat~ cetvelde 

tayin edilen derecelerine dahil olur 
!ar, ancak müteaddit dereceleri olan 
" herbirine dah•I olacakları saraha-

surette bu kesirlerin bir seneligi aya ten gösterilen memuriyetlerde mcv 
rıca hesap ve tahakkuk ettirilir. cut memurların derl!cel~rinin tayini 

Üçüncü üç aylık maa~ları ile birlik- ve elyevm aldıkları maaşa göre ele 
tc tediye ve kesirlerin senelik bali-1 receleri yükselmiş olan memur1ara 
ğinden kalacak yarım liradan fazla yeni derece maaşlarının itısr mt':VCut 

kt..sirler bir liraya iblağ olunur. kanunlar ahkamı ve kanun esasatı 

Mütekaidinden olupta umutni büt dairesinde usulen selihiyettar ma

çeden tahsisat ve ya ücret alanların kamların tasvibine tabidir. 

bu vaziyetleri devam ettikçe tekaüt 20 - Bu kanun (1) Eylül (19!9) 
maasları tahsisatı fevkal~deleri ili- tarihinden muteberdir. 

umumi müfetti~lik. valilik. ve elçi- ve edilmeksizin verilir: mütekaidin· 
tiklerden Riyascticumhur dairesi me 

21.- Bu kanunun ah kAmını icraa 

ya icra vekilleri heyeti memurdur 

Askeri maaılar 
. . .. . . den maaşlı bir hizmete tayin edilen~ 

murını. hukuk muşavırlerı, kalemi 
1 

. k .. 1 k · 
erın te ~ut maas arı tamamen eııa 

nıahsus müdürleri, mütercimler bu, 1. k 2 H · 1926 t "hlı" 
ır ve anca azıran arı 

kayitlerden müstesna oldukları gibi 9000 1 k hk" mah ve numara ı anun a amı · 
fevkal.1.de mahiyette siyasi sebeplere fuzdur. 
ve ya idari zaruretlere ve ya mesle- 15 __ İhtisas ve korniı;yon ücreti 
ki ihtisaslara mebni th• ve .-c. se-

rilerindeki her dereceye de icra ve .. 

ki ileri heyeti kararı ile bidayeten 
memur alınabilir. 

Ancak bu suretle alınan memur
ların dahil olduk!arı dereceler, bu 

memuriyetler haricinde ki diğer me
muriyetler için bir hakkı müktesep 

ve makanı tahsisatı ve tahıisatı mak
tua ve hakkı huzur namlarile me-

murlara aycıca umumi ve huıusi 

bütçelerden hiç bir mebleğ verile
mez. Ancak kanunun tahmil etmedi-
ği munzam tir vazifeye ve ya ihtia 

sas dolayi;ile te~kil olunacak komi-
syonlara memur edilenlere muayyen 

teşkil etınez. çalişma saatları haricindeki mesa.ile-

Kara, deniz. hava, imalit.tı harbiye. 

harita zabitan ve askeri memurları 

jnndarma zabitleri on dört derece
ye ayrılmıştır. 

Birinci derece: Birinci feriklcr 

600. ikinci derece: Ferikler 500. ü
çüncü derece: fırka kumandanlığı 

yapmış mirlivalar 400. dördüncü de

rece: mirlivalar, divanı temyiz mürl 

dt:i umumi.si. vckilet hukuk müşa
viri 288. 5 inci derece: alay kuman 

da.nlığı yapmı~ miralaylar, <livar ı 
temyiz azaları 256, altıncı derece: 

rine mukabil icra vekilleri heyetince mirayaylar, birinci sınıf askeri me· 
az üç sene bir derecede bulunmus takdir olunacak bir ücret verilebilir. murlar 220 lira. yedinci dtrece: ka 
olmak arttır. 

16.- Devlet teşkilatına dahil olup ymakamlar, ikinci sınıf askeri me 

8.- Mafevk dereceye terfi için en 

Yüksek bir mektepten mezun olan 
!ar için bu müddet iki senedir. Müd 
detlerini ikmal etmeden inhilil vu

kuu dolayısı ile mafevk derecede bir 

umumi bütçeden tahsisat ve ya ücret murlar 150, sekiz: inci derece: binbaşı 
alanların kadroları kemakcln bütçe ı Iar, üçüncü sınıf askeri memurlar 

ile tayin olunan bu vaziyette bulu-] (126) dokuzuncu derece: kıdcmlı 
nanlar1n aync.ı hir kanunu mahsus' yüzba~ılar, dördüncü sınıf askeri mc 

memuriyete terfian tayini icap C· tanzim edilinciyl! kadar tahsisat, za 4 murlar 108, onuncu derece: yüzbaşı· 
denler müddetleri hıtamına kadar ı · b ı ı nıaim ve ücret erı ütce er c yapı- Jar, beşinci sınıf askeri memurlar 
ef\kİ derece maa!?larını alırlar. lan tadilat haric Qluıak iiırc 1928 de 98, on birinci derece: birinci mülil-

Teselsülü derece sırasr takip etmi-· kabul olnn;•n l·sa.s. .. c niKtara göre :ıımler. altıncı sınıf askeri memurlaı 
yen memuriyetlerde her daire teş· trdiyryı.:- q_cvam olunan Jcr• tlerden 84. on ikinci derece: mül8.Zımler ~·e
kili.t ve memurin kanunu ahkamına maaş nakli 13.zım ı...cnler hakkında dinci sınıf askerı memurlar 75. on 

göre bir memurun azami üç derece dahi ikinci ma<ldenın on fıkrası ücünciı derece zabit vekiıterı. seki
nıafevk memuriyete tayini caizdir nıucihince muaınelc yapılır. j zı~ci sınıf askeri memurlar 60. on 

Ancak teselsul 'laruretilr üç dere- . 17.- ~iilhak ve_ hususi büt_ç~ıe~lel dördüncü derece askeri m~mur ınu
ce mafevk memuriyete tayin olunan ıdare olu~an .~e~aı~ ve t~ kılat ıle 1 avinleri 52 lira alacaklardır. Tevkt
lara ikinci bir terfi müddı.:tini dol- devlete aıt mue::ssesat dahı memur· fat, tekaüdiye yoktur. 
durduktan sonra da üçüncü derece ların bu kanun esasları dairesinde Yol vergisi damga pulu diğer 
mafevk maaşı verilebihr. Liı seııe 7.arfında tasnife tabi tutmak: rnükelleflerde al.ndığı gibi tahsil 

<cA_, serisine terfi edtbilmek için ımccburiyc:tindcdirler; hunlardan olunacaktır. J\.fü~irlcr ve büyük er 
7> inci maddenin son iki fıkrası bütçeleri Büyük Millet Meclisinden ı k3nı harbiye reisi hirinci derece 'Tia 

hükmti hariç olmak üzre en az on bes tastik olunanların 1930 bütçeleri ile 1 33 le vekil tahsisatı alırlar ve bı 

sene devlet hizmetinde bulunmak ve birlikte 1!1emurların tasnifine ait kaal dereceden tekal:.t cdilırler Müşir'i 

yüksek bir mektepten mezun olmak nun Hiyıhaları da takdim ve hususi rı~ tahsioatları hayatta bulunduk~• 
lazımdır. bütçelerle idare olunan vilSyet lda· J devam eder. 
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Paranızı israf etmeyiniz. Tecrübe ediniz. Aldanmayınız. Yarı yarıya daha ucuz ve 
aha müessir şişesi 50tenekesi 75 ve pompası 75 kuruşa Flidayı tercih ed .ıiz. 

Flida Avrupada birinciliği kazanmış ve Fransa HükQmeti tastik eylemiştir. 
FLiDA ismine ve markasına dikkat ediniz. Flida tahta kurusu pire s·. ~k ve 
Jütün haşaratı yu urtalarile kat'iyen imha eder. HASAN ECZA DEPOSU. 

L 

Kuru bir fırça üzerine konulacak KO
LINOS diş aralarında kalan yemek 

artıklarını çıkarır. 
Tehi i keli mikropları imha eder di-t 

ağrılarına, dişlerin çürümesine dis 'etle· 
rinin hastalanmasına mani olur. İstima
li.n~en. sonr~ saatlerce ağızda leziz. ve 
latıf bır ra}'.ıha bırakıp ağzın serin ol
masını temın eder. Kolinosu tecrübe 
ediniz, bu tecnibe neticesi olarak" ağzi
mın ne kadar temiz olduğunu hissedi-
yorumlı diyeceksiniz. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

Türkiye için depozııeri: MAURICE l'ARAGGI 

Beyotı~. Vınedlt Soltıtı. lbro~ım Pqı ıpırııınooı 

lstanbul Tramvay Şirketi 
Evkat Tarifesi 

1929 •enesi ;\layı>ın 23 üncü gununden itibaren 
Utnı ahire !radar muteberdir 

Birinci Son No Hutut Hareket fi' asılı hareket t. arek~ı 

10 Şl;;ll-TOnel { Şi,liden-Tünele g: O' 6,00 24.,12 
Tünelden-Şişliye 6,26 U.35 

il Kurtuluş-Tünel { Kurtuluştan· Tünele l!O' ~8.00 23,30 

- Tünelden· Kurtuluşa 28.30 24, 

• 12 Harbiye-Fatih { Hubiyeden·fatihe 4• 9' 0,09 1,1" 
ID fıtihıen-Hubiyeı e 6,13 1 • 1 
~ " 
.a 14 Maçka-Tünel { Mıçkıdan· Tünele 23,00 23,30 

ID 
Tünelden·:\lıçkıyı 30 23.30 24,00 .. 15 Taksim-Sirkeci { Tak•imden-Sirkeciye 5' 8' 6,45 21,35 - Sirkeciden-Takılme 10' 7,09 22,00 - { Maçkıdan-lleyazııa 7' 9' 6,25 22,33 • 16 Maçka-Beyazıt - Beyazıııan ·:\laçkaya 14' 7,12 23,20 fi>-

18 Taksim-Fatih { Taksimden-fatihe 15' 7,35 19,40 
~'ıtihten· Taksime 8,21 20,26 

K I B f Beyazııtan·Kunuluşa 1$' 6,15 22,36 
19 urtu UŞ· eyazıt\ Kunuluşıan-Beyızıde 18' 17' 7,05 23,26 

G) Beşiktaşıan·Eminöniıne 
'; ı Beşi~tan·Bebeğe S,31 -, 

5,4-0 ' 
~ \ 22 Bebek-EmlnönO Bebekıen·Eminönüne r 
~ Eminönünden·llebeğe 22' 
a EminönUnden·Bcşikıaşa 

il>- {Onıköyden· Eminöntine 11' 
tl)-

1 
Eminönünden·Onıköya 13' 

!! 23 Ortaköy-Aksaray Orıılı.övden-Aksarayı 22' 
.:: Aksarıydan-Orıaköye 

15' 6,00 
6,00 
-,-
5,05 
5,33 
Ş,40 
~.44 

24,30 
23,44 
01,14 

-.-
22,:50 
22,55 

34 Beşiktaş-Fatih { ~::ıi~:~~;;~~~~: 18• 
9
' ~~r ~k~~ 

- {Aksaraydan · Topkapıya 6' 5,13 
fi Topkapıdan-Sirkeclye 10' 13' 05,34 
~ 32 Topkapı-Slrkecl Sirkeciden Topkapı;ı 20' 06,10 
ol \ TopkıpıJan·Aksaraya -,-
f {Aksarıydın· Yedikoleye f 5,10 

,. Yedikuleuen-Sirkeciıe 10 S,33 
::>. 33 Yedlkule-Slrkecl Sirkeciden-Yedikuleye ıa• 0,18 
111 ı Yedlkuleden-Ak•arayı 110' -,-

; 35Şehremlnl Beyazıt{Şehremlnlnden· BeJ:azııa 7,00 c Beyazıııan · Şehremmlne 114' 7,23 
~ 36 S t B ıt{ Samaıyıdan· Beyazııa 26' 07,00 
<#; ama ya- eyaz Beyuıtıan·Samııyaya 07,2!i 

' 22.49 
23,25 
24,03 
-,-
22,55 
23,35 
24,20 
J9,07 
19,50 
19,IO 
19,35 

i 1ekatibi aliye mübayyat komsiyonundan: 
Neıureıle münakasaya 

konulacağı 

ı·:kmek kapılı zarf 
~:t (koyun, kuzu, şıgır) 

Sodeyagı 
• 
• 

7..eydnyığı. sabun zeytlı1 
Kok \'e maden komilrti 

ılol mUnakuı 

< dun ve mang;ıl kom :.rU 
>ı rıJa, saman, kepek 
\ akama, şartiye, un, n~asta } 
1 innç unu irmlk 

Pırinç, tU7, fasulye nubuı aoda} 
kırmızı mercimek, siyah mer· 
ımek, çay 

Pataıis, yumurtıı, kunııofın 

bevaz, ve katar peyniri, Oziım l 
erik, kayıoı 

Yas sebze 
1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

lhalerıln 

Mllddetl Tarihi 
binene t7 /'6 /92Q 

• • 
• • 
• • 
• • 
• 28/6;9i9 

• • 

• • 

• -
• 

• 
altı aylık • 

M~'k ve 'e Yüksek mualllm mektepleri için Haziran 9'-29 ıpıida<ından 
'\!ay" 9.30 nihavetlne kadar lüzumu olan bıltdı müfredatı muharrer t'.rzıık 

ve saire hJulannd• göı;ıerilen günlerde Fındıklıda YUI<.! ık mektepler ınuha· 
slhl munlllp;lnde !balo edllecekıir Taliplerin teraitl anlamak üzere mülkiye 
mektebi mildilrliljtUne mur;ıcaat eylemeleri ve ıııirak edeceklerin ihale 
gilnHnden ntl temı .atı L,u, kııeyl muhı•lbi mesulllk v•ırneline ı.sllm 

Jlc maktu e " •'' umu ı!A.n olunur 

1 EMVALi M ET R U K E · J LA NA Tı I 
Semti :\1aballesi Sokağı No Nevi Kıymeti muhammenesl lira 
Kadıköy Caferağa Bademaltı 4 j\llaa dOkkln kagir Panayırcıyan apartmanı 12,500 sek.iz taksitte 

Müşıemilltı; 7.A'ınln katiyle altı kattın ibaret ve dört daire! havi vt taraça kısmile beraber tahtında bir bap 
düiclı:Anı milfıemildir. Birinci daire•! üç oda bir mutbak bir hail 2, ll, 4 ilncü daireleri dörder oda birer mutbak 
ve birer hal& alnncı kat taraça kısmı olup burada iki oda bl~ mutbak ve çamııırlığt ve çımatır asmaj!;a mah•us 
taraçası vudır, odunluk ve kömOrlüğn zemin kattadır, kumpanya myu tertibatı vardır. 

Balada evıafı muharrer maa di1lı.kAn apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzre 12,500 lira bedoli 
muhammen ile ve kapalı sarf uıullle 30/5/929 tarihine müsadlf perşembe günll suı on beşte müıayedui 
mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhımmenln yti7.dt yedi buçuğıı hesabUı teminat akçeleri ve ya muteber Bankı 
mtkıuplarile emvali metruke satış komisyonuna mürıcaatlan 

.... Bayram günlerini hoş ve nezih bir surette geçirmek isterseniz~ 

Küçük ÇifliK Parkına Gidiniz 
, 'EŞ'EI i\IUS1KI ince saz hey'etl ve ayrıca mükemml bır cazband saat 1 den itibaren gece varısınıt 

.... kadar icrayıahenk edecekler ve rengılrenk mehtaplar yapılacaktır.~ 

Darülfünun Tıp fakültesi Eczacı ve Dişçi 
mektepleri müdürlüğünden: 

l\lünhal bulunan Dişçi mektebi müfredatı tıp v~ fenni tedavi! e~nan muall•m muavlnli~I için 

açılan müsabaka imtihanı 18 Ağustos J 929 Pazar giin!l icra edilecektir. . . 
Şeraiti duhul: Türkiye tabaasından olmak ve tallp bulunduğu şubei ilmiyede rnasall şahsıyesınl 

mil~ablt e~eri imtihan gilnünden evel heyeti imtihaniyece blttetklk kabul edllmi~ olmak, Fransızca, 
Almanca ve lngilizceden birine a~lna bulunmak şarttır. 

imtihanlar atideki suallerin birinden tahriri, şifahi olarak icra edilecektir ve mesleke ait hlr 
kitaptan tercüme yaptırılacaktır. 

imtihan sualleri berveçhi atidir 
ı - l\fu7,adı taaffünat hakkında muta!W umumiye ve tedavll esnanda en çok müstamel 

olan muzadı taaffün edviye 

2 Edvlyei iyodiye 

3 Edvlyel zeybakıye 

4 Edvlyei arslnikiyenin mürekkebatı gayn uzvlyesl 

11 Edviyei arsinlklycnin mürekkebatı uzvlyesl 

6 Edviyei kalbiye 
7 - l\lubtıli hissi umumiden klorolorın, eter, morfin, skoplamln 
8 - Mubtıli hissi mevzlil~r ı, J,_ _, 

9 - Münevvimattan klora!, baraldelt, tiryonal, veronal 
lO - Serom ve aşılar hakkında malumatı umumiye, mihanikiyetl tesirleri ve serom tatbika

tından tevellüt ederek mahzurlar ve mihanikiyeti 
Bu hususta il.abat almak ve kaydolmak arzu edenler mektep idaresine müracaat etmelidirler. 

-»ff-»-»* KUNDURALARINIZI ffff~ -)) . ı ""' ::: AMiRAL S ten ALINIZ. • 
-)) Muhtelif modeller üzerine bOyilk stok ~ 
-))-))ff-))ff Beyojtlu lstik!Al cadde~! 367 «-• (( (t-((o(( (( 

Karacabey harası müdürlü
ğünden: 

Kam a'ıey Har.sı hayvanaond:ın 5 baş kısrak. 30 baş l ve ~ 
yaşında ııy ile IJO baş karasıgır inek ve dügesl 100 bas manda 
ineği ve duğesi ve boğası 26 Mayıs 1929 tarihinde açılacak Karaca 
bey panayırında bllmüzayede satıla- caktır. 

Gayet eyi ve müntahap damızlılr edinmek isteyenlerin müzayede 

günlerinde Karacabey panayır mahalllnde bulunmaları !IAn olunur. 
• • • 

Hara hayvanatından 1500 baş kuzu ufak ve büyük parçalar 

halinde pazarlık suretiyle satılacajtından taJJp olanların hergün Hara 

merh'Zlne müraca~t etmeleri i!An olunur. 

KARON Alman kltap~anesl 
lkyo lu Tlinel me danında 523 

1 DEFTERDARLHl"iLANATI 
lstanbulda Trabzon sayım '" ,·eraseı tahakkuk memuru Mümtaz beye 
Bir hafta zarfında mahalli memuri_-etlnlz olan Trabzona avdet 

eımedijtif'.. •a.kdlrde r:ıü.ıa!a addedlleceğınlz ıl!n olunur. 

..,. Gittiğiniz ere beraberinizde 

DAK 
Fotoğraf makinaM ile kodak filn1lerini 

almağı unutmayınız. Kodak fotoğraf n1aki
naları ve filmleri ve lüks kağıları 

Alaminüt fotoğraflar için 

MiN~TER~S KABTtARı 
Yerme mu\BUıt•ıı :)af ık \'apuıu ikame edilerek Halice alınını olan 

Karadeniz bo~azı haricindeki Ftncr gemı .ııln 1 { Mayıs 929 cuma .•ıbahı 

tekrar demir mıhalllnc nalcll 'c ikam• edil~i~I a!Akad rana ilAn olunur. 

11:mlak ve evtam bankası Jstanbul subesinden: 
~ . 

BayrRm nıımR chetlle htanbıılda llah~rl..:ıpıda kain şubemizin 
ma}ısın 20, 21, 2 , 23 ünı.:ıı pazartc>I, oalı, çarşamba ve rcr,embe 

ııu~ltri kftpalı lıuhın<lurulac.:ae,ı ilı\n olunur. 

Yerli mallara ra~bet ediniz 

A vnıpa lavanta, podra, ko

lonya, krem ve diş pastalanna 

faiktir. 

Adres: Nunıosmanlye cadddesı 

ikbal kıruthanesl karşısında. 

Asabilerle hail nekahette bulunanlar 
,,. morfine müpıel~ olanlar lçln hu
~ust ve en a~rl ilaçlar, ısıtma ve dJ
mıgl ha•t•lıklar vesairenin tedavisi 
şavanı hayret bir ormanın içinde. 
llüıün sene açıktır. Dört tabibi vır· 
dır. :\lükemmel pansiyonun fiıh ili 
şilinden itibaren 

FLiT. FLIDA . FLlTOKS 
Toptan ve perakende satış 

mahalll 

Za an ecza ve ıtriyat m deposu Bahçe 

kapı No 37 

Liseler muhayaat komisyo
nundan: Haziran 929 tarihinden 1 
Haziran 930 tarihine kadar komisyo 
numuze merbut leyli liae orta ve 
muallim mekteplerile prevantoriy
umun yemek sofralarından artan ek
mek kmntılarile yemek artıkları 2 
Hazira>t 929 tarihinde lhaleai icra 
kılınmak üıre aleni mU•ayedeye ko
nulmuıtur. Taliplerinin .seraiti an
lamak üzre komisyonumuEo müraca .. 
atları ilin olunu• 

.• 

~l~~KtlRINIZIN 
• • • 

ElıRISEtERI 1 

ay er 
MAGAZASINDAN 

PLINIZ 

PAGEOL 
• 

Prostat it PAJEOL 
iltihabı mesane En kuvvetll ve 

Seyelanı meni mileaslr muzadı 

Bel soğuldutu taaffünil bevlldfr 

Out mllliter Testrl teri ve eı.a•lı 
Te~•vtllOn .. cıını 
••.alı .. bllıllıı lhıt· 
ıaıı mcııodc~ 

~· 
MOPTELA ve MUZT ARIP OLANLAR iÇiN 

PAJEOL BiR TEDBiRi ŞAFİDlR 
Parls hastaneleri mO~ Şatölen Maeueseıl 

15 bOyQk MükAfat - bllOmum eczanelerde satılır. 

Kendilerine Jsıanbul emvalinden verilmek Ozre maaı tahsis edilip acırestıri 
mılöm olmadığından tebligat yıpılmayanlu 

NufuB 
l 
1 
l 

l 
1 

1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

Ordu 3 redif alay 2 !\lir. Aziz 13. korimesl Emine Hayriye 11. 
Sovari alay 32 Kıy. Hllmi B. mıhıumu Mahmut E. 
Umum açıkta NIŞ"et E. zevcesi Belılcı H. 
Bhıblfl Tahsin E. kerlmeııl lclal H. 
Taif hattanesl tabip Binbaşı Ali E. kerimesi Hadce RuQıe f1. Jı. 
Kolordu 8 Fırlca 4 Topçu T. l kumandanı muavini BJııb•f' 
Hakb B. 
Umnm açıkta Blnbı~ı Avni B. 
Maalllm tabip Binbaşı A. Hamdi B. 
K 6 lıt!bkAm Şubesi MüdOrii Blnbqı Fuat B. ıı. 
lzınir müstahkem mevk:l Alay 203 T. ı Tabip Blnbqı o.oı.ı 
Virgül nahiyesi Müdürü M. 1zzeı E. kerimesi Fauna H. 
1188 No h Polis M. Kemal E. zevcesi Selime H 
l'ollı mllteltalt Eyüp E. zevceıl Cemile H 
Beyoğlu Polis komiseri M Ali E. zevceııl Hatice Dilber ff. 
Polis Abdurrahman E. mahıumu Hallı E. 
Jsıanbul MObatırlır!nden lımall E. bin Halli 
Jşıınbnl Ceza 8 mahkemesi 2 sınıf klılbl M. Kadri :S. ...., 

bl ~011·• 
Beyoğlu Sulh mahkemesi l •ınıf kAtibl lbrahim Feyzi &. n ' 
Adliye tlcanıı 2 kalemi kAdplerinden Arisıidl E. 

l Şile mübqlri sabıkı Ahmet E. _ eejfn 
Bal!da isimleri muharrer mütekait ve eytam ve eramlle mile~ ,ınt 

tahsis kılman mıaşaıı almak iızre Jsıanbul 7-aı mutlan Mohıseb•cl 1 

muracaaılan. __....,.. 

B .. ~kderede uyu . 4 KİRALIK OTEL VE EV 
Büyükdere caddesinde 178 nunıaralı kfıgtr 3 
katta 13 oda önünde bir daraça, 1 banYjjı. 
hela, 3 sofa, bir oda, bir sarnıç, 1 çanıaşır ~;e 
1 kileri müştemil ( Büyükderepalas) otel~ıı· 
müştemilatından 176 numaralı 4 katta ~ı.ırı~ 
2 mutbak, 4 hela, 2 sofa, ve tavan arası. . 9qı 
luk ve kömürlüğü müştemll ev senelik kı.rg2v 
1500 liradır. Müzayede temdiden 26 n1ayıs 
pazar günü Defterdarlıkta (603) __....,.. 

d•-
Istan bul muhasebei hususiye müdii~:!ilnoı· 

Bazl inşaata nezaret etmek üzre şayanı kabul şeraiti uısk•'' 
duklan halde istihdam edilmek !lzre istihkam ;&abitllğlnden "' 

!:ze~vD:'.'..atı'..'.:~:'.....!:i~~a'.::J:!~~~:'..'.u~su~s~~~·ee_h::_:~:_:y~·e.'.:t~-~'.:e~nı~1ı;:~:s~~:,el_İ~a:::,ür:,:~::::ca::;::tl.:;.ar_~--.e-::-J ,. 

manları umumi idaresindell~ı6 .. u [ 
l~lektrik malzemesi mUnakasası 4-7-929 perşembe gıın kıı" 

da Devlet demir yollan malzeme dairesinde icra edlltoi ıerııl ' 
Mü naka.qaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını • rnl idBrc 

( k dar umu (1 muvakkatelerinl yevmi mczkOrda sııat 1 ö,30; e J;a>s :' 
yazı işleri müdürhığüne vermeleri l~zımdır. Tal;pk rnıınıs rc>illJıP 

. 1 it. mL < 31 namelerini (300) kuruş mukahllınde Ankar'1l a m 1 

1 d bilir @1• 
l laydarpaşada mubayaat komisyonundan tedarik c c 
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Lutfen direksiyona geçiniz 
O zaman bu fevkalAde arabanın verdiği zevki 

ka.milen anlayacaksınız 

Veni FOROu sevk ve idare ederken his- hammül edilmez bir arzu hissedersiniz. 
sedilen zevk ve neş'e, yalnız bu müs- Çünkü bu gün az bir para ile modern 
tesna arabanın süratinden, emniyetin- bir otomobilden beklenen bütün fevkal-
den, rahatlığından, makinasının ınunta- Adeliklere malik olabilirsiniz : 
zaman çalışmasından. şekil ve renginin Çelik karoseri ...... harici şeklin gü-
güzelliğinden mütevellit değildir Ayni zellik ve ahengi . . . . . Muhtelif ren-
zamanda spo.un mühim bir şubesini kler . . Saatte 95-105 kilometre sürat 
teşkil eden otomobilciliğe verdiği fev- ..... Dakikada 2200 devirde 40 beygir 
kalAde eğlence de bunda pek büyük kuvvet veren dört silindırli motör ...• 
bir amildir. Birkaç saniyede en küçük vitesten en 
lık çıkışta daha ayağınızı akseleratöre büyüğüne geçmekteki sürat ve siihu-
basar basınaz altınızda kuvvetli ve a.yni let . . . . Sevkettiğiniz sürate göre 
zamanda çevik bir araba bulunduğunu her 100 kılonıetrede ancak 8-lü lıtreye 
hissedersiniz Öyle bir araba ki: bütün çıkan benzin sar!iyatı . . . . Kapotun 
zuhurata göğüs gerebilecek, bütünmüş- altında mahfuz ve benzini doğrudan 
kü!Atı iktiham edebilecek bir kuvvette, doğruya ağırlığı ile akıtacak surette 
koşmak uçmak için bir işarete bir hare- tertip edilmiş olan em niyetli benzin 
kete bakan, kalabalıkta olduğu kadar deposu . . .dahilen inbisatlı ve ayağın 
dağlann ovaların uzun ve tenha yolla- ufak bir tazyikına büyük bir kuvvetle 
rında ,da her emrinize, her arzunuza itaat ve dört tekerlek iizerinde tesir 
sadakatle itaat eden kuvvetli fakııt muti yapar ayak freni ... Bundan tamamen 
bir araba Veni FOROu sevkederken di- ayrı ve müstakil el freni. .. . Hidrolik 
reksiyondan ayrılmamak, yalnız idare " Houdaille • amortisörleri . . .. Yalnız 
zevkini duymak maksadile sevketmek, FORD a mahsus ve fevkalade bir ra-
bu müstesna arabanın bahşeL hatlık teııün eden arzani 
ti~_kudret, i~~at ve !~at zev-~ makaslar ...... Tripleks cin-
kını tatmak ıçınkendınızdeta vt%?" sınden parçalanmaz camlar. 

~~J~..%e~'"'l'4 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiYANGOSB 
5 inci keşide 11 Hazirandadır. 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

,--~-

Merkez Acenıu~ 
b&ftllda . &yortu Şube 
accnıcsı: Mahmudiye Hını alutda 

lsıanbol 27 40 

TllBZll B~btl mTlSI 

Aynca : 25,000 t5.cxx> t2.000 10.000 liralık 
ikramiyeler ve 10.CXX> liralık bir mükAfat. 

&u keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

( Reşitpaşa ) vapuru 20 
mayıs Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından harekede lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Riz 
Hopaya gidecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, Stınnene 

Trabzon, Görele, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
longuldağa uıtrayarak gele<:ek
lir. Hareket gllnll ylik kabul 
olunmaz. 

~) Beyojtlunun ~n güzel bahçesi olan C><>ıC:a::::><: 
;~, ''PANORAMA,, da 
' q~ ,a, ft\ ~rnrnel ince saz ve fevkalade orkestra 

l &yıs~~t~lreML~~f iltslanesinin 

~ icrayı aheng~ öaşlayacakhr ~~~~~ 
illi~ •• 

· flleyva suyundan ve şekerden nıanıul 

OLIMPOS 
\.. GAZOZUNU İÇİNİZ 1'-ltaıbe ferahlık ve ın,ırah verir 
~, ~ ......... 

izıııir · Menin sür'al Pasını 
(Konya) vapuru 't 1 :\layıs 

Salı 12 de Gnlata rıhtımından 
hareketle lzmir, Antalya, .\IAiye 
\Icrsine ~ridecck ve Taşucu 
Anamor, Alıliyc, Antalya, lzmi
re ugrayarak gelecektir. 

lyYılk ılr'ıt poıtaıı 
(Marmara) vapuru 21 Mayıs 

Salı 17 de Sirk ci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burhıı· 

niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkur iskelelerle bir. 
likte Altunoluğa uğrayacak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

SADIK Zl\DE BlliJ.l'ıl:R
LER VAPURLAHI 

KARA DEr\IZ 
MUNTAZAM VE LÜS}l 

POST ASI 

Sakarya 
vaparu 

19 Mayıs pazar 
günü akşamı Sirkeci rıhlı
ıwndan hareketle ( Zongul -
dak. lneboln, Sinop,Samsilll, 
Urdu, Kireson, Trabzon, 

Surmene ve Rize iskelelerine 
azimrt ve avdet edocektir. 

Taf.~il:it için Sirkecide Mes. 
adet hanı altmda acentalı
ğına muracaat. Telefon: 
lsıanmbnl 2134 

Bartın lüks ve süracpoatası 

FJektriklc mü~hhez muntazam 
kamaraları ve güverte yokulannıı 

mah~us mülerrahT•• k" 
mahıılleri haiz ur ıye 

vapuru Pazar 
19 Mayıs 

~aal 1 7 de Siıkedden harekede 
(f':reğli, zonguldak, Bartın, Ama.,;· 
ra, Kuruca Şile, Cide) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tamüt için Emlnönil 
llıbnm han 2 numaraya müracaat 

Telefon : 268-1 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

lımir ılr'ıt • 
Lüks ve İ 
seri smetpaşa vıpu 

ı 9 Pazar günu saat 
Mayıs tam 15 te 

Galata ~~~lzmir 
hareket edecektir. 

Tafsil!t için Sirkecide yclk 
ci hanında k~ln aceııtasına mü 
racut Tel lstanbul 1515 
ve Galatada l\Jerkez nbnm 
hanında Cellpidi ve StafllOptl 
acantslığına müracaat telefon 
Beyoğlu 854 

l(EFELlzADE HAM.Dl 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 
HİLAL 

vapuru PAZAR 
19 i\layıs 

günü ak~ını Sirkeci nhnrnından 
hareketle ( Zonguldak, lnebolu, 
Gerze, Samsun, Ordu, Gim;on, 
Tirebolu, Gurelc Vakfıkebir, 

rrabzon. iske lelerine azimet ve 
Fatsa ve Cnyeye ol(rayarak avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için Sir 
kccidt! yeni handa 1 numrolu 
a<:ente,ine muracaat. Telefon : 
Is tan bul 3105 r = m = = n: ===•~>ıe~:::<.::., 

1 Bosior Palas ·: 

1 

Otel, Lokanta , Gazino 
Arnavutklly Birinci Cadde 

No 184 Tel. Bebek 182. 
Asrı tesisat, alaturka ala

franga servis. MOhteşem hah· 
çeıılnde her glln cazbant 
lstanbulun en yeni llllı.s aile ~tq Ohne kağıt, Mukavv~, 

~4 ~alaj kağıtları ve siga
l'rı.~sknlleri müzayedesi: 

listlrahat ve tenezzüh mahfelidlr.11 
Ttırklye Seyrisdain idaresine ~ . ..::,,-..ı:.c:><-:o-ı:=..c:>G<ı • CJ1oe;4 

~baııı.\rı inhisarı umum müdürlüğünden: 
~- t~ •brik 
't , a q,Jl asmda bır seRe zarfında birikecek olan kağıt ve 

ı 14llıbaıai 1 ~l•lan ıle sigara kAgıtlarından çıkan piiskülleri ve 
~ ~l~l'iıı. Ağıtları bir sene müddetle müzayedeye konulmuş-
~ ~n ~5151929 tarihinde saat 10,30 da Galatada müba-
~ V ! unda bulunmalarL 

~U iistamel 3 kamyon 

ait üç motor teknesi hey'eti Kütahya Vilayetinden: Beledi 
hazıralarile satılacaktır. ;\)uza - ycce kabul edilen birincı derecede 
ye.leleri 1 1 laziran 929 tari- harici ekınekden olmak ve beheri 
hinde icra kılınacağından talip· üçyüz dirhem bulunmak ve yevmiye 

1 ı · 1 ıı· d I ihtiyaç miktarı azami üçyüz elli ve 
. . . . . a•gari yüz ellı adet olmak üzre Kil· er n agun saat a evuzım 1 . . 

mudurıyetınc muracaatl~rı. t&hya hapishane ve tevkif hanesinin 

Mama 
Dr. Hakkı Şinasi 

l~n sıhhi çocuk gıdası 

Ihsan Sami •'--

14805 lira kıymeti mühammineli ek· 
mek ihtiyaci 23 Mayıa 929 tarihinde 
Perşenbe günü saat onbefde müna· 
kasaai icra kılinmak üzre olbabta 
tanzim kılinan şerait da\lilinde 1 

Mayıs 929 tarihinden itibaren yirmi 
üç gün muddetle ve kaf>"lı zarf U· 

suliyle mevkii münakasaya vaz olun 
miştir taliplerin teminat akcalarini 

EŞİDETARİHİB •• •• BİLETLER 
30HAZIRAN929 UYUKBtRER lJRAl)IR 

EŞya iyankosu 
[BİLETLER TA\ YARE BAYillKLERİNDE SATILlR) 

ürkocakları l\ /T <:rkez Heyetinin TP,-· · ry 

ettiği büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 
Cin~ Adet 

Kapalı 929 modeli 27 katalog Notu beş klşlllk BuJk otomobili 
" 929 " Şevrole otomobili 

1 

1 

1 
2 
2 
1 

2 
( 

Pırlanta pantantlf 
" küpe 

salon halısı 

.. 
Pırlanta panıantlf 

PilAtin çift kapaklı erkek saatı 

" Kadın kol saau 
Salon takınu 
ipek seccade 
Halı seccade 
Hettlte battaniyesi 

" " .. 
• • 

• • .. " Hereknln fanilli ipekli JL'<tJll 

• ,, " • 
• • • • . " . • 

Herelte ku~~ndan yastık 

.. .. 
Herrkenln lpeltll mendili 
BeyKoz Fabrikası mamulanndan bavul 

• • 
• • 
• • .. -.. .. 

• .. 
• 
• .. 

" 
mektep çantan 
eğer takımı 

evrak çentası 

.. .. 
,,. ,,, " ,, ,., 

F.alrgeme DemeRile HllA!Wımcr sanat avlnin Şömen dö tabi. 
ipekli bluz, yastık, çay takımı. masa örtüsü., ipekli konbine7.orı, 

eşarp, çamaşır takınu gibi nefis eşyalan 

10 
ro 
2 

20 
80 
50 
80 
80 
20 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 

200 
20 
20 
50 

5 
5 

20 
50 
231 

Zarif bir oya l 

FJ işi bir oba jur 1 
Hurdcbin 1 
lkiparça ceviz sıgara kutusu, dokuz parça işlemeli fllcilşl hanıms:ga- 22 
ra tabcık.slle on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın igara tabakaları 
içerisi Türktipi minyatürlerle işlemeli büyük paravana 1 

iki küçk paravana 2 
Gayet musanna çerçeveli minyatür 2 
Hattat Nuri efendi tarafından bronzla yazılmış levha 1 

" " • • 
• " • • " 

• .. 
. " " ' .,, 

Kutahya çinisi 50 santim tulıınde vazo 
,, ,, 50 ,, ~ kavanoz 
,, ,, 40 ,, nr.llnda tabak 

,. ,. 60 ,, tulünde vazo 

• • 
• • .. • .. 

·~· 

1 
1 

1 
1 

6 
7 

ıo 

3 çift -

Fiat 

5000 
2500 
2200 
1850 
900 
600 
500 
4-00 
230 
200 

1000 
250 
100 

10 
15 
20 
25 
80 
10 
20 
25 
80 
25 
20 

8 
50 
80 
5 

100 
50 
20 
10 

20 
25 
25 

400 
200 
200 

50 
50 
50 
50 
25 
25 

IO 
60 

Yekön 
LlRA K. 
3000 

2500 
2200 
S70J 
1800 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
8000 

500 
75() 
600 
500 
800 
100 
200 
250 
150 
125 
100 
600 

1000 
600 
250 
500 
250 
400 
500 

20 
25 
25 

450 

400 
400 
400 

50 
50 
50 
50 
25 

125 
11 

ıoo 

180 

Deniz satın alma komisyonundan; 
1000 Kilo Koyun eti münakual aleniye ile 10 Haziran 929 l'aurtesi saat 18,5 

2~000 • Ekmek • • • 1 O • • • • 14,:S 
7500 • Süt • • • il • • Salı • 18,5 

10050 • Yaş sebze ve salça • • • il • • • • ı~.~ 
Heybeliadad.t Deniz Lisesi talebe ve efradının i~lcrl içi~. yukarda yazılı Et, &lrmek, Süt ve Sebze ayn 

ayn münaka.sai aleniye ile ihaleleri icra edilecektir, Şartnımelerııu almak isteyenlerin yevmi ihalede muharrer 
saatte teminatlm lstanbol müessesatı bahriye mes'ul muhUİ(>liğlne teslim ettiklerine dair makbıızlarile birlikte 
Kasımp~ada deniz satın alma komisvonuna müracaatları. 

D ............................... ~ ............................. ~-
"EKSELSİYOR,, VE YERLi Y Apl "HIZIR!' 

YANGIN SÖNDÜRME MAKİNESİ 
Bu makineler her evin, her köyıin, her bina

nın en lüzumlu ~yasından biridir. 

'\lııkinelerimizin şu birkaç sene zarfında kur
tardığı servet iki milyon lirayı miltecavizdir. 

Yangından kurtardığı binalardan bazıları: 

"lsaklı nahiyesi, Feyzlatl lisesi, .\ııkarada 

lktısat VekAleti merkez laboratuvarı, Tahmil ve 
Tahliye şirketi, Samsan hastanesi, Ferlye, Kum· 
kapı tlltün inhisarı depoları, Sinop hiikt'.lmet 
konağı, lzmlr memleket ha~tanesl ,. 

Yazıktır, günahtır, sıhhatimiz 
gibi servetimizi de ko.ruyalnn, 

Evlere, ticaretanelcre veresı ye veririz, 

harmanlar için taksitle >atarız. Her ı"EVI 

mahsulle mtibadele ederiz. ·~u~ay edesi: 
~e ~t ~nhisarı umum müdürlüğünden: Gonokok Asısı muhtevi teklif mektuplerini yevmi Maksadımız, memleketimizin malını, servetini koruınaktır. 

~l~•tn h Ulla ' lmış ll adet• J!erlive kamyonu !!l!tıla~-aktır 
er gun gllrmek dzTe m r ca~tlan ve 2515!:;29 

saat . ' on otuzda Galata a ubayaat komisyonunda 

Belsogukluğıı .ve ihtilatatına 

ka11ı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan Mahmut tilr
besi kansında No 189 

müayyenin de münakasa komılyon 

riyasetine ve eyyami sairede hapis- eski rümrOk cadd11sl, samarcldl han No. 7,8 Halis ve SelAhaddln 

hane müdürlyyetine makbuz muka- ~~~;~~~~~~~~·~:_~T~e~le~: ~B~e~y;o~t~lu~-;,1~44~7~~·~~~~~~~~~~~~~ 
bılınde tevdi eyleı.ıeleri lüzumu be· 

ct::::::.::~~~tkllt.:..:..;;::.W•-.:------.ıı.c.==MES'UL MÜDÜR: BÜRHANE 



1 
235 kuruş 

''TANG 1,, 
iter nevi malırtihtla ı~leyBn motorlar, Tulumbalar ve saire. 
Fazla malumat ve izahat i~ btanhulda yegAne vekili olan Gala 

tada Kuçük Millet hanında lfifl6 numarnd• TAKAR Efendiye 
üracaaı edilir. 

mt:sinJ1.;n; 

lleoi1mşta '. 11ur ı>kele<inde çivi 
ve tel ı,lt , fabrika Mhilıl ıken 

JJ 1 'J2'J de ılla ınn hiıkmolunnıuş 

' lan Kcorg Ritcr etenili ziınmrıindc 
alaca~ı isbat '<v• mwvıkknten 

kalıu: ,.. kaydettirml •>lan alacaklı 
Ia.ın kanL~naml ıcareuıı ı!ll ıe 

anı vcly eden maddesi mucı~•incc 

müflis ıarıtfuıdon teklif r:ılunacak 

konkordatonun mü1.akere<i için 29 
mayıs <ı~<ı c.:arşaınlıa günü saat 
14 de mıhkemel mezküccnin iflAs 

Bırnhanc.i bir jtaç <encdir saf hava 
'" gtizcl man1..araslylc rağbeti ıımu
mivqi kazanan lıahçcmlz mevsim 
dolayısıı~e henuz açılmıştır. 1 !er gün 
deum c;ı:ndc: ÜZ<re ıannki haıTamın 

h.rıııci. gününden iıiharcn 

~IÜK El\1~1EL İNCESAZ 
ıcıayı ahenk tdeccktir. Aile ıçin ye 

gdnc tcnezziıh mahallidir. 

ZAYİ: Kabile mektebinden 
aldığım hüviyet varakamı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es

i kisinin hükmü yoktur. 

•• 

• 

Feyziati lisesi talebesinden Vedia Haı~ıını öldürmekle nıaznun ve~ ) 111 

nıektep talebesinden olan Fikretin nıııhakenıcsine dün deYam olud:> 

Atış talimlerinde birinci gelen polis memurlarına di.in mükflfatlıı" 
tevzi olunmnş ve geçit resmi yapılmıştır. 

Nazarı dikkate 
btanbulda l\lehmet Galip 

faza deposu ile Amerlkada 
ha,aratı üldUmıep;e mahsm 
mcvat ihzar ttmcklc şöhret 

kazanmış olan (Anıerlcan llisin
fectinıı; Co., ine) arasında ak
tolunan nıukanlc mucibince 

~amlle maruf ve 
emsalinden .lO •10 

ni,pttindc ucuz olan işbu mayi 
bu sene muhterem Türkiye 
halkına tnkdim kılınmaktadır. 

OFLYO 
Diğer mey ilerden 100 °/0 daha 

müessirdir 

OFLYO 
>aycslndc ~inek, ~ıvrisinek, 

tahtakurusu vessir biletimle 
haıarat cezri ~ureııe temizlen· 
mi~ olur. 

OFLYO 
L'lı;k teneke kutular ile 

olduğu gibi, açık yanı l!ıre 

ile de ~atılır. 

Türkiye için umumi deposu: 

MEHMET 
~ l tip 

I<:czayı tıbbi ye deposu. 
btanbul Hahı;e Kapı Beygir· 

ciler soka ı Nıı. 20 

Ticaret Borsasındal'.ljı9 
Bayram münasebetile 20 il<\ 23 ~tayı~ . 

akşamına kadar dört gün Borsa kapah'.'r 

Ticaret işleri umum 
müdürlüğünden: 

Ecnebi Anonim ve sermayesi 
eshama munkasem şirketler hakkın

daki 30 ikinci T('~rin JJO tarihli 
kanun hükümlerine gore TUrkiyede 
iş yapmağa ;,inli bıılunan Romanya 
tabiiyetinı haiz ve yilz ) irnıi heş 

'Vlllyon ı.~;y sermayli llank Mar
maroş hlank E kompan! so yete 
anoniln nıım şirktt hu kere müracll· 
atla Tilrkiyedekı [aaliyelinc nihayet 
\erdiğini \'e tas[lye ınuaın.ıe,in< 

şirketin hıanbul şubesi mlidıiru 
Mösyö Edgar fernandezi memur 
eylediğini bildirmiş \e ltıım gelen 
kAjtıtları Hrmiştir ke\fiyet tetkik 
edilerek muvafık gonılmllş olmakla 
me,kı:ır banka ile al!kndar bulunan
ların :'.li><yö Edgaı l'ernandeze ve 
icabında lstıınbul mıntıkası 1icarct 
mUdUrlilgilnc müracaat eylemeleri 
ılAn olunur. 

H 
IHYHA:\I ı l.\SI 

ÇIKTI 
Re11lmll 16 sahife 

5 Kuruş 
DEVLET :VIATBAA~l 

SATJŞ YERi 

Umumiklı~ 
- "'~ Beyoğlunda FatıJlait ~ıı' 

mahallesinde vakfa ~~! ~ 
metro mürabbaı arsa ıJa'"~Cv 
kapalı zarf usulile .sat 9Z9 el' 
Müzayedesi 8 Hazıra;~ ~9 
martesi günü saat oıt raitıfl; ~ 
dır talip olanların şe :ıı;vl<9 l 
lamak üzre Istanbul 11raf.1,ıı r 
diriyetinde orman "':eıı~ffl,01 
resine milracaat ve nde 

1
11 

!erini yevmi muayYe itll e 
Enclimeni riyasetııte / 

Itri. ...,..ef 
t J, A l, . ıı•' 

.... cı \ı . ~ırl\ ıt~ 
l•tanhul Tram' ~' rafl1ak

1 ı'' 
llk azibl için talıP 8 ı4nl•' ıır o ~e 

Bn , 11.ifeyr ıa 111,.JJ ıJI' • 
~• Pazar gtıolerindcln t'Z art' fi 

t91t a• 
<abalıle) '" sa• ti 1 ~ ı 
a~şamlan saat 15 h:nınd• je 
Galatada ! layncman UrtC .. t t 

hareket kalemin• 
111 .~· 

ıer 
ler. _,, isteJen_.., 

Biletçi ollll"" bdıl'ı .. • .,tf 
şartları haiz bulunııt~aa>ını!JP ı' 

1 Türkiye ıc n fııl• oJC 

2 Yaşı 20 de ,, 
.,aj\ı bulunmak.. vef~sı .~ 

8 
_ A,kerlık o>~ 

ıle ~ 
olmak. , eni harfler ııııo~ 

4 beS•P110 
yazabilmek ve e 
rehilnıek. girlll'de~~ ' 

Beyoğlunda Fatma hatun 5 ı ııımet; 5ınd• sık 
mahallesinde vakfa ait 6 Numa hl muıyene 1 

eti .,ıeıııe · 
· · 2::'.:un::,:d~u:,:ıt;u~t::,tl;"-><~'iı:y;;un~ , ,ır•1 

ralı bir kıta arsa bılmiızayede [k" el 1 J 
satılacaktır, 8 Haziran 929 Cu- bt•nt>ııl ın ~ır' 
martesi günü saat onbeııte en- mcsindenl k pd• ~ 

· E k f "hal • • kıl l\lu[lı's \ vundu ıon~ . .J cümenı v a c;a ı eeı ıcra ı kllf o ~ ..ıli 
nacağmdan taliplerin Istanbul tarnfınd• te 1111 ııı~ 

kor·'aıonun dev• ~esi EVkaf M!idllriyetinde Omıal'\. " ,. 
ve arazı idaresine müracaat et- Mayıs 1929 paza 
meleri. ___________ de ıallk edlbPI......,•_. 


