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Abone ve Jlıın ücretleri 
Gazetemizde çikan yazıların hukuku malıfaz'1ıır 

Abone 'artları ~ lhn tarifesi 
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\1AAŞ KANUNU 
- ._....,.....-

f\y1ardan beri beklenen maaş 
~Unu, nihayet hükumet tara
\~an B. M. Meclisine takdim 
lıııdu. Mecliste ne dereceye 

1~dar tadilata uğrayacağı şim-
1\cn kestirilemez. Şu kadar 

,~r ki, bu kanun üzerinde çok 

Bugün: 6 ıncı sa ifemizde asker ve ·-.memur maaş ar 
yapılan zamlara ait kanunu temamen yazıyor 

ltkatıi ve esaslı tetkikat yapıl
~ bulunduğundan esaslr tadi-
L~ta lüzum görülmiyeceğine 
~olunabilir. 
U erhalde Barem kanununun is-
1~t ettiği esaslarla, mülhem 

U<IU" 
0 gu prensiplerin, umumua 
/ 1cdigi teadül ve adalete muva 
;ıit Olduiiu münakaşa götürmez 
'ır h " ' akikattir. 

.... =-.... 11111 ............... ... 

ilapisaneden kollarını sallıya sallıya çıkan ve metresini , Şiiphe yok ki, her kanun bir 
-<taftan bazı adamların menfa-
~rını tahdit eder; başka ta- • 
~an bazılarının inkişafına se
(,~_olur. Bütün mes'ele yapılan 
ı:;ı:nun;ekseriyeti memnun et-
,. sı Ve devletin umumi maksai:a uygun olmasıdır İşte bu 

öldüren Mecit hakimlerin huzurunda 

Bu ser~esli~i nere~en ~ul~u 1 
~ harıa yeni maaş kar,.4nun bü
' k bir kıymeti vardır. Barem " -l;ı 111lnu yalnız devretin muame-
h tı noktai nazacmdan değil, 
!r " h 'f ' 1ıli ,a sa düşen vazı e ve mes 
~1Yct noktasından da azami ko
b~lığa yol açmaktadır. Artık 
~ l\ı.em~r ~laca~ı mı~tarı sa:ı
l Santımıne bıle bılecektır. 
r,~fi ve maaş mes'elelerinde va 
~e ıleceği dereceleri kendiliğin 
~bulabilecektir. 

tıı •• eni kanun, her şeyden eve!, 
•;şat nisbetlerinde asırlardan
~rı .ı 
t;ı.,: "evam eden karışıklıkları 

•••••••• 

Hapisanenin en şayanı itimat 
hapisi de olurmuymuş ? ... 

Katil Mecit hapisaııeden nasıl çıktı ve 
metresini nasıl öldiirdü? .. - Jandarma 
çavuşu çok şayanı dikkat izahat veriyor 

Ameli çare · 
Tahdidi teslihatta 
ölçü ne olmalıdır? 

Bey 
bir 

Tevfik Rüştü 
bunu etraflı 
surette anlatıyor 

Ceneyrede toplanan Tahdidi teslı
hat ihzari komisyonunda Türkiye 
namrna Tevfik Rüştü bey tarafrndan 
irat edilen nutku dünkü nüshamız
da yazmıştık. Türkiye Hariciye Ve
kili 11oktai nazarrmızı pek etraflı 

bir surette anlatmıştır. Telgrafla ge
len malumattan an/asıldığına gör,• 
hu

0

susi bir krymet ve ehemmniyet 
orzetmektedir. ' 

Bu bapta izahat verirken Türk Ha
riciye Vekili bilhassa demistir ki: 

:- "Buyük bir devletin baskın ~ek
linde icr::ı olunacak bir tecavüze."' 
meşru mü</afaasrnı tenıin için iht:"
»acı olabılecek kuvvei müsellahamn 
azami mevl:ut ittihazmı teklif edi
yoruz. Bu tespit keyfiyeti bir kerr~ 
icra olunduktan sonra yüksek kuv
vetler ida111e eden devletler kuvver
lerini tespit edilen hadde kadar ten
zil etmiye mecbur kalacaklar. Ve bu 
hududun dununda bulunanlar da 
bittabi mevcut/arım tezyit etmek im 
kanına malik olamiyacaklardır. E
sas prensip teslihatın tahdidi olup 
kısmen bile tezyidi olmadığından a
zami haddin büyük bir devletin meş
ru müdafaası ihtiyacı esası dahilin
de tesbitinin ameli sahada ciddi 

~~ıatlıen ortadan kaldırıyor. 'k maaşların tesviyesinde ka 
~ llergisi, maktu vergi, mun
bı it kesirler gibi, zihni ve hesa
~. arıştıran tevkıfat yaptlmı
lt~t~r. Aynı zamanda muh
' ısım ve şekiller altındaki 
li~y ş Zamlarına da nihayet ve-

Röntgenle muayene behantsl ile hapishaneden çıkan mahkQm 
Mecldi metresinin evine gitmesine müsaade sureti ile vazlfele- . 

rinl sut istimal eden, hapishaneni umumi karakol kumandanı 
Mustafa çavuşla, jandarma Abdullahın muhakemelerine dUn Ağır 
cezada başlanmıştır. Her iki maznun da memurin muhakemat 
encümeni tarafından mevkufen mahkemeye sevkedllmlşlerdlr. mü§kül§tı bais olacağını zannetmi

' yoruz. Bu fikir silsilesinde tecrübe-

>.i r. 
~ alfıındur ki Ankara gibi 
~llt ı Yerlerde memurlar pahalt
öllııııaınrnı namile fazla tahsisat 
~>lıl.aktadırlar. Yeni kanunun ka 
~~den sonra bu zammiyat 
iaJ~Cek ve bütün memurlar 
~ aı dereceleri nisbetinde ma 
lotı acaklardır. Kanunun tatbi
'l\..,_ neticesi olarak bazı kücü k 

·•ııur1 • ' 
~ôlıı, da arın, evelce aldıkların-
ltqıı dha az bir mıktar altnaları 
~ih .~ 1.Yor. Kanun bu ciheti de b < orı 
llrııı Undc bulunduruyor ve 

tı:4ltt ltıernurlar ıçın "hakkı 
" esep" 1 . re,. o arak kabul ediyor. 

L l\ıa;,ı k 
'<it, YaI anunu ile yapılan zam-
!a mu nız muvazzaf memurla
ıı.~ nhasır kalmıyor Tekaüt 
,ı::"rı Ve . ' 4r ke erarniJden şimdiye ka-
. '!l!:n ~lnıckte olan tekaüt ai-

'lııi ,._ u ldan sonra kesilmeme 
ç· -·•ıt rr tıiın hiz~ •Yor. Bu kayt, onlar 

betinde ~n ve hatta on beş 
, lierh 

1 
e llır zam demektir. 

~11leti! 1~ 1'.'aaş Kanunu ile de 
1 Yeni b' arı ve mali hayatm-
tr.. ır d · 
·-.~t l> evır açmak isteye:ı 

tlıii~ aşa h .. k, 
~rıta,~ .u umeti ile onur. 

~ek, e~alı~.e Vekilini tebrik 
Olur. abıı bir kadirşinas-

MAHMUT ...... 
.... .....__ Siirt Mebusu -:-----.... 

BUGON 
2inct 

ı Sahifemizde • 
...... 'fahd· • 

ıdı tc l'b 
~ dc"'11nı cc.ıı 1 at lonfcr.ın~ı 

Son yor 
3 haberler 
'·r 

lrlbi tcı,ıı, 
ımız:. Tcmırlcnk 

3 Uncu h /ı sa lftmizde ı 
nk.:ıra h 

ŞC rlnio pl:ınt 

4 llncıı 
ı, Hav 5ahlfemizd c; 
2 ~· • "Poru , t1clcı 

Roıno 1 n likAı-c 

" . a ıncı . 
ı Sıtlıifemızııe 

l nı~ ı\t,ttı 
lıı le 1 ' haftanın muhim 

6 1nc1 h" ı, \t sa •ftmizde: 

1\ctn"ı l:ınıı.ırın:ı ai: \ .1unun 

Maznun Mustafa çavuş ne diyor? 

Mu•tafa çavuş dedi ki: 
• Gillhanede muayene edilecek iki makam olduğundan 

yanıma jandarma Abdullohı alarak l!yle Uzer! hapshaneden çıkhm. 
lı uayene gUnll olmadığını öğrediğlmlz için, kundura malzemesi 
ve flllm almak Uzre bir otomobille Karaköye indik. 

Reis - Aldığınız emirde mahkumları Beyoğlu tara
fına götürmek le ı•arnıı idi ? 

- Her zaman Diş muayenesi, GUlhane muayenesi diye çıkar 

kundura malzemesi alır. 
- Ne için eline kelepçe vurmadınız? 
- öledenberi Hapisane idaresince şayanı itimat bir 

mahhiimdur ! 
- Otomobilden nerede indiniz? 

- Karaköyde ben yanıma diğer mahkOmu alarak ayrıldım. 

Abdullah Mecltle birlikte kundura malzemesi alacaklardı, bir 
saat sonra karaköyde Seyrlsefaln acantası önUnde buluşacaktık. 
Tam dört saııt bekledim, gelen giden olmadı, Haplsaneye döndüm, 
bizden evel geldiklerini ögrendtm. 

Jandarma Abilııllahııı ifadesi ııe merkez de? 

J andarma Abdullaha gelince onun ifadesi başka şekilde idi, 
dedi ki: 

• - • Ben yanımızdakilerin mahkOm olduklarını bile bllmiyor
dum. Amirim Mustafa çavuş kendilerinin serbes olduklarını 
söyledl. Mecidl gideceği yere götürmekliğlml de aynca emretti. 
GUihaney~ lill\n da gitmedik. Mecit beni bir yere götürdü. Kah
vede beklemekliğimi söyledi. Hayli bekledim, gelmeyince eve 
uğradım. Kapıyı bir küçük kız açtı. Yukarıdan gürültüler geli
yordu. Yukarı çıktım. Mccldln bir kadını dllğmekte olduğunu 
gördüm. A)ırdıır. Bu sırada lı\ecltkaçtı.Blraz ilerde yakaladım. 

Maznun bu ifadelerini bir kağıda yazdırmıştır, yazıda bir de 
•menfaati şahsiye, tabiri vardır. Reisi bununla ne kasdettiğlnl 
sordu. Maznun cevap vermedi • 

Mustafa çavuş iııluir ediyor 
Bu iddialara l<arşı ne dediği sorulunca, Mustafa çavuş şu ce

vabı verdi: 
- Ne söylediğinl kendisi de bilmiyor, arzuhalcıya 25 kuruş 

verip yazdırmış .•• 
Bundan sonra Mustafa çavuşun tahliye istidası okundu. 
Müddei umumi mu&vinl Cemli bey, jandarma Abdullah ayrıca 

yalan yere şahitlikten de maznun bulunduğundan, bu mahkemı
nlnde katil Mecldin ınuhakemesl ile tevhidini talep etti. 

icabını teemmül eden hty'etl hakime her lkl mahkemenin 
tevhidine, Mustafa çavuşun da gayri mevkuf olarak muhakeme
sine karar verdi. 

Katil meclt mahkeme huzurunda 
Tevhit kararı verildikten sonra Mecit salona getirildi. Tıbbı 

Adlinin müşahede raporu okundu. Ruht bir zafı olmadığı 

cezaya ehliyetli bulunduğu zlkredlllyordu.Maznun vekili bu rapora 
itiraz etti ise de itirazları varlt görUlmedl. Bazı şahitlerin celbi 
takarrür etti ve muhakeme başka bir gUne bırakıldı. Maznun 
vekili önUmUzdekl celsede Maktul Atlnanın hapishanede Mecide 
gönderdiği mektupları ve fotoğrafı mahkemeye lrae edecektir. 

Kaçak yakalandı 
Adapazarı, ı 7 ( A. A. ) -

Zabıta 1 O hin defter kaçak sigara 

kAğıtlı yakalamıştır. 

M. Troçkiyi istemiyorlar 
Oslo. 18 (A.A) - Hükılmet M. 

Tro~kinln Norveçte yerleşmesine 

müsaade etmek mümkün olmadığını 

beyan cımiştir. 

/erimiz de vardır. Hülasatan terki 
teslihat vadisinde son merhale ola
rak ele alınacak müsellah kuvvetle
rin tenzili l!:.oyfqeti iltizam olunan 
sistemin esasrnı te~kil ettiğinde11 

büyük bir devletin meşru müdafa
ası ihtiy~1CT esası üzerinden hcsabe
dilen bir azami müsellah kuvvet 
mevcudu tespit edilecektir. 

Bu haddi tecavüz eden kuvvetler 
bu hadde tenzil olunacak ve bu had
di bumyan kuvvetlerde hali hazıda· 
ki vaziyetlerinde bırakılacaktır. E
fendiler, iltizam ettiğimiz terki tes
lihat sisteminin hututu esasiyesi İ:j~ 

te budur. En bariz bir vasfı buyü1< 
bir tasavvur ve hatta tatbikat basit
liği olan bir teklifte bulunduğumuzu 
zannediyoruz. Bu teklifin mulhem 
olduğu hulusu niyet burada topla
nan muhterem murahhasların gayri 
kabili münakaşa olan hüsnü niyetine 
hitap etmektedir. 

Tevfik Rüştü bey insani en bü
yük bir ehemmiyeti olan bu mesele
nin layık olduğu amCli ve müsmir 
sureti halle ikt;ran etmesini tcm.er~
ni ederek sözüne nchayct vrrmiştir. 

Rus uıürahhasımıı sualleri 

' 

M. Litvlnof TUrk ve Rus prc
jelerl bir birine pek yakın oldu· 
ğundan bunlardan birinin reddi 
ötekinin de reddi manasını te-
zammun edeceğini ~öylemiştir. 
Mumaileyh komisyon reisinin 
sorduğu sual yerine Sovyet 
projesinin ihtiva ettiği şu Uç 
prensip hakkında rey beyan 
edilmesini talep eylemiştir: 

1 - Komisyon teslilıatın ta/ıdi

dine mi, yoksa tenkisine mi taraf
lardır? 

2 - Komisyon teslilıatııı tenkisi 
/ıususunun nisbiyel esasına göre 
icrası llizunıuna kani midir? 

3 - Teslllıalın tenkis ve ya 
talıdidi için riyazi bir (misil) ta
yini hususunda hem, fikir midir? 

M. Lltvlnofun ısrarı karşı
şıoda rcls mes'eleyl yarınki 

celseye talik etmiştir. 

Fırkr ğrın~u i~ttınaa 
~avet e~il~i 

Ankara , 18 [Milliyet] 
Cumartesi ' sabahı saat 1 O da 
Fırka grubu lçtlmaa davet 
edildi. HükOmet muayyen 
meseleler hakkında izahat 
verecektir. 

Dikkat ediniz ·Büyük-Gazi 
Horozl~rdan ve huş- M. Churchill in derin 

/ardan . insanlara . - t kd. t 
kuduz ·geçebilir!.. a ıra 1 

o halde . evdeki tavuk ve 
horozların yanına pek 

ııaııaŞınaıııalı 

Daülkelp müessesesi mü

dürü Halm Naum Ef. tarafın
dan senelerden beri yapılan 

fenni tecrübeler neticesinde 
kuduz hayvanlardan tuyura 

ve bilhassa horozlara, kuş
lardan ve horozlardan insan
lara kuduzun sirayet edebi· 

leceğl fennen meydana çıka
rılmış ve keyfiyet Parls tıp 
akademisince uzun tecrübe
lerden sonra tastlk edilmiş

tir. Binaenaleyh kuşlar, ho-

Hayim Naum Ef. 

rozlar ve tavuklar tarafından 

ısırılanlar şüphe ettikleri 
takdirde derhal tedavi ettlr
tnelldlrler. Zira fcnnen ta
hakkuk etti ki vaktlle bunlar 
kudurmuş ve şlfayap olmuş 

olabilirler. 
___ .................. +----

Şosa ve köpı·üler 
layihası 

Ankara, 18 (Milliyet) - Bu 
millet meclisi nalla encümeni 
şose ve köprüler hakkındaki 
lilyihayı tetkik ve kabul etmiştir 

Demir yollan, Umanlar ve sulama 
işleri hakkındaki lilylhanın 

tetkikine başlanmıştır. 

Başlıyor 

Yarından itibaren 
nıüsabahamız 

başlıyor 

Haftanın en mü
him haberi hangisi? 
Yarından itibaren 

başlıyan hafta mü
sabakamızın ilk 
haftası olacaktır. 

SiJyleyiniz: Haftanın en 
mühim haberi hangisidir? 

Son dela olmak üzere balla i~iode 
müsabaka ;arllarıoı lekrar ne~rede
ce~iz . 

Gazi Hazretleri asrın 
en büyük adamıdır 

lnglllz maliye nazırı M. 
cİturclill (Çar
çll) tarafındaıı 
ahiren vaki 
olan beyanat· 

1 tan dün karl
lermizi haber
dar etmişt .. ·. 
Bu beyııı . ı 
metni düı; l('e· 
len Dally Ex· 
press (Deyi· 
ekspres) ga
zetesinde in 
tışar ·etmiştir 

Gazi Haz-
retlerinden de M. Ehurclııfi 
rln bir hissi takdir ile bah
seden M. Churchlll, M. Mus
sollnl hakkında da takdlra
tını izhar ile her ikisinin de 
büyük birer lider olduğunu 
söyllyerek ve söyllyeceğlnln 

bir hakikat olduğunu işaret 
ederek demiştir ki: 

Fakat Gazi Mustafa Ke
mal Hazretleri Tiirkiyeye 
vücut veren adamdır. 'J ür
kiyenin kurtarıcısıdır. O, 
Türkiyeyi büyük bir mem
leket haline kalbetıniştir. 

M. Churchlll muhatabı 

olan g.!zeteclye ilaveten 
şunları da söylemiştir: 

Elbette hatırlarSlmz ki 
Gazi, bizi Çanakkalede 
tutanş ve Saro .<ı körfezin
de durduran adamdır. 

Zavallı kız 
··-·· Seniha Cevdet H. ın 

cenazesi dün kaldırıldı 
Londrnda hUkQmet hesabına 

tahsilde iken hazin bir surette 
vefat eden Se-
ni ha Ce v d et J!"!'.l!ı:1Sl!ll'llBil[!>t::.""llfl 
Hanımın cena· 
zesi dün Bebek 
camilnden kal
dırılarak Rum· 
eli Hisarı me
zarlığına defn
edilmiştir. 

Bu mesele 
için gazetclerdı 
intişar eden ~ıilliiilliıiiilliiiıilıil 
haber 1 erden 
müteessir olan ;fa/ıunı Semilıa 
merhum enin Ctl'lfcl fi 
pederi Cevdet bey bir muhar
rlrlmize şunları söylemiştir. 

_ kızımın sebebi mevti 
henUz maltlm değildir, 

Londra gazeteleri tahkikatı 
beuUz bitmemiştir. Kızımın ce
sesl Londra cıvarında meddü
cezri fazla ve o tehlikeli yerl 
bllmiyen bir çok ecnebilerin 
sebebi mevti olan kayalıklar 
cıvarında bulunmuştur. Bu hal 
bir kazaya kurban gittiği ihtima
lini teyit eder. 

DUn yapılan cenaze merasimi 
çok hazin olmuş, merhumenin 
bir çok llrkadaşları ve talebe 
blrligl tarafından mezara çelenk
ler kunulmuf, hararetll nutuklar 
söylenmiştir. 

Mrhumenln muallim arkadaş
larından Eerlha hanım tarafın
dan vazedilen çelenkte teessilr· 
ter pek hazin bir surette ifade 
edllml.:.ştl_r_. _____ _ 

Aasılsız bir haber 
.\nkara. 17 (,\.:\) - Dahilıyc 

ve Nafia vekilleri ara'1nda ihti
h\f olduğuna dair Son Saat gaze
tesinin ı .ı, :\i;an tarihli nu~ha

sında iııti~ar rtlc'l haber asıl;ıztlır. 

ısti~la~ tooperatifi 
10,000 lira sermaye ile 

les~il e~ilecek 
1 

Dün ;aıehB birii~ndB bir ~ek nıülıiııı 
kararlar verndi ----

Diln lı\illi Ttırk talebe birli· 
ğinde yeril mallan kullanma 
cemiyetinin koopratifi nizamna
mesinin hazırlanması için ikti· 
sat müderrislerinin iştirakile bir 
içtima yapıldı. 

Bu içtimada koopratifin ser
mayesinin lilakal )(ı,ooo lira 
olmasına ve bunun de 5er lira
lık aksiyonlarla temin edilme
sine karar nrildi. 

Kooperatife iş, Esnaf ve Sa. 
nayı ve maden bankaları kr~di 
açacaklardır. 

Talebe alacakları eşyayı i•ir· 
lige bildirerek birer bono ol .
caklardır. Birlik evelce muayyen 
bazı mağazalarla uyuşacak ve 
bu mağazalar birligin bonol::
rını kabulııedecektir. 

Birllk bononun parasını ma
ğazaya derhal ödeyecek ve 
sonra talebeden parasını taksi· 
tle alacaktır. 

Fakat bu muamele yıılr.ız 

yerli mallan için kabil olabile
cektir. 

Kooperatif bir meclisi idare 
tarafından idare edilecektir. 

Kooperatifin 
hazırlanmaktadır. 

nizamnamesi 

Bürgün saat 15 de Milli Türk 
talebe birliğinde bir hey'eti 
umumiye ictlmaı yapılurak yeni 
teşekkül ede~ yerli malları ku
llanma cemiyeti nizamıı .. mesi 
tastlk edilecektir. 

Hoş geldin mi 
diyeceğiz?. 

Dünkü fırtına havagj 
birden bire bozdu 

ve kar yağdı 
Bahar sıcaklığı güzel hava

larda kendisini hls-.ettirıncğe 

başlamışken Evelki gtın sema 
birdenbire karardı ve btanbul 
ikliminin televvüntl şehlrlilerl 

bir daha uşııttO. poyraz fırtınası 
dün aksama kadar devam "etti 
ve bir a'ralik sür'ati va ati 15 
metro) ıı geçti, kar da serpiş ir<li. 

Denizde fırtına 
Kara Deniz ve l\\armarada 

da şiddetli fırtınulıır htımUm 
sürmektedir. Kura<leniz<le bulu· 
nan vapurlar gliçlilkle sefer 
yapabilmektedir. Re it paşa 

vapuru Karadenizden bilyUk 
teahurle gece 9 da avdet ede
bılmiştir. Karadenizdc yıldız, 

karayel fırtınası esmektedir. 
Diyana vapuru limanımızda 

demirlerken bir sıııııaı:dıra da 
kopamıştır. ' 

l\\amafi gerek Karadenizde 
kerek limanda mtıhim bir kazn 
yoktur. ---------

Yeni ~ir zaler 
l{ral Hazretleri harbi 

kazanıyor 

Kalktita, 17 (A.A) - Kı\bil· 

den bildirildiğine nazaran mcz 
kıir ~ehirden altmı~ kiloıııcrrc 

mesafede kain Şarikahatt:ı ,\mn 
nullah hana t3raftar olrrn \'ar

dak ıs bbilclcrik lld'a ~akiniıı 
kıtaatı arasında ~itldctli lıir ııııı 

harchc olmu~rur. iki taraf da 

aj!;ır zaıiara uğr ---ıı~tır. Kalıi' 

hasta'lelcrı yanlılar ile doill"<T~r • 
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İR EN T 
Tüı·klere karşı Ehlisalip 

Avrupanın en cesur şevalyeleri, Macar 
kralına yardıma geldilersede Tilrkün 

kuvvetini çabuk anladılar 
gcire gfıya eğerF ransız Kralının J bür tarafında saklı olduğunu 
Avrupanın en büyük hükümdarı farzetmitlerdir. Bunların yega
olduğu hakkında Y ohan tara- ne endite5İ -bu zanlerine göre
fından ikna edilirse Temirin Yıldırım kaçmadan evel onu 
Avrupayı Fransız Kralına bı- yenmek sonra da Kudüse kadar 
ı akıp kendisi de As yada yega- gitmekti. Sigismund bunlardan 
ne hükümdar kalmağı teklif et- daha akıllı olduğu için kendile
li;;' ııöylenmittir. Halbuki heri- rinitemin ederek diyordu ki: 
k; mektuptan böyle bir şey an- Hsrbetmeden şuradan şuraya gi-
l:ı.şılrnıyor. Temir, Fransız Kra dilmiyecektir ... 
lının düşmanı olan Yıldırımm Hakikaten de vaziyet bu idi. 
üzerine yürüdüğünü söyliyeı-ek Tuna boyunca rahat rahat in
kendi memleketi ile Fransa a- dikten sonra nehri çıkmakta o
rasında ticaret münasebatı tesi- lan Venedik kadirgalarını bu\
::ini ümit ettiğini ilave etmiş- dular. Bu sırada Türklerin ileri 
tir. Temir bir de dini mesai! ha hatları zaptedildi, fakat Ehli
riç olm. k üzre Y ohanın kendi salip ordusu karşısındakilerin 
n:ımına söz &ôyliye bileceğin! kim olduğunu o kadar bilmiyo• 
yazmrştır. du ki hıriatiyan olanSırplan kt-

3undan ~or.raki ekayii anla- lıçtan geçirdi. 
mak için bir az da Avrupanın o Nihayet güzel bir yere yerle~ 
günki.ı .aziyetini göz önüne ge- tiler, Nikboluyu muhasara ede
tirmek icap eder. lstanbulda bu· ceklerdi. 
lunan Rum k~yseri iki batındar. Fakat bu sırada idi ki Yıldı
b~n kuvvet ve nüfuzlarının Ana rımın muazzam bir ordu ile ve 
doludan gelmiş olan Türklere azami sür'atle Üzerlerine doğru 
intikal ettiğini görüyorlardı. ı geldiğini duydular. 
Türkler artık Balkanları ve Ka- Bu haberi alınca evela inan· 
rnd.niz sahilini i ata ediyorlar- madılar. Lakin Sigismund Türk 
dı. !erin ve büyük bir kuvvet sahibi 
"' iC osova meydar. muharebe le- olduklarını bilmez değildi. 0-
rindc Türkler cesur Srrplan ez- r.un için bu haberin doğru oldu. 
mişler, ondan soma Mac:arist:ı· ijunu temin etti. Sigismundun 
na girmişlerdir. Türkler cesu.- tespit ettigi plana göre Avrupa 
\ e sonderece zaptu rapta alışık, dan gelenşevalyeler Ehlisalip 
kahraman bir millettir. ordusunun arka kuvvetini teşkil 

Türk ordusunun süvari kuv- edecekler, Türklerin hücumuna 
vetleri Sipahi namım almış oluµ karşı da kendisinin kuvvetli ve 
:.on derece mükemmeldi. Piya- sert piyadesi olan Macarlar, U
de olan yeniçeriler ise fevkala- !ahlar, Hırvatlar dayanacaktı. 
de idi. Yeniçeriler adeta hususi Lkin asilzade şevalyeler bu-
bir ırk demekti. na son derece kızdılar. Çünkü 

Beyazıt cesur ve zalimdi. Tah ordunun arkasında kalmayı is
ta çıkınca ilk işi kardaşını boğ. temiyorlardı. Bu y·•-den müna 
durmak oldu. Kendisi kazandı· kaşa ederken Türk ordusu da 
~ı zaferle mağrurdu. Avustur- göründü. 

SoviJel Rusyanın te liline 
Almanya ~a ınuza~eret 

e~iyor 
Cenevre. 17 (A.A.) - Tah

didi tesllbat komisyonunda 
Sovyet mürahhası memle
ketin. teallhatın tahdidi de
kli tenzili esnasına müstenit 
olan projesini izah ve teşrih 
etmiştir. Kont Benstorf bu 
projeye muzaheret etmiş 
ve maamaflh bu projenin 
daha elastiki ve mükem
mel bir hale getlrllmeslnl 
tem nnl eylemiştir. Japon 
murahhası, tesllhatın tah
didi ile asgari emniyet ara
!llnda sıkı bir irtibat tesis 
eden misak prenslplnl kabul 
etmemekle lttlham eylediği 

bu projenin aleyhinde bulun
muştur. 

ı\\. Masslgll, bu prujenin 
yalnız başlıca mukavele
namenin prensiplerini vazet
tiğini ve bunun icrasına alt 
hususi mukaveleler akdini 
istikbale bırakmakta oldu
ıtunu ve bütün hatipler 
miltaleasını rdettlkten son
ra fikrini söylemek hakkını 
muhafaza ettiğini beyan 
etml~tlt. 

Herkes fikriiıi .~öylenıeli, 
Cenevre, 17 (A.A.) - Ha

vas ajansı bildiriyor: Tah
didi tesllhat ihzari komis
yonunda reis soviyet proje
sini cerhe çalışan bir nutuk
la M. Lltvlnofa cevap vere
rek komisyon ek.serlyetloln 
bu projeye muarız olduğu 

kanaatlnl izhar vt: reye 
yayı ezdikten sonra, Fransaya Fransızlar, Almanlar öyle kalmadığını gideceğini ve Romada St. Pier· zannediyorlardı ki Sigismund geçmeğe hacet 
re kilisesinde atına yem verece- kendilerini arkaya atıp atıl bn-a beyan etmiştir. 
ğini söyliyordu. kacak, sonra zaferin bütün şere- M. Lltvlnof "lsyonda 

Yıldırım, ismen değil, fakat fini kendi alacaktı. temsil edilen bütL .. devlet-
hakikatte lstanbulun hakiki sa· Fransız kumandanı Philip lerln nokta! nazarlarını açık 
hibi demekti. (Filip) §Öyle haykırdı: surette bildirmesi hususunda 

Çünkü Türklerin kazandığı - Macar kralı bu §anlı günün bü- lsrar eylemiştir. 
arazi, lstanbul surlarına gelip tün şerefini kendine hasretmek ist - Bunun üzerine reis koml-
clayanmıştı. yor. Kim isterse onun dediğine mrı-

lstanbuldaki lmperator Ma- valakat etsin; ben katiyen bunu ka- syon azasına aşağıdaki süale 
nüel, Yıldırıma haraç veriyordu. bul edemem. Biz ön<' geçmeliyiz ve "evet" yahut ~haylr" demek 

Cenova ile Venedik devletleri ilk muharebeyi biz vnmeliyiz. suretiyle cevap vermelerini 
lstanbulun müstakbel sahibi di- Haydi ile.ri!.. teklif etmiştir. ~Komisyon 
ye Yıldırım ile muahedeler ak- Arkasından diğer asilzade şe- azası 1927 senesinde komlıı-
tettiler. valyeler de hep birden onu takip yonca tanzim edilen iptldAi 

Hülasa, bahçelerile, mermer ettiler. Hücüm etmeden evel el- tayıha yerine sovyetlerln p-
saraylarile Constantinoplis, l~de bulunan Türk ve Sırp e· roJeslnl müzakereye esas 
Türklerin olmağa ve latanbul auleri öldürdüler. 
namını almağa namzet bir şe- Bundan aonra prensleri, şe· o\•rak kabule miltemayllmi-
hirdi. valyeleri ile Avrupa orduu dlr? 

lstanbul bir taraftan yüksek Türklere hücum eti. Ondelci Türkiye ve Almanya mu-
surları, diğer taraftanAvrupa kuvvetleri yararak ilerilemeğe rahhasları Sovyet projesinin 
devletlerinin kadirgalan ile mu h.a~ırlanırlarken Türk sipahile- Türk projeslle diğer mürah
hafa-za ediliyordu. Fakat Yıldı- r~ kal'fıla'?:"da buld'!lar. haslar tarafından teklif edi
r'?° da bu şehre mal~ olmak i- Tu_rklere ~uc:~ etti. Ond~~ lecek projelerle birlikte tet
çın harekete her vakit hazırdı. l~~ın b~ygırlerını ok atarak ol- 1 kik edllmesl Hizım geldiği 
Hatta muhasaraya tqebbüs et- durmege başladılar. • 

ek .. 'd' ki b- .. A d Yaya kalan şevalyeler üstle mütalaasında bulunduklarını 
m uzre ı ı utun vrupa a • • 
Türklere karşı yeniden bir Ehli- rindeki ağır silahlar, zırhlarla beyan etmiştir. 
salip seferi hazırlığına giriıildi. hare~et~e? mahrum kalıy.?rlar- 4rablstanda isyan 
Macar Kralı Sigismund, Yıldı- dL Kımıaı atı yaralanıp duşme
rımm yaklaşmasından herkes- den eve! kaçmaya mecbur olu
ten eve! kendini tehlike altında yor, kimiai de meyusane birce
gördüğü için onun Türkler aley saretle mukavemete oğraşıyor
hindeki bu hareketin elebaşısı du. 
olmuştu. Lakin Türkler git gide şeval-

Bütün Avrupa kilisenin bu yeleri çevirdiler ve Ehli!alip or 
davetine icabet ediyor, lngilte- dusu ile ir~ibatlarını da kestiler. 
reden bile gönüllü geliyordu. ~u ~a~e duşen şevalyelerden ço 
En ehemmiyetli kuvvetler Fran gu silahlarını yere attılar. 
sadan gönderiliyordu. bitmedi 

Bu suretle yirmi bin süvari
den müteşekkil bir ordu garp
ten gelerek Sigismunda iltihak 
ediyordu. Bütün bu Ehlisalip 
ordusu yüzbin kişiye yakın bu
lunuyordu. 

Hatta gelenlerin yanında ka
dın ve şarap ta yok değildi. 

işte Türklere karşı gönderi
len ordu böyleydi. Hatta bu or
duyu metetmekiçin şöyle söy
leniyordu: 

- Eger gökyüzü yere düşse bu 
ıivarilcr onu mızrıklarile kaldır:ı· 
lır/ 

Fransız, lngiliz ~e Alman fe
alyeleri gittikleri muharebe 
akkında müphem bir fikir ta
ıyorlardı. Bunlar İsmini bile bil 

"'ledikleri Türk padişahının Mı
ır ve Iran gibi yerlerin de yar-

dımile harbedeceğini zannetnıiş 
!er ve Yıldırımın lstanbulun ö-

Ne görüştüler 
lngiliz hariciye 
nazuı anlatıyor 
Londra, 17 (A.A) - Avam 

kamarasında slr Austen C· 
hamberlaln Floransada bu
lunduğu sırada tesadüfen M. 
Mussolinlye mülaki olduğu
nu söylemiştir. Slr Chamber
ialn bu mülakata hu usi hiç 
bir ehemmiyet atfetmemek 
lazı~ oldutı.ınu beyan ve şu 

sözleri ııave ederek demiştir-

~: 1 
Jtlaamafl 4vrupanın umu 

mi vaziyetini glJzden gerir
dik ve pek nıuhadenetka· 
rane olan lnglliiz-İtnlgan 
münasebatı hakkında gö- 1 
rüştük. 

var 
Kahire, l :- ( A. A.) -- Rü) 

ter ajansının muhabiri bildiriyor: 
Hicaz kualına kar,1 kıyam 

etmiş olan kolbilenin reisi şeyh 
Edıhviş kralın göndermiş olduğu 

tenkil km·vetlerl ile mü<adcmcsi 
esıı:ı.sında almış oldu~ yaralardan 
müteessirı:n \ ef~t ctmi~tir 

Dünyada petrol //atları 
Londra ı:-. ((A".\- 'uyork-

can avdet eden sirl'lcnry Dctcr-
ding. petrol fiatında hiç bir tezayüt 
vuku bulacağını.tahmin etmcdigini 
beyan etmi<tir. :\lumaileyh müd
deiiumuminin kararına raj!;men 
ist!hsarntın tahdidi proğrammın 

Amcrilrnnın lıir çok petrol hav
zalarında tatbik edileceği muta
JBasını scrdctmi~tir. 

11: acarlstanın şzk~geti 
Ccıı.vre, ı [A..\) Ekalıycıler 

mes • . hakkındaki bcarısıan ta
rafındar ( nıı ı et. akvam. verilmiş 

ol ıı: • \l a il Karuıdanın 
bu mes cte akkındakı nohti na ••.. 
lanna ınntftbtk bulunmakta ve 3, 5 
milyar evladı Tnvanon muahedeslle 
ecnebi hakimiyeti alıma konulmuş 

olan ~Tacaıisıan için ehemmiyeti olan 
· t:tuıek:tedir 

Almanlar geni bir 
muhtıra verdi 

Parls, 18 (A.A) M. Şahacbt 
mütehassıslar komitesine Alman
larca mümkün gllrUlen le.diye 
şeralU hakkında bazı miltale· 
aları havi bir muhtıra tevdi 
etmiştir. Doğru haber alan me
hafllden verilen malllmata göre 
M. Schacht azami had olarak 
her biri 1 ,650 milyon marktan 
ibaret otuz yedi taksit tespit 
etmiştir. 

Alacaklı küçük devletler 
Paris, 17 (A.A.) Alman-

yadan alacaklı olan başlıca 

devletler miltehassıslan, Yuna
nistan, Lehistan, Portekiz, Ro· 
manya ve Yugoslavya gibi Al
manyanın dainleri arasında 

bulunan kilçilk devletlerin ta'mı
rat komisyonundaki mutahhas
larını dlnleııılşler ve bu murah· 
haslar, memleketlerinin Alman 
tediyatı noktai nazarından va
ziyetini ve Almanya ile olan 
mali mD.nasebetlerin bütçeleri 
ve saira hususlan ıızerlndek 
teslratıDJ izah ve teşrih etmiş
lerdir. Mutehassıslar, kendile
rinden hUkOmeti matbualarının 
alacakları miktardan fedakar
lıkta bulunmağa mııtemayil olup 
olmadıklarını ve aynen tesll· 
mata muvafakat edip etmlye
ceklerir.; sormuştur. 

:1-uliterede 

Parlamentoda 
münakaşa 

• 

l.ondra, l;J \_\ ) ham ka-
mara,ında ,\mele fıru'1 aza<mdan 
mo~yi> Sno,vden in dünkü hücum 4 

!arına oıukabcle eden hsrlıiı·e nazın 

Sir • Loıning \\'orıhin"10n Evans • 
ezcüml~ şu :--ôzlerı ,Jemi.-tir; , . 

Yedi seneden beri biribirini 
mıiteakıp iktidar mcıkiine gelmiş 
olan lıüıün htikılmeılerin ,\vrupanm 
borçları meselesinde e. a> ittihaz et
miş oldu klan bir pren,iptir. \ vrupa
nın sulhu sal~h.t karn,mıısıoa ve 
yeniden imar ve ihyosına dı.~ k.l
ıedilen lıütüıı merhalelerin azimet 
noktası olan bu prensibi fırlatıp at
mak tehdidini. bun mu 'k ~stere
cck hiç bir cihet olm, t halde 
Ye adeta bi!ilti1.1m :;avurmak pek 
cüretk:\rane bir harekettir. 1 farici>e 
nazın ile dahiliye ve maliye nazır
ları dün akşam mU\·asalct etmi> olan 
mösvö Mac Donaldı amele fırka,,,ının 

borçlar hakkınd1kı siyasetini resmen 
tasrih etmesi için , sıkı~ıırmışlardtr. 
Mösyü :\lac Donald, husnsi bir 
!'alona çekilmiş olnn kıımoraya 

mensup amele fırkası azası ile uzun 
müş•vcrderde bulunduktan onra. 
.yani iki •aat tcehhurl• cevap ,·er· 
miştir. 

Mac Donald cevap ı•erdi 
!\l \lac Dnnald. gayet rc<mi bır 

.,urette amele fırkasının iktidar mev
küne gelmesi taktirinde fırkanın in~ 
gilıere hükO:ııeıinin imzasını taşıyan 

bir itilafı asla inkftr ctmi~ece~ini ve 
onun mdsuhiyetini ancak ıenidrn 
teıkık.i veya tecdidı icabcden her iti. 
U.fm feı;bi için muktezi olan ~eraite 
tevfikan il:ln edeceğini soylemi~tir. 

Çinde Fran.~ız dıişmanlığı 
Şangay. l :- (,\. A) - 1an

gçc nehrinin sol s3hilinde bulu
nan kıtaat bir [.'ransız gamhotuna 
mitralyoz atc~i açmıştır. Üç Fran
stz bahriydL~i yaralanmışur. Gam
bot ~id<letle mukabelede bulun
muş ve ha~ara uğramadan yoluna 
dc,·am ctmi~tir. 

Bulg11r kıralı Belrıkada 
RruxcJc,, ı '? (A.A)- - BulgJ

rista11 kıralı Boris lıuraya r •ı ~ 

salet etmi:jtir. Rclyika kıra ı ken 
disini istasyonda i,tikbal det r.. 
Laccken şatosuna gütürrnu~ri.ır. 

Kral Boris '1u şatoda i:,i gün 
kalacakur. 
••••••••••••••• 
Çocuk haftası 
23Nisanda başlar 

Rimayei Etfale bu Jıafta 
zarfında yapacağın gar
dını memleketin hem nu
fusunu tcz11it ecek ilk 
tem/Jli atmış ,,facaks111ız 
hem de kimsesiz ga,,rfı
ların şikllyetlerini din
direceksinlz. Her 1 ürk 
bu nıukadde.ç işe sarıl

malıdır. 

İflas ve vilayat idaresi kanunlar 
B. M. Meclisi dün her iki kanunu da 

müzakere ve kabul etti 
Dahiliye ve Adliye vekilleri layıhayı müdafaa 

ve mecli.se izahat verdiler 
c\nkara, 

:'il. .\leclis! 

ı 7 (\lilliyet) B. , cmclkrile birleştirdikleri bir del'irdc ı kineye veriliııceye kadsl 
iflas, idarci vi!Ayet mustc\li orduları 'aıarun harimi (Ajans) nıabadini vernıt 

ism:ande boğulduktan, zalim ı·e 
Jayıhalarını mıizakere 'c kabul mü-ıelıit sulıanlan memleketimizden m~tir. 
etti. Bu muna,ebetlc c\dliye ve ko,·dukıan; hurirct ve istikl:llimizi 
Dahiliye wkillcri 1'\yıhayt mil- medeni. et cihanına ııınıtııkı.ın, holk 
dafaa ve uzun izahat ,-erdiler. Ciimhiırh·eıi kurduktan sonra lıuıün 

hüriyeti irfan ye vicdnaıınııla kendimiz 
.\okara, 18 ( .\.A.) il. :\1. yaptık, l\u kür"üde münakaşa ettikten 

.\lecli.<inin bugünl.ii İ~'timaımla 'ila- sonra memleketimizin mcnfaaı!arına 
yetlcrin umumi idaresi 1ıakkındaki urgun bir esas diye kobul ettik. 
kanun la\ih.:1 ının müzakeresi müna - Binaenaleyh memlekcc idare:-:.inin 
selıeıivlc ·dahil ye Hkili ~ukrıl Kam esaslı teşkilat kanunu demek olan 
hey atideki nutku irat etmiştir; bu kanun bu csa..;;a göre \'e bu esas 

"\luhıercm efendiler idare kanu- dahilinde yalnız ilmi ı·e kanuni bir 
Jannm c'aslı kııral.'t r ' ıe~kilJtı csa- zaruret değil bu memlekette idare 
sh·c\c oıakcs olmakur, ·rc~kililtı cdHen1crindc idare edenlerin de müş-
esa'il'c k!ıııununu:- koydu~u pren- terek oldukları kanaat ve ihıivaçları-
,;ipler oralarda taf-il \e onlara tatbik · nın neticesidir. \lcclbi :llinizdc 
olunur hakim olan nesil bıı prcn>ipin aksi 

·rurk tcşkif~,;_ı e 3 .. iyc kanunu cari olan uzun ·\'e acı hirdcvir yaşa 
'ilayctler uınurunun tc\'sii mezuniyet dı. O devrin feci tecrübe YC netice • 
wzaifi csa,larile idare nlunmasmı !eri hal:\ hatiralarimızı vakmakıadır. 
cmrcdivnr . 'l'a:-i\'İbi aliyelcrlne Bu pren~ipin is:ıbctini ·görmek ve 
arzolnnan vilayetlerin umumi idaresi bilm<k için idare kitaplarını tarih 
hakkındaki hu kanunda 0 esasl3rdan yapraklarını açma~a bile haccı yoktur. 
mülhemdir. Tcşkil~tı osa.·iye knnu
nunuınuzun bı... prcn!'ip1crı sırr naza
riyattan almmı;ı mücerret hir kaide 
"" mefhum biz turklcrı~ idari haya
tının idari ıccnibe \'e bilgilerinin 
~ecni ihtiyaçlarının duscur haline 
ıfag edilmiş l•ir ifadesidir Beşer 

tarihinin c-ı iptid.1! dcı irlerindcn 
heri mem!chtler \ c mi'leılet idare 
eden hu milletin idare tecrübesi 

ffaııralanmızı yoklamak kafidir. 
l\luhıercm efendiler. bu e,a; 23 

teşrini sani 1927 tarihinde bl!yük 
kongrada miUeıin ve devletin büytik 
lideri ve H.eisi yüksek namlarına 

izafrile kongranm ikinci Reisi büyük 
Başvekil ismet paşa hazretleri tara
fından hepiıniıin şükranını ıaşiyan 

yüksek salılhiyerle irat buyurdukları 
porç;ram nutkunda rüc.sayi memurini 
mülkiyenin sallhiyeıi lilzımaya malik 

elbette ,.c elbette her nazariyenin oJm:ısına itina ve bo hopta mevzuatı 
fevkinde ameli bi.r kıymeti haizdir. konuniyemizde icap eden ahkAmm 

Teşkilatı esasiye kanunumuzu ne derpiş edilmesi ihtiyacımızdandır. 
bir uzlajma n"tice-ı olarak iki taraflı Kezalik iktisabı ve coğrıfl münase-
bir mukavele >eklinde bir müsıebi- bot nazara alınarak nahiye teşk.illıı 
din elinden aldık ne de atıfet eseri yapılması ınahallt idareye kafi saU-
olarak bize verildi. Biz onu Türk liiycı verilmesi ıak<imaıı mülkiyenin 
tarihinin mı11 affakiyet , c şeref bürç- vesaiti münaka\enin ıakemmülü ni.>-
lcrinc çıkaran büyük Gazinin cihana betinde mütemadiyen ı;lah edilmesi 
hitap ettiği l(ibi lıiz onu cebren ve ehemmiyet verdiğimiz mes'ele!erden
hile ile aziz vatanın bütün kaleleri dir. diye dekıirine etmişlerdir. Kon
zapıedilmi~ uüıün tersanelerine giril- gro hey'eti umumiyesince müttefikan 
miş bütün orduları d.ı~tılmış ye kabul edılen bu umumi riyaset be-
mernlekeıin her koşe.ıl bilfiil İŞl!"I yannamesi Cuıuhuriyet halk fırkasının 
cdildiğı iktidar sahıpkrinin şahsi esı.>lı proğramıdır. 
menf .. ılerini mil,te,Jilerin siva;t Nota - Gazetemiz ma-
~11.CA HA. .miEJIA:'I'lüllS 

Aitkaranın yeni planı 
Ankara dünyanın en modern 
şehirlerinden biri olacak 

Ecnebi mütahassıslar tarafından hazu
lanan planlarda neler tavsiye ediliyor ? 

Ankara: 15 (Milliyet) - gibi·herkcsce takdir edilen nıemle-
Beynelmilel söhreti haiz üç büyük ketler meyanzıra girecektir. Kalenin 

şehir mutahassl91 ta.rafından ta.'l- bürcünden herbiri Türk şehri tara
zim olunan. Ankara şehri imar pro- fmdan tamir ve in~a ettirilip o şeh
jcleri ay sonuna doğru toplanacak rin ismi ile tesmiye edilmesi !;.ızile 
bir jüri hey'eti tarafından tetkik o-- bunların imarı da varidi hatırdır." 
lunarak içlerinden münasip görülen M. Jaussen'e göre kale Türk mille 
plan tercihan kabul edilecektir. tinin kültüral mabedini teskil edo-

Bu planlardan biri Fransa Hükü- cek ve burası müze ve konferans gi
mtei baş mimarı M. Leon Jaussc- bi kıymetli binalarla tezyin olunacak 
ley tarafından, diğerleri de Bertin tır. Şehrin bütün kısımları, merkezi 
mühendisi ali mektebi müderrisle- kale o'larak tanzim edilecektir. 
tinden Prof. Dr. Herman Jansen ve Plan '!Chrin bütün içtimai ve hıf
Şarlotenburg mühendis mektebı mü- zıssıhha şaraitini nazarı itibara ala· 
derrislerinden Prof. Dr. Ing. J. 'rak yapılmıştır. Planda, şehir halkt
Brix tarafından yapılmıştır. nın sıhhatı duman ve gazlardan ha-

Paris ve Barslon şehirlerinin plan leldar olmaması için, fabrikalar ;san.\ 
!arını yapmış olmak ve her ikisi için yi •abası namile tefrik olunan bir 
açılan müsabakalarda birinciliği ka- mahalde temerküz ettirilmiştir. Bu 
zanmakla iştihar etmiş olan M. Le- saba şehrin garbında intihap oiun
on Jausseley in büyük bir cilt in- muştur. Planda caddeler olduğu gi
!indeki projesi ve buna melfuf plan· bi bırakrlmış, fakat ikametgahların 

farı ile çok esaslı çalıştığı görül- güneş alabilmelerini teminen sokak
mektedir. B. Jausseley proje inde lıir genişlettirilmiştir. 

geni§ maliımatına ve tecrübesine is- Hükumet mahallesi, ali mcktep
tinat ederek Ankara şehrinirf en tı· !er, zenginler, orta tabaka ve isçı 
fak ihtiyaçlarını bile tetkik etmiş, mahalleleri ile sanayi sahası, Tayya
mütalaalarlar serdetmiştir. Buna nis re meydanı, ıstasyon ile atkoşularr 
petle çok daha kısa fakat daha pra- mahalli eski şehrin etrafına yerle:;
tik mütalaalarla dolu ve inşasına e- tiririlmiştir. Esas şehirden dağbr 
sasen başlanmış olan Ankaranm bun ile ayrılan ehrin şimali şarki kısın' 
dan sonra bir program ıahtında in- iskan için ihtiyat saha olar:ık tcfri!c 
şasına devam edilebilmek için mü- edilmişti~. Planda bundan lı.:ışka hal 
sait bir proje teklıf eden Alman 

kın istirahat ve ferahlanmasıiçin mü 
mutahassısı M. Jaueen' nin projc~i teaddit suni göl ve havuzlar ihd2S 
ihtimaldir ki Jüri Hey'eti tarafın. <dilmi•tir. Planda ~cyrüsefer mesai
dan tercih olunacaktır. li seyrüseferi fı..:1"".inin en son ka\ait 

Bu üstat ıchir mutahassısı Anka- ve terakkiyatma güre halledilıı:ıiştir. 
ranın eski kalesine raponında bü- Az o;ı:.lctarda >"C ...sarraf kavaidine 
yük bir eh mıniyct vermekıedcr. Ra 

, porda, kaleden bahsı.lunurken ez· 
, dimlc deniliyor ki: 

"Kale, milli hayatın merkezine te
mel te~kil ettirilecektir. Bu kale ile 
ve mevcut arazı ile Türkiye Romada 

'tol · k · 

uygı:~ yrni yollar ihdası suretile 3e· 
yrüseferin idaresi kolay!aştmlmış
tır. Planın şekli arzın teşekkülatrn· 

cian istihraç etli miştir. Vadi ve te
peler gibi manzaraca kıymettar olan 
yerler park yapılabilmek üzere boş 

* * * 
Mecliste sö 
alan hatiple 

An!:r. ·a, 18 (Milliyet)- ııie" 
liste adliye vekilinin izahatıııd 
sonra Agaoğlu Ahmet bey ş• 
suali sormuftur: 

icra ve iflas ıtanunu lfl 
lağvedilen hapis cezası, vert 
mllkelleflerine de şamil midir? 

Adliye vekili şu cevabı vet" 
mistlr: . ıı 

Ona dair kanundıt " 
sarahat yoktur. O, Kanııo• 
hususi ile tayin edilmişti!· 
Hapis cezası karşısında o k'" 
nnnıı hususinin tadili ya ıal"' 
lazımdır. Bilahıra Agaoğlu, .lif: 
ver (lzmir) beyler kanun efl'• 
fında mlltalaalannı söylemışııt• 
Salaherldln ( Kocaeli ) adli!'. 
encllmenl nanıua izahat verııı•f 
tir. Dahillye vekilinin izahaıı01' dan sonra da Enver (lzııılt 
Mazhar Müfit (Denizli), ~. 

(Eskişehir) beylersöz almışıar41 

Sefirlerin temaslaf'I 
"\nkarıı, 18 (:\!illiyet) - ffl~ 

sız ve Yunan sefirleri Sar:ıcOgıo 
~ükrü heyle tcmcslarına de'',ııı 
ct'llektedirler. 

Birecik adliyesinde sırJll' 
Birecik 18 (l\lilliyet) Bir' 

cik müddeiumumilik daircoi ~ 
pm kırılmak suretilc içeri g1ıi1· 
miş ı·e birkaç mühim cnak sır 
kat edilmiştir. 

Kütahgada kar yağıUll,, 
Klltahya, 18 ( Hu • Mıı_!..,ı 

Dört ~aatten beri kar yatı'l"
Zer'lyata faidesi varsa da 'ilf 
valar için tehlikelidir. - Kııgpı 

--- ~ 
buralara bina yapılmıyacaktır. 

M. Jansen raporunda umu~~ 
mebani irtifai azamisi olarak ~ Jıl 
tavsiye etmektedir. Mutahassıt. :; 
bapta istisnanın ancak çok ıııil" ıf 
meydan ve caddelerde v• bir ıJe., 
rr'3.ri bir eserin göze çarpaıa~. 1 

,

nilen yerlerde olabileceğini ıııjjll' 
olarak ilave etmektedir. 1 ~ı 
Ankaranın ıklimi dolayısile il 

ne kadaryaz güneşi tacizcdici jJI' rJ 
kışının da çok şiddetli olduğ~~ 
zarı dikkate alan M. Jansen bıl 1~ 
noesakinin güneş tarafına ge!JllC' iı"" 
ni tensip etmiştir. Ve buna~ 
<lir ki planında mebani blO :;< 
mümkün mertebe şimal, ccnıJP . p 
kameline gelmelerine itiııa c~ı 
Bundan başka halkın silıbat'. 11 ol 
ııazarından son derece miiJıiıll 4' 

16-li 
bir şeyin de imar esnasında ' 
recede boş yerler bırabrakill"" .# 

~ '/IY
hasını seyreldeştirmekoldu,.- f 
!arda zikredilmckde ve bu bOf , 
!erin halkın istirahatına v~ .,o'.,ııt' 
tiyacına hasredileceği tasrılı 
maktadır. ~ 

. • · de .;J 
Raporda bilhassa ~ehır ış•11 ll"Y 

kul bir iktisadi düşüncc11ıı1 ı 
olması lüzumu ileri süri.UıJıcıct'' 
c;ın;le denmektedir ki. . ıJA 

"Bir çok sehir imar :şıeri~ 
kngıcında inkıraza ograıııı' otJol 
sebep de işte bu lüzuınlU ·~ 
nin vaktile nazarı dikkate al il'~ 

• ı n'" smdandrr. Ben bu mes c e · bili) 
eve la, mahdut mıktarda, Jdl ıl>3 ~ 
. . b' . "k k _,ılı _,; 
ıstıa ıyesı yu se ve u_. · i,i41ıcv:. 

vafık yollar açarark bi1•".'n ~ 
münakalatın ccryanını tcrO• "' 

şaatı!l1 ~ çok pahalı olan yol in İ.11 0;,ııı' 
miratrnı haddi asgariye . '11 

i'1tlf~ ~ 
el~ saniyen imar sahası:nuı 

Ln ucuzbir şckild~ teınin 
görmekteyim." 

M. Jansen ikamctga1'' ıe l' ~ 
ci~:u caddelerin uınuın•J d• ıetl 

rııı• la geniş oldugunu r:ır0 ,.,. 
J<te"' 

makamında beyan ct:ı"C d ıı 
tJ11 ,1 

Raporun diğer •"""" 
bahsedece ·im. 
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Katiller kim? 
Ateşçi Hakkıyı ilç 
&rkadaşı mı IJldilrdü 

Evelkl gece galatada Mah-
mudiye caddesinde cese

di bulunan ateşçi Hakkının 
katııı henQz bulunmamıştır. 
tabıta tahkikata devem et
lllekte olup Hakkının motlır 
•rkadaşlanndan Hasan, Ab-
4ullah ve Hamit isminde Oç 
kışı maznunen yakalanmış
tır. l..Akln bunlar cinayeti 
1rtlk4p etmediklerini iddia 
tltfklerlnden dOo gece bir 
kaç kişi daha yakalan
rıııştır. katilin buton tespit 
tdilmesl kuvvetle muhtemel
dir 

Beynelmilel yankesici 
yakayı ele verdi 

lV{ ütareke senelerinde bir çok 
fezahat ve sırkadar yapnk

~n sonra zaferimiz üzerine bura· 
an def olup giden beynelmilel 

Yh~ke~kilerden Yunanlı Sofronyos 
: tren bir fırsatını bularak lstan

Ula gelmiş ve geçen gün Aya
~~!Yada bir amcrikalı seyyah 
d r kadının derununda J 200 
0lır ve 200 ingiliz lirası kıy

llıctinde bir dması muhtevi 
Çantasını çarparken yakayı de 
''rrııiştlr. Sofronyos hudut harl
r:lne çıkanlacaktır. 

Btr zorbacı yakalandı 
\r efalı IsmaiJ dün evine giden 
, Meliha namında bir kızın 
0 nu ne çıkarak beraberce sine-
~aya gitmelerini teklif etmiş, 
b eııııa bu teklifi reddedince 
trı~rıı dövmüş, hem de bıçak çek· 
ı.ış Olduğundan Zabıtaca yaka-
nrıııştır. 

Firari mahlıtlm 
~ ltı seneye mahktım sabıkalı 
lakııhırsızlardan Rüştü Zabıtaca 

lanmıştır. 
1\. llurşun hırsızları 
U~11 ~ece Fatih medresesinin 
'd ur~unlarını calmağa teşebbüs 

en · 
Yak uç hırsızdan sabıkalı Cafer 
ı ayı ele vermiştir. 
8 .kumarbaz yallalandı 

Z Şbıt~ memurları evelki gece 
hane '.şli nihayetinde bir kumar
~r~ı ansv..ın basmış ve J 8 ku
a!4ıu aıı. markaları ve kumar 
Yak ~ C!irmü meşhut halinde 
1( a arıııştır. 

~l1ılsyoncu ile memur 
l ~;ııur~a Komisyoncusu Vahit 

G[i,,_ endı namında biri dün 
"•rük lrıcııı ten mal çıkarmakta iken 

dö~~rl•rdan lzzetdn efendiyi 
Uştür. 

hı .. 
~ikH. 
~~ecri tedbirler 
~~İ\ hükumeti Gümülcüne 

ı.bİiYeu s eç~d~ki noterlere yunan 
~tını, ndekı Türklerin alım 
Ot ıcar v 1 . 

n%er e stıcar ve buna 
'-tını ınuamelelerini yapmama

erııretrııiştı" J r. 
tu IBret kulesi 
''akliye v . . . 
~· clektirk esaıtmın hareketlerini 
ltc Gaı Şuaııle tanzim etmek 

~uı . atada 
esı, h .. yaporılan işaret 

~e"' eııuz ı k . ·~ıııe... . e e trık cereyanı 
ııı '"esı ·· ·· ıo aıtıadır. YU.Zunden kullanılma-
. nıa bu Ancak bir buçuk a 

bıtecekıir kuleden isti!ade edile~ 
1\. l<a~bi 
UUn il Yo ne halde? 

or,ııua . ·ı. 
qa 93,37so ısn~razı dahili 

,62so de açılmı• 
~u de k • ve 
'Ilı llıuvahhade a~anmıştır. Düyu
' ş ve 205 06,So de açıJ. 
~&ıliı . ,7 S de k 
"e 

9 
· !ırası 987 25 

•panmıştır. 
fl.t 89 da k ' de açılmış 

ltaditı b apanmıştır. 
~'•n . ,yi v anka.<u nıiidürii 
-.J ıını e l\laadin b 
·~ Unııyesını . ankası hey"cti 

ttnıek . n ıçtımnına 1-ti-
• nayı u'-re A ı . • 
u ·. Ve l\Jaadi n~araya giden 
ı Saucttin n bankası miıdü. 
V<!et bey dı.i . . 

etıniştir n şehrımu.e 

Jktisadl H. 
Bağırsak inhisarı 

Vilayette 

Etıbba odaları 
Adliyede 
70 yaşında müflis 

Maarifte -
Ankara yola 

1 Memlekette 

Halk gazetesi 
Rus kömürü 

Dünden i~iba~en kal~h Nizamname Vilayete Nıiri ef. ~ve}~e memur- Ali ticaret mezunları 
Senede hır mı iyon hra b "ldi "ldi muş, faızcılığe sonra 

Matbaası arandı 

Satın alan Şirketi 
Hayriye aleyhinde 

takibat 
kazanacağız 1 rı başlamış... Hükdmetten muave· ı Rasim ve Velit beyler 

Yakında Oda intiha- • net istemek için An- niçin tevlıif edildi? 
Dantü nusbamızda flrketl 

hayrlyenln ru kllmOra satın 
aldıtını yazmıttık. Şirketi hay. 
rfyenln tartname ve devlet 
kavaalnl hilafına olarak Rua 
tıımara alması ticaret mOdllrl
yetlnln nazan dikkatini cdbeC· 
mlf .,., tahklJı:ata baflanmıfbr. 

Şebremaned Mezbaha idare mecD • 
alnln tanrile dünden itibaren 

balırsalc dcaretlndekl lnhl11r bllı:mış 
n bm mQhlm ecnebi gruplar ibra· 
caı hususunda ful!yete geçmişlerdir. 
Bu suretle serbest rekabet !mlctnı 
elde edilmiş olduğu için bıfırsak 
lbraean teılrile memleketimize senede 
bir milyon tadar fazla para girecel! 
mnhalılı:ak: görQlmektedlr. 

lswıbul kasaplar cemiyeti bu mll
nuebetle dün Bışveklletle Dıhlllye 

ve lıctlsıı veklleılerlne gönderdlgl 
teşekkür telgrafında diyor ki: 

• Bugflndcn itibaren .Amerikan, 
lnglliz ve Alman finnalırile mllll 
diler bir ticarethane bığırsıklanmızı 
değeri fiıtlarle ılmığa başlamışlardır. 

Şimdiye kadar Feldman namında biri
nin fil! lnhlsan alanda kalarak yok 
bahasına elimizden çıkan bu mıh 
ırak rekabet sayesinde iki mlsllnden 
fazla bir bedelle 11tmaktayız. Bu 
lmktnı bizlere bahşeden Cumhuriyet 
hilkOmetlne bütün varlığımızla arzı 

fÜkran. ederiz.. 

Tütün .arflgatı 
J'iltün inhisar ldareılnln lstıdsdğ!ne 

göre en çok Ankar11 ve lstanbul· 
da .sarf ediyor Anlında scnede242482 
ve lstanbulda da 1,510.000 kilıur 

kllo lsıihlAt edllmlştlr. 

Bulgartstandan ithalAI 
Bulgıristından Türklyeye lrbılAt 

gtlndcn güne ualmalcta bu -
lunmuından dolayı Bulgar tacirleri 
lhracatlannı tezyit için tetkikata baş
lamışlardır. 

7 aclr ve esnafın safı 
kazançları ne? 

T caret Odası muhtelif meelek 
erbabının gayn san kazanç

lanaı tespit etmiştir. Bu llıteye 
nazaran eczacılar yOzdeo 23 ka-
zanmaktadır. Toptan manlfata
racılar yOzde 5 toptan ve pera
kende yOzde 9, perakendeciler 
yllJ:de 12,5 kazanıyorlar. Tuha
flyedler toptan yüzde 9, yarım 
toptancılar yUzd 5, perakende
ciler yOzde 15 dlr. 

Otomobil tacirleri yüzde 18-20 
IOks otomobilciler yüzde 10-15 
küçOk bakallye yüzde UI, ba
yük bakkaliye yOzde 10, toptan
cılar yllzde 7,5, Fırıncılar vUzde 
5, ıaz ve beuzln ıatanlar yUzde 
S kazaumaktııdır. 

Tqplt edneu bu rakamlar 
kazanç verğlslne eaaı olacaktır, 

lzmitte pirinç :zer/yatı 

• zmltin kabili zer pirinç sahıısı 
lsencde yanm milyon kilo pirinç 
ycdştirmek kabiliyetini haiz iken 
sıtma mücadele hey'etinln m!ima
naatı karşısında zer"iyar yapılama
maktaclır. 

Bu mes'ele Tlcaret odaları 

kongrasında f;Öriişülemediginden 

kongra mukarreratına ilhe edi
lerek vekAlete bildirilecektir. 

Bu kısım arazi şehre dört 
kilometro uzakta bulunmaktadır. 

Buna rağmen lzmitin yanı başın
da bataklıklar bulunduğu söylen
mektedir. 

Tophane antrepoları 

Fordun lstanbulda bulunan 
mümessili dün Seyrisefaln 

levazım müdürü lzzeddln beyle 
Tophane antrepoları ıçin görüş

müştür. 

Antrepolar 28 nisana kadar 
tahliye edilmiş bulunacak ve Ford 
tarafından tesellüm edilecektir. 
Ford müessesesinin mUdürlerinden 
iki zat bugünlerde şehrimize 

gelecektir. 
KlJmür lstlhsalAtımı:z 

Kömür istihsalatımız son sene-
lerde artmıştır. Geçen sene 

1,277 ,793. ton maden kömürü 
istihsal edilmiştir. Kömür meva
kıimiz sıra ile Zonguldak, Kozlu, 
Kilimli, Ereğli, Amasradır. 

Köprülü :zade Fuat beyin 
akil dün yapıldı 

Darülfünun ü.lelıiyat Fakültesi 
reisi köprühi zade Fuat beyle 

Dcrülfünun mezunlarından Behice 
hanımın akitleri dün Beyazıt 
dairei hdediyesinde yapılmıştır. 
l\lcrasimde DarüHünun emini ve 
müderrisler hazır bulunmuşlardır. 

Tarafeyne saadet tcml'llni ederiz. 

}nasında hllesi görilldilğ{I için L hh 
batı gapılacaJı Ağırceza mahkemesine verilen .teBraga mara as 

Erznım hanında lkrazat sandığı glJnderigor 
Mersinde intişar eden Halk 

gazetesinin çıkoğı matbaa, gazete 
sahibi Rasim beyin hanesinde .,.e 

matbaacı Ata beyin evinde polis 
dalresiııcc taharrlyat yapılmış, 

Halk gazetesinde ça'1' o Vellt, 
matbaacı Ata beylerin de btlç 
vabma başlanmıştır. 

Tababet ve fDabatı san'atıanıını 
tarzı icrasına alt kanuuan 18 
inci maddesine tevfikan tefkll 
olunacak Etıbba odalan nlzam
aamesl icra Vekilleri Hey'etlnce 
habul edllml,tlr • Nizamname 
dQn Vilayete tebllt olunmuştur. 

13 maddeden ibaret olan 
alzamnamenln hullaası şudur ı 

Etıbba odalan idare hey'etlerl 
ile haysiyet divanına aza Ola· 
bilmek için ıaakal ou ıeue mem
leket dahlllnde gerek serbest 
icrayı san'at eylemek ve kerek 
devlet hizmetinde istihdam edil· 
mlş olmak ve otaz: bef yaşını 
mütecaviz bulunmak ıazımdır. 
Yalnız idare hey'etl azalannın 
mıntaka merkezinde ikamet 
etmeleri şarttır. 

Hey'et ve Divana, icrayı 

san'attan men veya diploması 

istirdat edllmlf veya haysiyet 
divani karan ile muvakkaten 
san'atını icradan men oluumuş 
ve dolandıncılık ve emniyeti 
ıul istimal veya buna mümasil 
ar ve hicabı mucip cürUmlerdeu 
mahkemelerce mahkOm edllmlf 
olau tabip ve dlştablplerluln in· 
tlhaplan caiz detlldlr. 

intihabat 
Aza adedi yoze kadar olan 

odalann idare hey'etlerl ac; ve 
yüzü mütecaviz olan odala
nndald bet azadan mllrek
keptlr. 

Etıbba odalan idare hey'etl 
ve hayıılyet dlvanlan Sıhhat ve 
içtimai Muaveuet Vekatetınce 

tayin edllmls olan mıntaka 
merkczlerlade içtima ederler. 

Hegıiget dioanı 
Haysiyet divanı muubasıran 

macazau lnzlbatlyeye taalluk 
eden meııall mUzakeresl için 
toplanır. Haysiyet divanı mO
zakerelerl hafldlr. 

Muvakkat madde 
Yapılacak ilk oda idare 

bey'ellerl ile haysiyet divanının 
intihabında mıntaka dahillndekl 
etlbbanın daveti ve yeı• intihabın 
tayini ile intihabın icrası gibi 
muamelat valinin uezaretl altı

nda sıbhlye mOdürü tarafından 
yapılır, Nizamname mucibince 
yakında şehrimizde Etıbba oda-
11 te~kll ve intihap yapılacaktır. 

Vergiden muafiyet 
Jandarma efrat ve küçiık zabi-

tanın maarif vergisinden mu
afiyetine dair olan kanunun bi
rinci maddesi ~u şeklide tadil 
olunmuştur. 

Berri, bahri, hava ve jandar
ma efrat ve küçük zabitanı Ma
arif vergisinden muaftır. 

Muahedeler 

Hükômetimiz ile Rus Şuralar 
hükOmeti arasında Hududun 

t:ırafeyninde bulunan mer'alar
dan her bir taraf ahalisinin isti
fadesine dair akdolunan muka
velename vilayete bildirilmiştir. 

Sadullah B. gidiyor 

Seyrlsefaln mildilril umu
misi Sadullah B. yeni bilt

çe münasebetlle bugün An
karaya gidecektir. 

Sadullah Beye levazım 

mildiirü lzzeddln B. vekalet 
edecektir. ------
Sigorta tarife homlıgonu 
a:zası Anharaya çağırıldı 

Si!("<ırtıı tarife komisyonu si~orta 
fı . t ~rini tespit ederek tarifeyi 

Ticaret vekaletine f;Öndermiştir . 
VekAlet gördüğü lüzum üzerine 
komisyon 117.asını Ankaraya davet 
etmiştir . Komisyon azasından 

Zühtü, Hüsnü Hamit, komiser 
Ali Rıza ve Baha beyler yarın 

Ankaraya gideceklerdir. 
.Azalar, vek~lette tarife hak

kında izahat vereceklerdir. 
Tarifede bazı tadilat icra edil

mesi muhtemeldir. Komisyon aza
sından Ticaret miidürü muhsin 
bey Ankaraya gitmiyecektir. 

Husrev bey gitti 

Varşova sefaretine tayin edilen 
Husrev beyl dünnburadan 

hareket etmitmiştir. 

sahibi Nuri ef. nln muhakemesine 
dün başlanmışor. 

Nuri ef. 70 yaşında olduğunu 
Çcngelköytinde oturduğunu, ko
misyonculukla lşdgal etd!';lni, 
Erznım hanında yazıhanesi bu
lunduğunu söyledi ve tercümci 
halini şöylece anlattı. 

" - Yirmi sene kadar Benıt, 
Şam, lşkodra ve diğer mahal
lerde memuriyet hayatım ve po
lis müdürlüklerim vardır. Bu sıra

larda 3000 altın kadar para bi
riktirmiştim. Sekiz sene eve! ko
camustapaşada yaptırdıp;ım evle 
dükkAnı satarak çenkel köyünde 
8000 llrayabir ev yaptırdım, bu 
evi 5000 liraya rehine koyarak 
ikraz ve istikraz işine başladım. 

Bir aralık hastala"nmıştım. Düş
manlanm Mısıra kaçtığımı lşae 

ettiler. Onun üzerine alacaklılar 
hücum ettiler, bu hücum karşı

sında banka bile olsa dayanamazdL 
!flAs ettim. 

Müddei uırıumiliğln iddiana· 
mesinde on parasız işe başlaclığt 

halde 300 küsur bin liralık 

mııamele yapan Nuri beyin lflıl

sının hlleU görüldüğü dermeyan 
edilmekte idi. 

Yapılan tahkikatta, Nuri beyin 
kızlarına cihaz yaptığı, kendisine 
emanet edilmiş olan paralarla 
bir takım masraflar ettiği anlaşıl· 

mış, defterler! tetkik edildiği 
zaman bazı senelerin hesaplann
dan da eser görülememişti. 

Mahkell)e başka bir güne bıra

kıldı. 
Daıılt ile arkadaıları 

mahkemede 
sır cenaze merasimini vesile 

yaparak zabita memurlannı 

darp ve tahkir ile maznun Dan
yel, Davit, Nesim, Leon, Moiz, 
Bcnova, Laytes, Rehamlm ve 
Avram hakkındaki karar yalnız 

zabıta memurlannı döğmek nok
tasından nakzedilmlştl. 

Birinclceza mahkemesi dün 
eski beraet kararında israr etmlş
dr. Bu maznunlar aleyhinde 
açılmış olan Türklüğü tahkir da
vasına devam olunmaktadır. 

Hırtll:z Malik namında biri 

Hırsızlık yapmakla maznun 
Halik namınddkl şahıs bir 

türlü bulunamadığı için merkuma 
16 gün daha mühlet verilmiştir. 

Emanette 

Ocak şirketleri 
Halkı hiç bir suretle 

tazyik edemezler 

Şehremaneti, ocak temizlemek 
behanesile halkı tazyik eden 

eşhaz hakkında tedabir almakta
dır. Şirketler yalnız müracaat 
edenlerin ocaklannı temizleyecek, 
kimseyi icbar edemiyeceklcrdir. 

MalP' qa:zllerin mllracaatı 

M dl gaziler şehremanetine 
ı ... . Jcaatla kurban bayramı· 

nın bir gününde Gülhane parkı

nın kendilerine tahsisini ve o gün 
cemiyet namına münasip bir 

duhuliye alınmasını istemişlerdir. 
Emanet bu talebi tetkik etmek

tedir. 

Tercümanlara derı veriliyor 
Tercümanların tedrisatına de-

vam edilmekte olup nazari 
dersler bitmiş, amell derslere 
başlanmıştır. l\luallimler talebeyi 

abidelere götürerek malômat ver
mektedir. 1 S güne kadar imti
hanlara başlanacaktır. Derslere 
100 kadar talebe devam etmek· 
tediı. 

An Ticaret mektebi mezun-
ları cemiyeti Bahri vo 

Faik beyleri murahhas olarak 
Ankaraya rtındereceklerdlr. 
Murahhaslar pazar gilnO An
karaya gidecekler ve Nafia, 
Maliye lktısat vek!letlerl ile 
temas ederek cemiyetlerine 
muavenet etmelerini temen
ni edeceklerdir. 

Mezunlar cemiyeti tara
fından neşredilecek lktısatçı 
mecmuası için de vekaletler 
den muavenet istenecektir. 

Jimnastik şenlikleri 

Jimnastik şenlikleri bu sene 1 O 
Mayısta yapılacakor. Şenliklere 

lise orta mek.lep talebeleri işdrak 
edecektir. 

Mil/kiye talebe11I 

M atktye mektebi talebesinin 
talebe blrllğnden ayrıla

caklan yazılmıştı. Aidatımız 

mektupta bu haber tekzip edil
mekte ve fOyle denllmettedlr. 

"Biz mutklyelller birlikten 
çekilmek değil bllakls bütlln 
ıayretlmlzl sarfederek türk 

genc;llğlni temsil eden bu biricik 
mOsaesenln lnklfafıoa azami gayet 
etmek azmludeyiz. Bu azmlmluleu 

blz.I hiç bir kuvvet dlludüremı
yecektlr. 

SPOR BAHİSLERİ 

Bugünkü maçlar 
Bugün Taksım Stıdyomunda ilk 

maçlannın ikinci devresine alt Uç 
maç yapılacakur, 

Vefa - SUleymanlye 
Fenerbahçe - Beykoz 
Galatasaray - Beşiktaş 

Bu maçiann her birinin hırareıll 
ve meraklı olacagına şüphe yoktur. 
Fakat en ziyade merakla beklenen 
maç Galatasaray • Beşiktaf maçıdır. 
Zira bu iki takım, lk.incl devreye 
girerlerken, birinci devrenin birinci 
ve iklııcisl mevk.ilnde bulunmaktadır. 
Bundan başka aralannda ancık iki 
puan fark vardır. 

Her ild takım geçen ıenelerdekl 

'faz'lyetlerinl mııhafaza etmif olsa· 
lardı bu ır.ıç, ıradakı ulf puın far
kına rar;men herkesçe bu kadar ehem· 
mlyetle beklrmnezdl. Halbuki iş ta· 
mımcn benk!stir. Beşiktaş takımı 

istikrar bulmuş tamııulle idmanlı 

oyunlardan mürekkep bir hale gel
miştir; buna mukabil Gıı.tasarıy 

oyucunculan nede olsa geçen seneler
de oldugıı kadar idmanlı va kendlslde 
emin bir halde değildir. 

Hıtıa rivayetlere inanmalı: llzım 
gelirse bu tdm111sızlık un gelmiyor· 
muş gibi bazı oyuncular kulUplerinin 
menfuıını flhsl düşüncelere feda 
ederek disipline bile riayet eımemtk 
yolunu ıuımuşlırdır. Gılııasaraylılınn 
en müşkül vaz1yetlerinde kulüplerine 
olan efsanevi merbutiyet ve :.şklarile 
harikalar yarıtnklın müteaddit tec
rübelerle miisbet olduğundan biz bu 
rivayetlere inanmak istemiyoruz. Bi
zim oldup;u kadar her temiz ve bl
ıaraf sporcunun yegtne temennisi de 
hiç şübhes!z bu rivayetlerin ıalıakkuk 
etmemesi olacaktır. 

Bu ciheti kaydettikten sonra takım
lar arasında bir mukayese yapmak 
llzım gelir!e itiraf edelim lef bu şim
dilik müşkül bir şekle girmiştir. Zira 
Beşiktaş takımı hemen heme malum 
olmasını muklbi~ Galatasırayın ne 
tarzda teşkil edilecegi diyebiliriz ki 
tamamen meçhuldur. Bu sefer de 
Gılatasarıy menabiinden çikan bir 
rivayet vardır ki o da Galaıataray 

takımının bu gün Beşlktaşın karşı
sına Beşiktaşın nefes ve idm111 la!
klyetini iptal edebilecek yeni bir 
şekilde çıkacaıtıdır. 

Eger bu cihet tıhaklrulı: edecek 
olursa hiç te hayret etmeyiz. Çünkü 
Galatasarayın şimdiye kadar bir çok 
maçtan ve takımlannın tarzı teşekkülü 
her kes için hakıkl bir sürpiz ol
muştur. • Gızl Büstü • maçında 
üçüncü takımdan ikl gençle yapılan 
takım ve oyun hllA baurlardadır. 

Eski bir Gılıt&Sany- Fenerbıhçe 

maçı kadar ehemmiyet kesbedeıı, 

haftalardan beri dedikodulara mey
dan açan bu maÇtn ne netice vere· 
blleceglni ancak bugün sahada göre
cegl:t. Şimdilik B~ılu "Çalış-

rasim bey gazetesinin matba· 
ısının tanzimi dolayısıyle bir kaç 
gün çıkmayacağı için Dörtyola 
gitmiş ve gelmesi bekleniyordu. 

Mersin valisi Ali Riza bey şıı 
yolda sözlerine başladılar: 

- Halle gazetesi matbaasında 
ve gazete ile alAkadar olanlann 
hanelerinde yapılan taharrlyann 
sebepler! çok basit .,.e vazıhtır • 

Aylardanberl cenup vilılyet
lerlınizde bütün devlet teşkil!
nna, halk fırkasına, hayır ceml
yetlerlmlze, idman yurdu genç
lerine, hultsa bütün Türk nrlı
jtına hamiyet• milliyet, fazilet 
dersi veren bu gazetenin indşarı 
günündenberi ne kadar kirli mık· 
sadar peşinde koştuğu Yillyedn 
nazan dikkadnden kaçmamıştır. 

tık zamanlar şantajla ticaret
haneler!, şirketleri, milteahltlerl 
soymak gayesini takip etti Ma
alesef ki bununla mahkemelerde 
uğraşmak lstemlyen bazı mües
seseler defi belA kabilinden abo
ne ve ll!n namı altında birer 
mıktar para verdiler. 

Bunun 50nu gelmlyecep;tnl 
anlayan tUccarlarımız nihayet 
kat'ı münasebete mecbur oldular. 
Üç gün eve! methettiği bir 
müesseseyi üç gün sonra zemmet
mesinln hikmeti işte budur. 

Az zaman zarfında mahiyeti 
ınlasılan gazete sahibi Türk 
ocağından., askeri mahfilden; tü
ccar kulübünden koğuldu. 

Artık bu cidalin daha fazla 
devamına ve kök sarmasına mahal 
vermemek için vll4yet ve polis, 
kanuni vazifesini ifa zamanının 
huHll euığine kanaat getirerek 
matbaayı ve llAkadarlann evlerini 

müddei umumlllkten aldığı taharri 
müzekkeresi iizerine aradL Bugün 
elimizde bu ahlAk hocasının mad
di menfaatlerin! elde etmek için 
ne derekelere kadar sukut edebl
lecep;inl gösteren ltlraflan vardır. 
Yakında blitün bu vesaiki bAklm
lerimizln ta»dirlne arzedeceglz. 

Polis müdürü Tevfik bey ta
rafından evrakı tetkik edilen M. 
Rasim bey bugün geç vakta 
kadar isticvap edildi. 

Scrgüzeştcu bir komünist ol
duğu haber verilen halk gazetesi 
müdürü Vellt bey evelkl gün 
ve l\t Rasim de bugün adliyece 
tevkif edildiler. Ata bey isticvap 
edildikten sonr:ı serbest bırakıldL 

K6pekler yenl dotJmuı 
bir çocutJu yedi 

P a?.artesl .sabahı saat aloda 
Balıkesirde yeni sinema ci

vannda belinden aşağısı köpekler 
tarafından parçalanmış yeni doğ
muş bir çocuk bulunmuştur. Falll 
hakkında Zabıtaca tahkikat icra 
edilmekt"dir. ..... , ...... , •.......•... 
tık ve yeneceğiz. diyorlar. 

Galatasaraylılar da • Yenilmek 
şamplyonlujtıın gitmesi demektir . 
Bonuo içindir ki biz yenc«glz • 
cevabını veriyorlar.. Kim sözünü 
Jerine getirecek?._ 

Maç saatleri 
lstanbui l\1ıntakası futbol 

heyetinden: 
J 9 nisan cuma günü taksım 

stadyomunda icra edileı:ek ~ç
ların saatlerinde atideki • tadiUt 

icra edilmiştir: 

ı-Vefa- Süleymanlye saat:l3 
2- Fenerbahçe-Beykoz ,, : 14,45 
3- Beşiktaş-Galataı;aray ,. : 16,30 

Tadilen gösterilen şu saatlerde 

oyunlara başlatmayı hakem bey
lerden, hazırlanmış olarak sahada 
ispatı vücut etmeyi kulüplerden 
heyetimiz rica eder. 

Bıı llıır.;uıta Baş vetalet .,., 
llttıl!at veklletlerlne mDraeaat 
edllmlft!r. 

Şirket kllmllr bulama~ 
lçbı Rn kllmUr1l aldığıuı ılly
leıaektedlr. Halbuld alakadar 
makamlar lltok kllnıürDn mevcut 
oldatımu, Yerli kümGrlcrln Hat· 

!anma ecnebi kllmllr flatlarından 
dun bulundutınnı, yerli kllmllr
lertıı flatı ytlzde on faz:la dabl 
olsa bnunn knllanıtmasıqın ka
nunen ıaz.ım oldutuııa Allylemek· 
tedlrlcr. 

Adalar elektiriği 
Adalar elettirik şirketi için 

hisse senedi kaydetmek için 
teşkil olunan komisyon Cumar
tesi gününden itibaren Halk fır

kasında toplanarak Adalardaki 
eml!k sahiplerini davet edecek
lerdir. Yakında şirket müessislerl 
bir içtima aktederek yu..ın tesi
sata başlamak üzre !Azım gelen 
hazırlıkları tespit eyleyecektir. 
Ancak kış lpddasında tenvirata 
mübaşeret edllebllecekdr. Bazı 

Ecnebi gruplan hisse senetlerinin 
mühim bir kı.mııııa talip olmıış
lardır. 

Ali karar 
Ali karar lıey'eti riyasetinden: 
Au karar hey'etlnden çıkan yeni 

kararlar: EAICll anadoluda müstait-

dem iken 335 aeneainde izinle ge/li· 
ği halde avdet etmiyerek Nigchban 
cemiyetine intiaapla bu yüzden in- 1 
ııbat zabitliğine tayin edilmesinden' 
dolayi hey'eti mahıusaca niabeti -
keriyeai kat edilmit olan topcu mil
lhimi saru11 Rauf efendinin 335 se
neai eylUlilnde haıtalanarak ·Banc.lır· 

ma ve bilAhare Haydarpap hastaha· 
neaine nakledildiği ve bir müddet 
ıonra ayakta tedavi edilmek üzre 
hastahaneden çıkarılarak açıklar ko
misyonuna misafir verildiği ve o e• 
nada Balılı:esirde bulunan fırlı:anm 

millga Harbiye Neuretiyle aıUııue
batta bulunduğu ve aonradan memur 
olduğu nakliye taburunun lagvı nz .. 
rinc n12melltı utiyenin tensibiyle 
Samatya karakolu lruıbat zabitliğino 
tayin edildiği 'fe yapılan tablı:ikatta 
Nigehban cemiyetine menıubiyetl 

de tehaklı:uk etmediği gibi Anı>do
luya geçmek için milracaati müte
vııliyede bulunduğu-zabitan aevld
yle alllı:adar .zevatın ıehadetleriyle 

teeyyüt eylemekte ve amali milliye
ye muhalif hareki.tına dair bir ih
bar olmadığı gibi bil.lkia eyi bir za
bit oldufuna bilanU şehadette bu
Junulm11ı mumaileybin lehine tı:ana
athndettinnelı:te olduğundannokaan 

tahkikata iatinaden aakerf hey'etl 
mahsusaca verilmiı olan 1313 Nolu 
karann refine müttefikan karar ve
rilmigtir. 

• • • 
Ali karar hey'etl Riyaaetindcn ı 
MUtarelı:eyi mütealı:ip İngiliı: n

bitaniyie aureti daimede temaa, Da
mat Ferit zamanında aanıya ıntisap
la Vahdetdinin amaline hi.zmet. İtal· 
yanla.ra caıualulı: gibi amali milliye
ye muhalif harekatı•dan dolayı hey' 
eti mahıuııaca nlr.hcti aalı:eriyesi ka
tedilmiı olan dit tabibi Sami Kanı:. 
berg efendi haklı:ında yapılan derin 
tahlı:ilı:at neticesinde, muınaileyhfn 

lngili:ıı zabitaniyle tcma11, mülğa 

bahriye nazareti namına ıipariı e
dilmiı olan aıbbl malzemenin celp 
ve ihracı için bahriye erlı:inının ten· 
sip ve emirleriyle olduğu, saraya in
tisabı Abdülhamit zamanından beri 
olup san'atindcki mclıaretfodcn ile
ri geldiği, İtalyanlara cuusluğuna 
ait hiç bir emmare bulunmadığı, Fe
rit ile temas etmediği polis ve mül
kiye müfettişleri tahlı:ikatiyle tebcy 
yün ve bahriyenin eski ve yeni er. 
kan ve ümerasiyle diğer zevatı mu
teberenin ıehadatr ile tebcyyiin ey , 
!ediği •e amalı milliycye mu"alift
tine dair bir de!ll ve ihbar ı;örülme 
diği cihetle nokAan tahkikata binaen 
verilmiş olan bcy'eti mahsııı:a ka.-.· 
rının ref1ine karar verilmiştir. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dün hararet azami 2, a.<garl 

yanm derece ldL Bugün rUzglr 
vasat sür'atle poyrazdan esecek, 
hava bulutludur. 

FELEK 
Şayanı dlkluıt bir mektup/ 

HOvlyttini • FeleJin çenberi • 
terkibi hezetsl altında saklayan 
bir kar/den dan uzun bir mektup 
aldım. Bu mektup, şu gOnlerdt 
•Anket. ismi altında birbirini çe
kiştiren bizim erbabı kaleme gös
terilecek bir şeydir, fakat zaten 
şirazesini koparmış olan bu "edebt. 
bahsi basbOtOn karıştırmak iste
med ll!lm için bundan vaz geçiyo
rum. Bu karin iddiası şudur ki: 
Bugan gazetelerde yazan kalem 
sahipleri ve bizzat gaztltitr halkın 
ı;>kuma ihtiyaçlarını tatmin tdt -
miyar/ar. Bu fikrin ptktt yabana 
atılacak şey olmadılınt ink4rt 
mahal yok. O halde garip bir 
işteha ile birbiri aleyhinde sl1z 
süyleyuek yerde halkın aradı/ı 
bir kaç satır yazsalar daha iyi 
Jlmaz mı? Esasen bu • anket. in 
a/dı/!ı reviş sonunda bir iki daııa 
~·e bir kaç kavga olacatını gl1slt
riyor. Btn bu anketi yapllnlamı 

yerinde olsam birbirini çekemeyen, 
bir takım zevat birbirine soracak 
yerde h tr birinin oku rıma kuvvet
leclnl halktan sorardım. Bu anketi 
ıırzıı eden acaba kaç kişi çıkar? 

•Feleğin çtnbtrl. imzalı mektup 
sahibine· 

.Ylektubunuz ve fiklrltrlrılz fayanı 
dikkaltir, bunları şifahen ve blr
tıkte mutalıla etmeyi ttrcilı ederim. 
! fer gOn llç buçuktan sonra gaze
tedeyim . 

Keha11etf 
Dürı iki ahbap arasında cereyan 

(tlen bir muhavereye şahit o/dam: 
O ! Merhaba! Nasılsın yahu? 

Kaç gilndür gl1r0nmüyorsun? 
- Bir yolcumuz geldi f 

Ya! demek çocu/tun oldu hal 
Kız mı, oğlan mı? 

Ol!lan! 
- Halı! Ben sana dememiş mi

,. ıliml Ben e/lmfe koymuş gibi 
h fiyıırıfum !!! 

ıUerhaba kar 1 
Saygısızlık gördüm ama dünkO 

kar kadarına rast gtlmedlm. Bu 
,,idişle galiba Temmuzda palto 
!!;iycceliz. Ben git gide altaç ma
lıibbi olmaya başladım. Allah tn· 
ı nmımııı lıayreyltsln . 

FELEK 

Sanat Aleminde 

Çeçen kızı 

kopuıı dilinde canlanan ve ya-
şayan lahlalerl alarak nasıl 

devlrlerlala • armoni • kald .. 
alno göre birer mükemmel ko
mpozlalyon yaparlarsa Mesut 
Camtl de Çeçen kızını abp ona 
urı bir tuvalet yaptıktan ıonra 
bize lada etti. 

Mesut Cemllla lılmmatlyla 

mııır eeclyaslnl asla kaybetme· 
yen Çeçen fazı buglln muslldml· 
zla kollan arasında. 

Gllnlerdea beri kulaldanm 
aksisedasını tekrarlayor. NamU· 
tenahlllte doğru uzanup giden 
bir terane.. Çeçen kızı. 

çeçen kızı, Mesut Gemllla 
giydirdiği bu yeni kostllm içinde 
mllllyetlnl lılç mi hiç kaybetme
miş, öz kanından bir damla 
zayi etmemlfltlr. Çeçen kızında 
ıı:arp teknltl mlllt muılkimlzla 
ne gllıal tam bir imtizaç halin
dedir. 

Şalvanaı çıkardıktan ıonra 

daha tllıellefH Çeç• kızına 
kulak veriniz 1d hakkın olıııadıtı 
halda fıuadan bahsetmaktekl 
lıakkımı teslim edebllcılnlz. 

Zaten besteklrı taaıyaalarla 
geçen ıua gazel saaatlar birli· 
tfııd• otuz auatklna birden 
çaldıtı Çeçen kızını dlnleyaaler 
için yaııl bir fey allylemff ol· 
mayorum. 

ELiF NACI 

KüLAİ{ MİSAFİRİ 
GiJnder ama .. 

Gazltelarl•lzln bir zamandır 
moda haline getirdikleri • GD· 
zelllk mllsabakuı • adan balı· 
scdlyorduk. Arkadaşlardan biri 
bu vHlle Ha tanıdıklanadan bir 
bıaaım klzıa gllzellltlnl tarife 
ıırtttl : 

- Bir cllrseal:ı, diyordu, 
adeta bir melek.::. En uıta bir 
kalemtıra\! elinden çıkmış bir 
heykelde bile bu kadar teaasllp 
olamaz: Mat gözler, kızıl pllr· 
lştlha dudaklar, mat bir renk, 
kısa ve gözlere uzıık kaşlar, 

yuvarlak bir çllt omuz, nadide 
ayaklar Uahır .... 

Tarlfatıaı bitirdikten sonra: 
- Şimdi dedi ben bu kızın 

reımlal filanca ıı:azeteye glln· 
dereceğim ne derılnlz? 

Arkadaşlar, ne diyelim, lıap 
sustuk, yalnız birisi dayanamadı. 
dedi ki: 

Gönder, fakat resmini 
detJI kendini... O gazeteye detll 
bizim gazeteye ... 

/{ulak misafiri 

Veni. n.e.-•lyaf; 

Kırmızı ve siyah 
Genç muharrlrlerl•lzden Na· 

bit 11rnBayln"Kırmızı ve Slyalı. 
adlı bllyllk lılklyeal ne,rolua
•attur. Temiz ve canlı bir 
«ırkça, kuvvetli · bir uılubua 
eaert olaa lıu bllyllk hlklyeyl 
edebiyat maraklılanaa tavsiye 
ederiz. 

Çeçen kızı, köy deUkaaWa
naıa dudaklanada ı~mı b11te
lenen Anadolu dilberi. 

Gllnlerden beri şarkısı ku• ı TiYATRO 
laklanada nakarat halinde aksi VE SiNEMALAR 
s ada yapıyor, iııfl!l!lll!'fl!lll•!!!flllııiiıiıliiii!iiiıii••• 

Çeçen kızı, eski. çok eald -Kadıköy Sürtyyıı. Sineması 
bir Anadolu ttlrkllslldUr. ŞEHRAZAT" 

!<oyunlarını otlatan genç ço-
banın dilinde seıı veren, ç:tfme- Porgram: Pazar, Çarşamba detifir. 
den testisine su ·doldaraa Ana· I" sfRKECIDE 

dolu kızınm dudaJı;ıarı11da şakır· ı Satılık lokanta dayan bu Anadoln bestesi öz 
milli bir .•lühla• dlr. Talip olaalann Bahç.kapuda 

Garbin bllyük ıııuaıkışlna•- •f baalı:aaı arkasında yani 
'arı böyle halkın kalbladaıı lıtaabul lokantasına müracaat 

"ÜÇÜ~ Hi~~YE 
Burnum 

Size nasıl burunsuz kaldığı- Burun da böyledır. Sizin ken-
mı, sahte burun sahibi nasıl ol- di durnum diye kullandığınız 
duğumu ve sonra burnuma tek- burun, belki de asıl. 
rar nasıl kavuştuğumu anlata- Moğol hükümdarının bumu
ynn. Yalnız antır parantez şu- dur, ve belki Moğol hükümda
nu ilave edeyim ki, takma bu- nnın burnunu da, bizim köşede
nmun bir çok muhassenatı var- ki bakkal çekip duruyor ... 
dır: Bir kere insan nezle olmaz, Mahaza şunu da itiraf edeyim 
burnunun doğrusuna gitmez, ki, arkadaşımın zengin oluşu, 
kokain çekemez, koku ahnaz. beni kıskandırdı ve bütün bu ser 

Ben burnumu, eski mektep ar dettiğim makul nazariyelere 
kadaşlanından birine hediye et rağmen, burnumu geri istedim. 
tim. Vermedi kafir. 

Bana gelmişti, işlerinin bozuk Nihayet bir gün kaptım. 
gittiğinden, bunaldığından, pa- Bakın nasıl oldu. Bir kiıçük 
ra kazanılacak şeylerin kokusu- hanım tamdnn. Ama ne kiiçük 
nu alamadığından şikayet etti: lıannn, çiçek mi çiçek. . . kok-

- İ'j var, dedi, var ama, ben- !ayanın burnu düşecek 
dı koku alacak burun yok ı Hemen ~çük h~mıı arka-

Bunun üzerine ben burnumu daşıma takdim ettım. Dayana
verdim. Bu sayede yüz binler- madı kokladı. · · ve bumu diiş-
ce lira kazandı. tü. 

Biliyorum: Ben hemen kaptım. Yakında 
- Eğer arkadaşına vereceği- servet bekliyorum. 

ne, kendinde kalsaydı, parayi SELAM! İZZET 
sen kazanırdın! deyeceksiniz. 

Fransız ınugınniyeal 

MADAM 
N1NON VALEN 

Hayır efendim; burun, ada
mına göre koku alır. . . Bir çok 
itlerin bozuk gitmesi, Ahmedin 
bumunu, Mehmedin taşımasın-
dan ileri gelir. Defi~tirin, Ah- · Ankaradan avdetinde önUmüz-
medin bumunu Mehmede, Meh deki pazar gilnil l?,30 mııtne 
medinkini Ahmede verin, gö- olarak Tepebaşı kışlık Tiyatro 
rürsünüz nasıl ikisi de mesut .._s ... u ... ndaA..,..veda..A..Ako,..n,.ı,er.l'lnl.1.l'ov ... e,,,re_c,.,,ek ... ıır._· • .Al 

olurlar. 
Durun, bunll size başka tür

lü anlatayım. Mesela sanırsı
nız ki, bir türlü an!aşamadığmız 
geçinemediğiniz karınız, kendi 
kadmınızdır. Hiç değil. O geçi
nemediğiniz, anlaşamadığınız 
kadın, başka birinin kadınıdır. 
Eğer o kadın, kendi erkeğine 
varmış olaydı, siz de, kendi ka
dınınızı almış olaydınız, mis gi
bi, gül gibi geçinip gider, hinl
tuıız gürültüsüz yaşardınız. 

Jozef Zlgeıl nln birinci konseri 
M~hur macar Vlyıkınlst önümüz

deki Cumartesi ak~amı saat 21,80 
da Tepebaşı Kışlık Tiyatrosunda 
birinci konserini verecektir. 

Proıram: 

1 - Korclll : La follı 
Il - Bach : . onat pur vlolon 
ın- Ernest Bloch Bul Scem 

Francour- Kraysler Sidllenne 
Pağınlni Caprlce ıııl 

iV· - Şubcrı Sonaıe 
V- Hbay C:du 

!E2!& 

Günün latif el eri 
Teslihatın tahdidi konuşulurken 

yıldızlar telaşta 

AvrupJ karH:a[tJt'l,rl 

Mu,ıert (Merih ve ZUbreye) Çocliklar kaçınız! 
Botucu gazlerlk Arz gezllorl .. 

ljll • 

ISTANllUL BORSASI 

6!,JO 1 
!sTtlt.RAZLAR 

lıuımw dahlU \ 91 
OOJlUlu munhhlda !10S 
b:ramlyelt deuılr yola s 

7S 
45 

SENETLER 
fı bukuı 
Anadolu demir yohı 
1. Tranvay. Ş . 
1. U. S. Şirketi 
1. Sa Şirketi 
T. Tütüa A. 9, 
1. De1trmeo Ş. 
Ş. Deflrmen Ş. 

A. Çimento Ş. 
l Telefon Ş . 

14 
ili 
78 

41 
10 

7 

S4 
31 

5 

ll5 
60 
75 

115,00 
00 
10 

co.~s 

ş. M. Ecu ş. 
Ş . Hayriye ıa 

TAHVii.AT 

6~ 

20 
00 
10 
Ş() 

Aıı•doln} ı. T. 
O Y t. T. 

· · 3. T. 
Tünel ~rkctl 
Elcktlrllc şlrketl 
Rıhtım Şlrtet!. 

,, 
IO 
l3 
4,18,50 

-4,18,50 

17 '~ 
H. Pııa liman ılrk•tl 

ÇEKLEI\ 
Londrı 

Ncwyork 
Parl• 
AUııı 

Ctaetrt 
Ro1111 
Bühq 
Aııısterdııw 

Brllbal 
Solya 

Praı 

BerUo 
\TJya•ı 

989 00,00 
0,49 12,50 

12 Sö,00 
3R 00,00 
t 55,00 
9. :'t:',00 

24 .ır,SO 

1 22,00 
3 5~.50 

68 00,00 
15 55,00 

1 Oti,75 

3 46,50 --TıCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

18 Nisan 

Bqday 

1929 
AzAMl ESGAR 
&. P. K. P. 

YuıllfÜ 
l.wlca 
Stıaıcr 

Sert 

o.o 00,00 00,00 
00,00 
00,()f) 

17,10 

00.QI) oo.oo 
00,00 

16- 17. ıo 

Dönme 
YumtlŞll< mlılat 

Sert O· 
Romanya o-oo 
Bulgarletaıı 

Zahir• 
Çavd&r 
Arpa 
Mmr 
Yulıl 

Kete.a tohuma 
fasulye 
Mcn:tmık 
Nohut 
BörWc• 
Bakla 

Hububat 
Su~am 

Kuıyemı 

U1I 
Ebıra Ebıra 

EUtrı 

Blrloct yuı.,.talı 
Blrlııd mt 
lkınd 
Cçlacü 
Razmol 
Kepek 
Paspal 

-.-
00,00 
00,00 

16,05 
)..,.,.n, 
15,07 
10,10 

-.-
42,00 
00,00 
00,00 
oo,oq 
00,00 

.ıs,oo 

00,00 

ı.ıso.oo 
1875,00 
ıs:ıo.oo 

1825.00 
1000.00 
1120,00 

-.-
00,00 
00,00 

16,00 

·~.21 
IS,35 
10,IO 

42,00 
00,00 
00,00 
00,00 
00,00 

~il,00 

00,00 

li!Ofl,00 
ıvoo.oo 

1190,00 
ı ı8s.oo 

1000,00 
825,00 

lıtaabul Hayvan Borsaaı 
17,4,1929 Diri &atıflar 

Cinsi Adet ~0 1~! 
Kıvırcılı: ıı o 46 58 
Datbi aor 5 ı 62 
Karaıııaıı 209 ıc8 58 
Karayakl -
Kom 435 311 (13 

Keçi 4 30 30 
Sığır 39 SIO S10 
Danı 

Manda 

Et 
Cinsi 

Kıvırcık 

Dalıç 
Karaman 
Kara yakı 
Kuzu 
Keçi 

lö 17 1111 

satışları 
Okka flotı 

AJtırl Azaını 

K. P K. P 

120 
118 
ll7 

90 
72 

145 
142 
184 

ıss 

96 

L·T·PIVER 
PARIS 

FRANSA Ç1ÇEKLERI 

KOLONYA SUYU 

EAU DE COLOGNE 
AUX FLEURS DE FRANCE 

Porfumöri L., T, P t V E R' A . ş. , lstanbul Şubesi 

Şlfll Ahmet Bey sokak No. 56 • Tel. Beyoölu· 3044 

1 1 
TASHİH 

Şehremaneti il8nah 18 Nisan 929 tarihli nusharıu 
zda intişareden (Haydarpaşa 

Şebremanetinden· Galatada Demir yolları mübayaa komisy
Ferıneneciler Cadd~sinde 16/ onuna) ait ilanda (34 adet yalı 
163, 15/165, 17 /161 numaralı kırına tahta metro) 1 metroluk, 
dükkanlar kiraya verilmek içiıı ve ( 1 adet. duble cam elmas)t 
kapalı zarfla müzayedeye kon- yazılacak ıken sehven (34 ade 
mu, .ır. Taliplerin şartnanie al- duble cam elmas) ve (1 adet 
mak için her gün levazım müd- yalı ~a t:ıht:1 ~etro 1 ?1etro
ürlüğüne gelmeleri teklif melt- lu~) gostenlmııtır. Tashihi ke
tuplannı da ihale günü olan ıı yfiyet olunur. 
Mayıs 929 Cumarteıi gilnü saat -----------
on beşe kadar mezkur mudurıu. Eşcar müzayedesi 
ğe vermeleri. Sinop orman b~ mUdUrlyeıindenı 

* * ~' Sinop vllayedne tabi Ayancık k•· 
Şebremanetinden: Galatada 

Ferıneneciler Caddesinde 159/ 
1 numaralı dükkan kiraya veril
mek için açık müzayedeye kon
muştur. 11 Mayıs 929 tarihin
de ihalesi olacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her gün 
müzaY.edeye girmek için mez
kur tıirihte levazım müdürlüifü
ne gelmeleri. 

* * * Şebremanetinden: Üsküdar-
da Selmanağa mahallesinin ka
raca Ahmet caddesinde 79--81 
No. emanet mali dükkan kiraya 
verilmek için müzayadeye kon
muştur. 11 Mayıs 929 tarihinde 
ihalesi olacaktır. Taliplerin o/o 
7 ,5 nisbetinde teminat akçeleri
le levazrm müdürlüğüne gelme· 
leri. 

Darül'acze Müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi 1922 lira 15 ku

ruştan ibaret olan darül!cezc 
mutabağuun tamirinin icrası 
kapalı zarf uıuliyle 11 Mayıs 
929 Cumartesi gtinli saat on
dörtte münakaııaai icca edilecek 
tir. Taliplerin yilsde yedi buçUk 
nispetinde teminat akçeleriyle 
darül'aczeye müracaatları. 

* * * 
DariU'aczcde 35 linı ikretli 

hasta bakıcı ve 30, 25, 22 buçük 
lira ücretli hadimelere ihtiyaç 
vardır taliplerin hüsnühal vara
kaları ve bti.danamcleriyle Da
rül'ace:ıe müdüriyetine müraca
atları. 

ZA Yl : MUhtacln ıertlblnden 
almakta olduıı;um maaş ciizdınını 
aayi ettim. Zuhurunda hükmü olma 
dııtı iltn olunur. Toplı:apı Sarıyı 

sabık terzi bı•ısı Ahmet . 

zasının Kıı.radag ormanından Bet sen• 
müddetle Çam, kilknar eşcanrun be· 
her gayn mamul metre mUkabl 3.'iO 
devrik aksamının 300 kaylnln 100 
kuruş bedellmuhamıne ile 4275 ınctro 
mikap lı:ükruır 270 Çam 100 ka)1B 
ve devrik olarak 169 meıromUkap 
kUknır 1356 metromUkıp Çam cŞ
carı kapılı zarf usullle 7 Nisan 91?9 
tarihinden ldbaren otuz gün miidded• 
milzayedeye vaz olunmuştur ıallplc· 
!erin yevmli ihale olan 8 mayıs 929 
tarihinde ıekllfnamelerlnl !&at on 
dörtten evel Sinop orman baş müdü· 
rlyet!nde müteşekkil ihale komisiyonU 
riyıserlne vermeleri ve d•ha zlvadı 
maliımat ılmık isteyenlerin Ankarada 
orman Mildlrlyetl Umumiye ine v• 
Sinop onoan Baş Müdilrlyet!ne ınu· 
racaat eylemeleri illn olunur . 

Satılık hane ve 
arsa 

Şişlide Bulgar çarşısı Arpa su'.11' 
sokıtında 24 nlimerodı kArglr ve 
malta ıı,lı ve bir bahçenin orıasııı· 
dı l<Aln vı sıhrıncı, tedı:oı suyu ve 

elektrlll havi 1 ll odalı han o Jle 

IAndo, brik arabası 
ve k°'um takımı utıl&eakOC· 

Arpa Stl)'U ~ Ö nöıO'' 
roya mllracaaL -tLA.N 

idi mlllt milnasebetlle Osııı a..ıı 
bankasının Galata, Jsıanbul "' 
Beyoğlu daireleri iS nisan 1!11 

salı g!inü kapalı buluıuıcaknr:..,.... 

lstanbul Ticaret ıBiid!lrlyetinde;. 
Türk gilmrilk konılsyonculsr 

tanbul Birli~ 20/4/929 euııısr
tesl gün[i suat 15 te rüsuııı~' 
tatbikat mektebi salonunda Jı:Oll 
gra aktedilece~ alikadarana iJılO 
olunur. 

·Mıııryer in edebt tefrlkaaı 3S (Leyla) nın ele, avca Genç kız hayretler içir.- ları:h. bul) dan sütkardeşi gelecc- ş•ıı: evlenme". hkrinde dll" 

K •• h k• • sığmaz bir kuş gibi kana- deydi. (Suat Naci) ye ne Ertesi gün (Hatice nine) ğini etrafa yaymıjtı. ğl;, oy e _ ımı tlarnı çırpıp kalkışı onu tir- olmuştu. O ipek gibi çoçuk kahvaltılarını hazırlamak i- {Suat Naci) hükumete ~·nııi sins gi.ildıi: 
kütecek mahçup edecek yer ne hale gelmişti. Belini bir çin erkence kapıyı çaldığı gider gitmez konu komşu Biz on burada , r'.' 11 

Bllrhan Calalt de bilakis. neş'elendirdi, ve çelik çenber gibi sıkan kol- zaman onlar hala mesti malı (Leyla) ya hoşgelldiniz de direlim. 
(Suat Naci) haşarılık .zamaımanzara onu gittikçe gaşy tahrik ettı. Karşısında zap- lara, birer alev dilimi gibi mur tatlı fakat heyecan, ci- mek için sökün etm!ye baş- (L r) .. 1 ·yordıJ· 
mnın en leziz hatıralarına etti. İki eli gayri ihtiyari tedilmeyecek, mücadele e- yüzünde dolaşan dudaklara dal ve raşe ile mallmal bir Iaddar. Genç kız çoğu yaşlı ':ı • ey t ~~-ır e~~ tır Jıi' 
.;an veren bu kıvrak çehreyi genç kızın boynuna gitti. dilecek bir kadın olduğunu mukavemet imkansızdı. gecenin sabahını bulama- başlı kadınlardan milrek- ~nı ge e~. . 

11 11:'o.;.ı f rııll' 
narin ve yuvarlak enseyi Fakat genç kız hamlede anlattı. Ve o böyle hırpala- Bu mayhoş iztirap ilkba- mışlardı. kep bu ziyaretçi kafılesini ~ırdıyı degıştırmege ı j~' 
hassas ve ilk vücudu dova kurtulup fırladı. Şiddetle, mak, didişmek, boğuşmak harın kekremsi taze erikleri Gittikçe sertleşen zil ses- ağırlamak için epey zahmet verdi. Genç !<ı'? onlar~ ( ·1• 

doya seyretti. Hafif kabar- nefrete benzer bir isyanla bir kadım yenmek için bü- gibi onun içini gıcıkladı. Ieri onları harekete getirdi. sekti. . tanbul) dan getfrdigı ~
1 

tiyle varlığım gösteren göğ haykırdı : tiln kuvvetini sarfetmek Gözleri kamaştı ve ilk defa İlk defa (Suat Naci) yatak Malmüdürünün karısı, bonlardan ikram etti· l· 
süne baktı, baktı. Gaz lam· - Rica ederim, ciddi ihtiyacını ne derin derin yeşil çayır kokusu genç bir tan fırladı. (Silthemşire) gün görmuş, cinfikidi bir (Hatice nine) kahveler ~t· 
basının bir cepheden gelen olalnn. hissediyordu. kısrak gibi dirildi, serpildi, nin yandaki hazırlanan ya- şeydi. Genç kI.zla konuşur- :ıirdl, yediler, içtiler ve gı 
sarı a~dıt:ıl!ğınd~ .b~~u Bu te~aş ~ firar genç a- (Leyla) müstehzi v~ hat gittikçe sertle~en çeı;n~e~- tağına koştu: kurulduğu gi ken h~r halin~. hl'~·. ıa~ırdı: tiler. c' 
dan bır sıluet gıbı gortinen damın şımdıye kadar on- ta hakaret dolu gözleriyle den kurtulmak ıster gıbı sil bi duran bu yatağın örtüle· sma dıkkat edıyor, ılen gen (Leyla) yalnu: kalıtlf' 
bu .güz~l bebek ne hoş ve ne ~an gö~ediği b.ir hareket- onu süzerk~~ (İstanbul) kindi. Fakat bu gerini~te o rini altüst ett~. Bu şa~~~- ~u~llerle onu istintak etmek bir ev hanımı gibi ~is<l '.., 
lezız hır mahluktu. tı. Sevgılerni dauna sıcak un bu dal gıbı ince ve ya- kadar arzulu ve sıcak hır tes lıktan başka hır şey de~ıldı. ıstıyordu. kabul etmenin verdiği rıeŞ t 
D~mig.arson kuvaförlü bir tehalükle kabul eden b~ prak gibi nazik genci(Ana- limi~et .v~r~.ı ki sa?iyeler Geng ~ı~ ·vaziyeti derhal an (Leyla) (İsta_nb~l) dnn ile bavullarnı açtı. (~il~. 

!<~s~ın hır kırlangıç gag~sı u!s.al, ywnuşak v~ bir kedı dolu) havasının ve (!'1_na- geçtıkçe.~~~.vucud~ aıt uzuv ladıgı ıçın katıla katıl~ gil- bahsederken dedı kı: Naci) i in aldı~ şeyıerı b 
ıhı şakaklarında yanakıar gıbı sokulgan kız ılk defa dolu) kokusunun tesınyle lar llr dugum halınde karış lüyordu. Ona kapıya gıtme- - Doktorun (!stanbul) . ç gı erleSt 

.ı.a inen saçları, az sivri çe- ona elde edilmesi zahmetli, kanlanan ve şahlanan bu tı, çetin bir kıskaç gibi bağ sini işaret ederek yataktan da nişanlısı var mı? r~r bırer çıkardı, Yksiı .. 
rıesi kalkık,. hassas burnu zaptı teshiri müşkil bir ka· filiz gibi delikanlı bir ham- landı, kentlendi. fırladı. Kendine ait şeyleri Genç kız kıp kır nuzı oldu. ' dı. Bu sade ve zev 1 rı yt1' 
'le bu yuvarlak baş ne zen- dın gibi görüniyordu. Ve lede yerinden fırladı. Bir Ve serzeniş, hınç ve asa- toparladı, yandaki odaya Hiç beklem•~l~igi bu sual az varları çarpu~. ~da a e ı,eıı 
•indi. bu haliyle genç kız ne güzel kelebek hafifliğiyle uçup blyetle başlayan sahne Hi- geçti ve kapısını kapadı. kızın onu şaşırtacaktı. Ken- klii. dolaplı evı bır ,e:Y 0 15 ı>· 

"'"""""''----------~--.,;..;.:_:.:..::::::...:.:.~:.:.:.!..:;;:;;:;...:.:;:;.....:;:~;.:;;.ı.;;;.;;.;;::..:..::.:.:..__:.:::::.:.:.::.:::::~.;..:._;,~:::,ı.::.;,.,~.::_:ı:::::-.:-.-::.:.:::::....=~::.~:.,ı.:~~~C:::.:;;.::)_:::d.;;h:.:..r~[_ri;~~Üı:iiii~~~~~-...:.:.:.:J..uı~ıeı:ıiii_liınn~k~anı 1 i 



'ııtı.LlYET 

Çılgın 
Bakire 

-Melekte-
Ar tistleri ı JalJ Anjelo , Emmi Lln , 

Suzi v~ ı. 

(Bu fi lm glrifı bir aşk fıciımım hıktyesldlr. Maruf 
frınsn muhanirl miluvetfı Anrl Batııy (Henri Batallle) 

ın bu lllmdelıl pi yelinden çekilmiştir • Film hazindir, 

artlstler, eserl ınlıyarak oynamışlardır. Filmde piyes 

haricinde hiç bir nokta yoktur. Bu gibi piye sten çekme 
filmlerde görii- lebUen sadatııtin azıınfsl bu lilm de 

vardır. Anlstlerden Emmi Un ve Suzi Vemon iyi· 

dlrler, Jın Anjelo biraz ağırdır. Vaz'lyetl bir parça 

daha cevvıliyet lcıp ederdi. ) 

Mevzuu 

Şarans ve Amorl limlnde 1ld aile tatil aıevılmlnde 

uyflyede 14."U,ıyorlar. Dülı: ve Dllfet de Şaranı kulan 
Dıyın ile beraberdirler. Avukat Amort de kansı Fani 
•le beraberdir. Genç ve cılp Dlyan kırklık avukat 
Amorlyl delice aevmeye başlar ve bıe&lannda ileti 
yanar. Pırtse avdet ettikleri ııa-n Şuan& allul 
Dlyınln çekmecesinde Amortnln yaadıit aşk mele· 
tuplırını bulur ve kepazelilc meydanı çıkar, bunun Uze· 
rlne, karısı Faninin bütün cehtlne rafmen Amorf, 
ldlçük Dlyın ile Londrayı kapr. KıZlll ebe~ eynl 
ve er1'ek lcude,ı bir waft.n, A morlnln kart11 
Fani diler taraftan Londrıyı gidip kaçalclan bullll'lar. 

Bir ıttn Fani, Di yanın erkek kar defi Guıonuıı, 
seı-melcten bir an halt kalmadıtı kocuı Amor!Jl, bı br· 
ct,.ı..: kaçırdığı için öldiirmek lıtedJtlnl ött"enlr Yt Dlyaıla 

berıl>er olan kocuının odasına girerelı: keııdiıılnl ıdıllkedu. 
haberdar eder, o esnada Gısıon kaptyı lııraralı: glrar 
ve elinde tabancı oldutu halde Armort;yi tahkire baflar, 
Dlyan kendi çılgın qkı yüzünden vuk11& gelecek 
fellketi tahmin ederek karde'1nln elinden sllıbl ılır ve 
inti hor eder. 

çılgın bakire filminden 

"--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Opera. da gtislerllen (Hayat fırtınaları) filmi meşhur ve aılht• 
"m•rlkan artieıl Dolores Kosrellonun bir e!erldir. Film şayanı dık 
kıt bir hareki ve bayat göstermektedir. 

• Şeb 
11~1 S • ıade Başı 

8ıı gun bınernasında 
{) nı~ gebce 3 müstesna 
~ı~b irden 
"' an -.. B 

1 '>'lfte d ~tıbMcak 
ttıtıaı arnatlar 

&r ar d ıo S t*nıı asın a 
~ 1 ı. 1 ~ A.frikada 

ııı b • ıa i\ıı ird,n ' Serilen . 112 
~ ~tur. Duhuliye 2 ( 
r._. lliinn ~-Localar ıı; 
ı.·~, """" . 'b ~il•' ı:: in ıt ı •rtn ! Ilı 

' I' IOn • <lerı ttm ili dan 
boz: una 

.... 

Dün akşam 

ASRT SİN~:MASININ 
irae etti~ 

KAFEŞANTAN 
pek hbsi aılı: ve lhdras dram ı azim muvıffakirctlcre m•ıhar olmuİ·cur 

Sinema yıldızl arının en parlaklanndan dilber DOLLI DAV S 
in ihraz ettljl;i muzafferiyet bütün tahminıerin fevkinde olmuşt ur. 

Ayrlca ~Ö•ttrilen oktiialite !ilimler! cyircıleri n pek ziyade hn;ıını 
gitmiş tir. 

ll ~vctcn: Ceneral Sarayın cenaze mera;iını. Btıı;:ün birinci matine saat IJ tc 

~~-O<><>OO:ö<)e(~~~~~ 

CUMA 

ihtiras kurbanı 
• 

(Majikte) 
Artistleri: Evlin Holt 

' [Bu film haklkt a'k ile şehvet 
hınıının mucade lesini gösterir 
bir eserdir "Masum kurbanlar. 
filminde muvaffak olmıı t olan 
Evlin Hoıt b J filmde r a ~uıkar 
arlfst rolunu iyi yapmaktııoır. 
Filmde kareket vardır, gUzel 
taloblar ve iyi fotorrafller görGI· 
mektedlr. Eser bir alman filmdir.) 

Mevzuu: 
Rldl isminde renç ve güzel 

bir kız A vuııturyanın bir ufak 
'ebrlnde klln bir tiyatroya ar· 
dıt olarak flrer. Bu kızı o •e· 
hlrde tanıyan Ollnnen isminde 
renç bir ressam var. 

Bu renç orada tebdili hava 
için bulunmaktadır. Vaz'lyetlne 
bakılınıa kızı sevlyorda. Rldlln 
anraJe oldutıı tiyatronun Şnay
der ismindeki mUdUrU, tiyatro• 

undaki artlılerla, 11ylrcllerl• 
boş reçlnmealnl ister bir ada· 
aıdır. Artlılerln, mOtterllere kart 
çok mllteftt davranmasını ister. 

Rlc111n lndltf t•hlrde ukerl 
bfr rarnlzon vardır. Bu raral· 
:ı:on iabillorlndıa Mlllzlm Ka· 
renıkl, trende rellrkea R!dll 
&örmllf ve boflanmıttır. Mili· 
zlm Kıronıkl çok zendoıtur ve 
her fÖZ koydut;u kadınla fllrll
pıeye muvaffak olmuttur. Rldl 
dyatnıda qok muvaffak olmakta 
hedef mlklDr Şaayderln lııtedltf 
ııtbl lıalk vı bllba11a zabitleri• 
fnıua yan&f•amaktadır. Ka· 
reaekl IH her akfaııı Rldll 
davet etmekte, ona lıer (llıı çı. 

çekler rondermcltte fakat mate
madlyen recl cevabı almaktadır. 
Dlter taraftan re.aç renamla 
Rldl dalma buıu,makta vı ara· 
Janndakl muhabbet takvtyet 
bulmaktadır • Kcrcnsklye bir 
aktam kazlnoda ressama rut 
gellr vo Rldll o aktam oraya 
ıettreceglnl iddia eder kızı bir 
meklllpla çarırır, fakat mektup 
iade olunur, kendi kalkar 

rfder Rldli oturdutu pansiyonda 
sıkıttınr, kızcat;ız elinden gU9 

bela kurtulur. Karenıkl kazlnoya 
avdet edır ve bahıı kaybetti· 
tfnl llfrııf. eıder11 de diter ta• 
raftu r-amı tahrik ederek 

ı kavra qıkanr ve rusamdu 
ayak yer. Nllıayet dUello zaru

·~tı h8911 olunıa da r11sam 
kabul etmez ve Rldl ile birlikte 
Vlyanaya rttmeyı karar verir
ler. Ancak ressam dUellodan 
kaçtıtı fthlrde tayı olur ve bu 
söz ressamın kulat;ına rfder. 

Bu şayia Uzerlaı döğUfme 
yı karar verir ve Rldll trene 
bindirdikten 11onra kendisi ıar
da kalır. Tam o sırada Kerenııkl 
rcBSamın Uzertoe atef edip 
yaralar . bunu roren Ridl de 
trenden atlar. Ressamın yara· 
tarı tedavi edtıirkeıı l(arenskl 
intihar eder. 

atayın şoh eseri Jan 
ye auzı Varnon 

un tem'illcri 

ÇILGIN BAKilllir~~n 
gUn MELEK SIN EMASINOi 

gösterllınekıcdlr Çılgın B•klr 
iki kırmızı gUI, La Bal 
Halan filmlerin in müsabakısına 

iştirak etmek için duhull vc bil•t
lerinlzi muhafa>a ediniz .• Sinema 
salomınd• bir camcklnd· teşhir 

edilen milsabakrnnın kıymettar 

ikramiyeleri görUlmeğe şayandır •. 
Perdeler arasında solonda hilyilk 
Odc.·n gram!'fonıı giizel ''·'"lar 
çalm:ıktadır 'lıl•tlne <aat'<ıi: 14, 
ı :i,5 17, 19, 

Ft~HAf l~!U K~M!NCI 

ispanya Güzeli 
-Alhamrada-

Arttstlerı: Yeta Gonal, Rlkardo 
. Kortn, Noah Beri. 

[Bu filmde hareket çoktur, artistler muvaffak 
olmuşlardır. Fotorraf lytdlr.) 

Mevzuu. 
Mefhur bota rDreşçlıl ( Pedro Fernandez ) 

Londraya yap tıtı bir seyahatte davetli bulun
duğtı ( Döşea dli Borlfnrton) un ıvlude ( La 
Kontea dö Korda ) nın yeteni Matmazel (Doto
r11 Boyn) e tesadUf etmlftl. Kontes Madrltto 
ikamet ediyordu, yerenlnln de babaaı lnrillz ve 
Anaaı lapanyol ldlı 

O gece dU9esln evinde verilen bir mllsa· 
merede bir falcı Pedro ile Dolorcsln talllerlnln 
aynı oldutunu ve llardo yekdlğerile birleşecek· 
!erini söyle- mitti. Kadınlar nezdinde dalma 
lltifet görmeye alıtmış olıın Pedro Doloreala 
de kalbini kolaylıkla teshir edecetfnl zanne· 
dlyor4u. 

ispanyaya avdet edH Pedro biraz zaın ıı ı 
sonra Doloreee tekrar te~adDf etmişti, fakat 
Doloreıten iltifat ronneml•lf • l(adınlardaa 
mukavemet görmeğo alıfmamıt olan Pdro, 
Doloreai Madrlt civarında ki köylerden birinde 
bulunan fatoıuna kaçırmış ve orada hapsetmlştf. 
Dolorea mahpesluden kaçmata muvaffak olmuşsa 
da eşkıya tarafından es ir edilmiştir. 

Pedro, Doloresl haydutların elinden kurtar
mıt ve teyzestnlu yanına rötUrmtıtPedro bir 
gUo Doloresln de hazır bulundutu bir bota 
dötüşUode ağır surette yaralanmıf. Dolores 
hemen onun yHına koşmuş ve kendisini 
ıevdftlni hissederek ona atkını itiraf etmı,ttr. 

lspanyol rıızell filminden 

1 ihtiras kurbanı fllmlndeu 

İLAN 

Gazi Paşa nahiyesinin Mahi 
Akça! onnanİ 28728 metre mi
kap çam ve 1600 metre mikap 
katran eşcarı 4 Mayıs 929 ta-

Devlet demiryolları ve Liman
ları Umumi idaresinden: 

Devlet Demiryolları üzerinde, lmnbul cihetinden Anadolu dahiline gide· 
celı: yolculara, bil et !Rtruak, bagaj l orını berıyı •evk teselltım ve dahilden 
gelecek yolcnlırın bagajlarını ı,ıanbulda te~l!m ve ayn ı zamanda mesıjerl 

paket nakliyoıile işt i gal etmek üzre, Yatık lı vagon kumpanyası tarafından 

(~!atada koprlı başında sureti mahsu>ıdı bir acentı tesis edilmiş tir. 

Arzu eden yolcular. tc<hilılt olmak üzre açılan ve 20 :"lisan 1929 ıarl· 

hinden itibaren işe başlayacak olan bu ıcentadan istifade eclebileceklerdlr. 
Far.la ıafsilAt almak İ$te\·eQlcr i•ıasiyonlarımıza ye Y atoklı vagon ıcen 

tıl.ıınnıı. müracaat edebi r' ,. 

rihine kadar miizayedesi tem- A d hh · · " ·· d " 
dit edilmiştir. Taliplerin Ankn- Y lll Sl at 'Te lÇtllTiat lJ1UaVenet Illli ti-
rada İktisat Vekaletine İstan- li.iğünden: 
bul Antalya orman baş müdii-

ı kilo nıecca'ıi kı. m murı· ka a ile mübav. aa edllece"indeıı talip riyetlerine rr '1. ilinde nıuame " 
:'lt me rurluf'• , 111ura.::ıatları ll ol ~ a t' ;eraiti snıırnak ıızc•c : tanbul sıhhat ve içtimai muavc-
, 1 

n a d 

• 

• 
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6 Mll.LIY&r CUMA 19 NlSAN 1929 

En bUyUk memurdan en kUçUk memura kadar yapılacak 
maaş zamlarına a· olarak hazırlanan layıhanın metnini 

temamı temaFnına neşrediyoruz 

Devletin mubtellf pbelerfndı 
lınlunan erkin ve memurinin 
)'eni maaf aııııf ve dereceler! 
hakkında Ankaradaıı aldıtımı:ı: 

maıamatı ıuııo ıtallııe aetret
mekteylz. Blllıa ... doata nOa
Jıamı:ı:da teırrar lıabırl olarak 
bu bapta etraflı maldmat verll
mlştlr, Latin ıa11haya merbut 
olan cedvellert aynca nefrede
rek llUlaf ıahlplerlnln emıf ve 

memurlyeUertal temamlyle ros
termet, aıatadar tarllerlmlı.l 
tendi reaıal m&af vaı.lyetlırlnl 
ve tıçıncı derecede oldıılr.lannı 
anlamak IO:ı:um ve zarureti hl•-

rincl ııınıf müatqarlan (50 Ura ma- dUril - maarif emini muavini -mck Sihbiye Veltileti: Sıhhiye, ressam 
qlı) - Bat Şehbenderlcr (50 lira tehi Mülkiye müdilıil-Raaatane mü- grafik miltehassısı, etfal ve nüınune 
ınaagh). dürü - Etn<>if&fya Müze müdürü. hastahaneleri dahiliye cerrahi ront-

emrazı akliye ldlınik ıcfleri - ııt
rinci sınıf hük<lınet tabipleri (30 
lira maaşlı). 

aap ve dotya memurları (27-30 
ra maaglı) - viliyat birinci .. 
mümcyyizleri (35 lira maagh) b 
ci sınıf tifre memurları (27.:.-.JO. 
n maaşlı) - altıncı aınıf mu 
ler (3<>-32 lira maatlı). 

ecdOmltdr. l{arilerlml:ı: aşatıdakl 
re11mı cetvellcrlle hiç bir tereddllte 
mahal kalmaisızuı tendi maat 
va:dyctlerlnl temamlle aıılamıt 
olacaklardır. 

Cetveller a711ca fOylcdfr. 

KARA, DENiZ, HA VA VE JANDARMA ERKAN, üMERA Vl!: ZA.Bl
T ANL.'m'I SINJFLARINI GÖŞTERlR CETVELDlR 

Jlalirt VtıW•ti: Velı:tlctler"" uh Nafia: Demir yolları ikinci aınıf kcn ve Ulborotuvar mutahassısların
d.-indc muhuibi meı'ullük olan de- komiecrleri (50 lir>L maqlı) - mü- dan gayri mutahassıslarla diğer has 
Yllİr muhaaebe müdürleri. - Düyu- eHesatı Nafia komiacrleri - birinci tahaı>elcr alehmıwn mutahaaıs ta-
nu munta.ıama mildürU - kavanin sınıf mtihendiıler (40 lira maafh) bipler, (40 lira maaglı) üçüncü sınıf 
YC mııamellt mildürü - takip ve yollar müdiriyeti umumiyesi mühen· aıhhiye müdürleri 40 lira maaşlı) 
teitiı mUdllrii - müvazenc ve muka- disi (60 lira maaşlı) - demiryol gir baktriyolojihaneler miltehaHıslar., 
velit müdilrll - beaabat müdürü - ketleri hesap tetkik memuru. telkihhane müdürü, ııhhı mu&e mü.
huine ve muamelltı nakdiye müdü· lktisat: Birinci ımıf ıube müdür dllrü muavini, küçük sıhhiye memı..r 
ril _pul, kııımetli evrak ve leva.um !eri (50 lira maatlı) - istatistik mil mektepleri müdürleri. 
mild~liye heyeti fenniye rei· dürü - Nctriyat müdürü - muka- Şarayr Devlet: Birinci aınıf mU· 
ıi _ tuz idare müdilrü, tuz bat mu- velitı ticariye hey' eti tahririyc reisi llzimler ( 45) ıiciİ ve evrak kalemi 
rak:ıbı - birinci ımıf deftardarlar muavini - Uboratuvarlar mildüril müdilrU. 
(70 _ 60 lira maaşlı Rilsumat baş - iktiaat ve ticaret mümcnilleri - Diyanet l§leri: Müesseaatt dinlve 
müfettiıi-heyeti tefti§iye Reisi - iktisat sicil Ye levazi mmüdürü - müdüril, ikinci sınıf müftller (f .. 

Şurayı Devlet: İkinci ıınıf mllll
zun (35 lira maaşlı). 

(10 UNCU SINIP) Adliye Veklleti: Tıbbı adli 

Jfü§ferek mtımıuiyetler: Merl<etı lı::.ltihi - l<iınyahane müdilr m 
ve devair ikinci 11nıf mümcyyulcri - ae.lrlsinci 11nıf hakimler (25 

(30 lira maaşlı) velr:tletler YC denir ımqlı) - birinci ımıf müddei 
miler..., betinci aınıf muavinleri merkeziye üçüncü sınıf veznedarlar· __ 1 

la muavinleri (30 lira maa!Jlı) ikinci -35 lira maaılı) - altıncı oııu> 
ve dördüncü aınıf lza mü!Az;" 

ıınıf ayniyat ~~siplferi (30ll'~:ra (25 lira maaılı) - üçllncU sınıf 
maaılı) - beşıneı oını mua .,...er tantikl .,_,_ 1 f ba '-"t" 

.... •6 li ı ) er - ı.uuc aını ş•u• 
<~~ ra maaı 1 

• - (30 lira maatlı) - ıicil ticaret 
Ba§Veka/et: Mazbata ""' mu~be- murlan - birinci sınıf icra 

No. 2 Rüsumat birinci smıf bag müdürleri birinci llllllf Orman ve siraat baş tanbul) 
(70 lira lllBllfh müdiriyeti umumiye müdürleri - Baytar birinci sıa.~f 
tapu müdürü ve kadastro müdürü - mücadele relılerı ve hudut bat mu
bilvasıta ve tamga ve saydiyc vergi· dilrleri (~ l~a maaşlı) amanejman 

r~ ~e?'urları - kavanı~ . n~grıyat !arı - (30 lira maaılı) - blrinci 
hırıncı sınıf mem':ır!arı bırıncı 11nıf nıl eytam müdürleri (30 lira 

9 UNC SINIF dosyamemuru - aıcıl memuru ve mu lı) 

Birinci sını( Birinci ferik Yedinci ıımıf 
ikinci • Ferikler Sekizinci • 
Üçi'n•;ü • Fırka kumandanı Mirlllvalu Dokuzuncu • 
Dor,lüncü • Mirilh-al&r Onuncu 
Beşinci • Alay kumandanı Mirılaylu On birinci • 

K.tymıklaı 
Binbaşılar 

Kıdemli Ytızbasılar 

Yüzbaşılar • 
Birlnd Mültzimln 
Mültzimlar 

!eri müdürleri - rüıumat birinci ar- gunıp reıslerı. 
ruf müfettigleri (70 lira maaşlı rü- Sıhhiye: Vil!yat ikinci sınıf sıh· 
aumat hukuk müıaviri. biye müdilrleri (50 lira maaılı -

Maarif VekAteti: İkinci ımıf ma- aıhhl milze müdilrü - daikelp teda· 
arif eminleri (75 lira maaşlı topkapu vihane müdürleri - leyli talebe yur 
müze müdürü. du ve dilsiz ve sağırlar milessea~si 

Mü~erek memuriyetler: Merkez temedi - ~evazzm.~e~uru n_ayn~ MQdalaJ Milliye: Birinci ımad 
ve devair birinci aınıf milmeyizleri y~t muha.sıbl - bınncı ımııf ıs.tatI· dikliler - hat uıta muaviııJeıl 
(3$-40) veka!etler ve devair mer- ıtık memüru - baıvekfilet daktilog· ikinci sınıf muamcllt mcm 
keziye ikinci aıpıf veznedarlan (35 rafı. . . . (25 lira maaşlı) - kolordu m · 
lira maaşJı) - birinci smıf ayniyat Adlıye VeWeu: Mahkcmeı tem- muavinleri - mUdafaai mllliY". 

Adliye Vekileti: Malıkemei Tem- yi:ı; ikinci sınıf milmeyyizleri (30 rinci llllllf muaıka muallimi (30 
yiz dördüncü sınıf muavinleri (30 lira maaşlı~ - ikinci sınıf ta~ib~ ad- maaşlı). Altıncı • Miralaylaı On ikinci • 

Z.bıı vekilim On üçüncü • 
Nafıa Vekaleti: Nakliyatı havaiye müdürleri. 

mütehassısı - İkinci sınıf baş mü- Şurayı Devl"t: İkinci sınıf mua· 
hendisler (50 lira maaşlı fen mektep vini (50 lira maa§lı) - mazbata ka(3) Numaralı cetvel 
leri müdilrleri - yollar ve nafıa mü- lemi müdürü. 
dürü umumi muavinleri- demir yol Diyanet lş/eri: Birinci sınıf mUf· 10 lııd sınıf 100-105-110 1 inci 

2 • 
3 • 

sınıf 550-575-600 
500-525-550 il • • 90- 95-100 !arı birinci 11nıf komiserleri (60 li· tiler (Ankara.) 

• 
400-425-475 12 80- 85- 90 ra ınaatlı). MiJ~rek Memuriyet/er: Vekalet 

iktisat Vekileti: Mukavelatı ti- !er ve devairi merkeziye mildür mu-• • • 
• 815-340-375 18 • • 6!S- 70- 75 

!60-280-825 55- 60- 65 
4 

" cariye heyeti tahririye reisi. avinleri, veldletlcr ve devairi merk~ 
5 

" • 
h • 21 O -Z.W-265 
7 • • 15S-170-l85 
8 • • 13().-135-140 
9 ııo-ı~-125 

14 • • 
15 • • 
16 • • 
17 • • 

50-.55- 60 
40- 45- 50 
25 - 30- 85 

Sıhhiye Vekaleti: Vekllet birinci ziye birinci amıf veznedarları (40 
sınıf mütehasaısları (60--65 lira ma· lira ma3§1ı) veklletler müfettiş mu 
aglı) sıhhiye istatistik ve neırlya} avinleri, devairi merkeziye levazım 
müdürü - birinci sınıf sıhhiye mü· mildürleri, veM!etler ve devairi mer 
dürleri (60 lira maaılı) bakteriyolo- keziye evrak mildilrleri, üçüncü sı· 
.iihancler müdürU - İstanbul akli· nıf muallimler ( 44-50) . • • 

(4) Numaralı cetvel 
ye ve aaahiye hastahanesi müdür ve Başvekalet: BatvekJilet yaveri, ter· 
ser tabibi - verem aanatoryom aer cüman ve mütercimleri. 

150 
120 
100 
90 
80 
70 
55 
45 
35 

Birinci dercct 
ikinci • 
Cçüncü • 
Dördüncü• 
Beşinci • 
Aluıncı • 
Yedinci • 
Scldrlncl • 

80 
25 
20 
Hl 
14 
12 
10 
6 

On•cu derece 
Onbltinct • 
Onlkincı • 
OnOçtıncıı • 
Ondördüncü • 
Onbeşlncl • 
Onıltıncı • 
Onyedlncl • 

tabibi ve mildilı;il - .e~fal ve nil~~- Adliye VeHleti: Mahkemei tem
ne hastahanelerı dahılıl:'e. ve harıcı: yiz üçüncü ımıf muavinleri ( 40 lira 
ye_ ve rontken ve elektırıkle tedavı maaşlı) morg müdürleri müşahede· 
~uteh~nısları YC laboratu~r şefle- hane müdilril, adliye kimyahanc mil 
rı ve ıntanı hastalıklar mutehaaıs- dürü, adliye be;inci ımııf hakimler 
lan. . . . (40 lira maaşlı) dördüncü aınıf müd 
~urayı Devlet: Bınncı sınıf mııa- dei umumiler ve ikinci sınıf müddei 

vin (60 lira maqlı). umumi muavinleri (50 lira maaılıl 

(7 İNCİ SINIP 
üçüncil sınıf icra reisleri ve birinci 
sınıf muavinleri (50 lira maaşlı) 

dokBl11DCV, llüfterek memuriy~tler: Vekillet- muhakim birinci sınıf başldtlpleri 
!er kalemi mahsus müdürleri _ Ve- ( 50 lira maaşlı) vcldlet eytam mü• • 

(1) inci sınd 
Başvekllet; BaşveUlet Mnsteşan 

Adliye M:ılıkemcl ı.:mylz relsl evell 
Ba$ müddei umumisi 

Dahiliye Mufculşl umumi 
Hariciye Büyük elçiler 
Şurayı devlet Şurayı devlet Reisi evcil 
Diyanet işleri Diyanet işleri reW 

(2) inci sınıf 

Müşterek i\leınuriyeder: 
Vek~let müsteşıırlan 

Adliye Mahkemei temyiz ikinci re
isleri - hey'eti teftişiye reisi 

Uahiliye Birinci sınıf valiler (l!IO 
lira maaşlı) Milfetıişl ıımn

milik Baş müşaviri - heyeti 
teftişiyc reisi Posıa ve 
Telı;r•f müdiri Umumisi 

Hariciye Birincl sınıf elçiler - Baş 
hukuk müşaviri. 

:\Taliye Heyeti teftişiye reisi - Ril
sum•t müdiri umumlsl Tapu 
müdiri umumisi. 

Şurayı devlet Daire reisleri 

(3) üncü sınıf 
Müşterek Memuriyetler: 
Vek~lctler hey-.ti tdtişiyc relslerl 
(l\;1alive, Adliye, Dahiliye hariçtir) 
Hariciye ikinci sımf elçiler 

Adliye; Mahkemei ıemyiz az.alan 
Dahiliye; 2 inci sınıf valiler (125 

lira muıh) lskln müdirl umumis~ 
Emnivcıi umumiye müdirl umumisi 

MAiiye; luhuebei umu.niye M.U. 
Şıırayı devleı; Şurayı dcvlct 

izalan. 

( 4) üncil sınıf 
Müşterek memuriyetler; 

• 
SıbJUye: Hrfzınıhhai umumiye .., 

mua .. eneti ictimaiyc müdiri umwni~ 
!eri. 

(5 İNCİ SINIF 

llfl~tır•k memuriyetltır: Velıilet 
(60 lira maaılı) müfettişleri birinci 
sınıf müatakil müdiri umumi mua
vinleri (75 lira maaşlı). 

Adliye: Mahlıremei temyiz baş 
müddei umumiliği baş muavini, ikin 
ci ımıf hakimler (?~75 lira maa1-
lı) birinci ıınıf müddei umumi (90 
lira maaşlı). 

11.üdafaai Milliye: Erkanı harbiye 
mektepler müfettişi umumisi. 

Dahiliye: Dördüncü sınıf valiler 
(80 lira maaşlı) müfettişi umumilik 
asayiş müdürü, müfettişi umumilik 
istihbarat müdilrü, hukuk müşaviri. 

Hariciyt':: Hariciye müstaşar mua
vini Hariciye aiyaai müşaviri. 

Maliye: Boraa komiseri, rüsumat 
muamelat tarife ve istatistik müdür 
!eri ve emlAki milliye müdürü. 

Maarif: Birinci ııruf maarif emini 
(90 lira maaşlı), 

Nafia: Mühendio mektebi müdü
ru, demir yolları baş komiseri, bi
rinci sınıf baş ınilhendisler (60-65 
lira maaşlı). 

lktisat: Hukuk müşaviri, ereğ i 
havzai faluniye müdürü_ 
Şurayı Devlet: Şurayı Devlet ba) 

muavinleri. 
Diyanet Riyaseti: Heyeti mup"ri· 

re lzaııı. 

(6 INCI SINIF 

kilet levazım müdürleri - ikinci sı
nıf müdiri Umumi muavinleri - de
vair sicil ve .ıat işleri müdürleri -
ikinci ıınıf muallimler (5~) Ve
k.iletler (40 lira maaşlı) müfettiş· 
leri. 
Başvekil~: İkinci sınıf müdür 

muavinleri (adet 3) - BatvekaJet 
ser yaveri. 

Ad/jye Vekaleti: Mahkemei tem
yiz ikinci sınıf muavinleri ( 50 lira 
maaşlı} - Ankara hukuk mektebi 
mildilrü - dördüncil sınıf hakimler 
( SG-55 lira maaşlı) - üçüncu sınıl 
muddei umumilcr ve birinci sınıf 
müddei umumi muavinleri (60 lira 
maaşlı) ikinci sınıf azalar (50 lir.ı 
maaşlı) - ikinci sınıf icra Reisleri 
(60 lira maaşlı). 

Milli müdafaa: Askeri liseler ikin 
ci sınıf müfetti§Ieri - ordu hukuk 
müşavirleri askeri sivil müdürleri
müdaiaai milliye birinci mimarları 
-Riyaseticümhur musıka muallim 
muavini. 

Damliye Vekaleti: İkinciy sınıf 
Vali muadnleri (50 lira maaşlı) bi
rinci sınıf kaymakamlar (45 lira ma
aşlı) müfettişi umumilik, asayiş ve 
istihbarat müdür muavinleri - tel
graf fen müdür muavini - posta u· 
muru müdür muavini - emniyeti u
mumiye birinci ve dördüncü şube 
ınüdürleri - birinci sınıf polis mü
dürleri (70 lira maaşlı) - birinci sı
nıf emniyet müfettişleri (60 lira ma
aşlı) - müfettişi umumilik maiyeti
ne memur iskin müdürü iskanı mu
h.~cirin ve umuru tasar~fiye müdil
r1L 

Mü~erek memuri~tler: Vekaltt- !!ari~iye V~k~leti: Hariciye şifre 
ler 50 lira maaşlı müfettişleri, Veka- m':'du_ru • ~ı_cıye hukuk müşavirı 
Jetler ıicil ve zat işleri müdürleri • ıkı'?cı _mua:"ı'?ı (50 lira maaşlı) si
birinci sınıf muallimler (70 - 90 li- yası ıtıuşavırlık müdürü - Hariciye 
ra maaşlı) ikinci sınıt müstakil .,.,i;. Vekileti şube müdürleri - müter
diri umumi muaYinleri 50-60 '\. cimler - matbuat şube müdürü _ 
maaşlı. Velriletler biriııci sınıf mil- matbuat birinci sınıf mütercimleri 

VekAletler (75 lira maaşlı) mOfet· diri umumi muavinleri (50 lira ma- (50 lira maaşlı) ikinci sınıf elçilik 
tisleri. BaşvekAlet; 1"luamelat müdürü, aşlı). müsteşarları (40 lira maaşlı) _ bi
Mııdevvenat ınüdürü. Başvekllet: Başvekalet kalemi rinci sınıf şehbenderler ( 10 lira ma

Adliye; Birinci sınır haldmler mahsus müdürü • birinci sınıf mü- aşlı). 
(90-100 lira maaşlı) hukuk ve ctza dür muavinleri (adet 3). MaUye Vekaleti: Devairmuhasebe 
işleri ve tıbbı ıbn müdiri umumileri Adliye VeH/eti: Adliye iiıtati•- müdürleri - muhasebei umumiyei 

Dahiliye; Üçüncu smıf valiler tik ve neşriyat müdürü • mahkemei muamelat murakıpları, maliye ista
temyiz birinci 11ruf muavinleri (60 tistik müdürü - merkez muhasebe· { 100 lira maaşlı ) ldarei umumiye- ı· ) 
ıra maaşlı - üçüncü sınıf hakim- ciıi - hazine baıveznedarı, darpha· 

idarci mahalliye • nufus mildir! umu- !er (60 lira maa§lı) ikinci sınıf müd ne müdürü - varidat ve tuz birinci 
ıni l <ri. dei umumiler (70 lira maaşlı) - bi- sınıf murakıpları (60 lira maaşlı) _ 

l lariciye; Hukuk müşaviri, blrlnd ri.nci ~ınıf azalar (60 lira maaşlı}-- ikinci sınıf defterdarlar (50 lira ma· 
ikinci - üçüncü daire ve teşrifat mil· bırıncı sınıf icra reisleri (75 lira aşlı) - Vilayat birinci sınıf tuz ba1 
diri umum ileri , matbuat müdirl maaşlı). müdürleri (60 lira maaşlı) - rüsu

. M.üdafaa;.M_ m.;Y~ V~kr.Jeti: Aske- mat ikinci ıınıf müfettişleri (60 li-
umumisl. " ı ı b rı. ıse er ı~ı?cı sınıf miifettişi - ra maaşlı) - rüsumat birinci sınıf 

l\laliyc; Hukuk müşaviri· veıidat dı':'anı te"?yız_ı aske~! azası ve mud - müdürleri (60 lira maaşlı) rüsuma: 
müdiri umumisi· maliye hey'eıi tef· deı ~rı;umıler_ı-;- Rıyaseti Cümhur ıkınci sınıf baş müdürleri (60 lira) 
tişiyc reis muavınl musıkı_ ~uallımı. . . - rüsumat birinci sinıf kimyakcr-

l\laliye; Mil : ı talim ve terbiye Dahılıye Vekfiletı: Hapıshanele• !er (50 lira maaşlı) _ tapu müdüri-
ızalan -mü7.e miıdır umumis~ yüksek müı)ürü - beşinci sınıf Valiler (60 yeti umumiyesi tapu müdür muavi
orta • ilk tedri sat müJiri umumileri, lira maaşlı) birinci sınıf Vali mua- ni - birinci sınıf tapu müfettişleri 

vini (75 lira maaşlı) - posta ve tel- (60 lira maaşlı) - damga müdü•ü 
Nafia: Demir yolları şirketler ve graf fen müdiirü - telgraf işletme hazine hukuk müşavir muavini rü'. 

su, yollar mudırı UfT,lumıleri. müdürü - posta umuru müdürü - sumat muamelat müdür muavini. 
lktısat: Bay.tar· Zıraat • ()rman • posta ve telgraf hukuk müşaviri. Maarif: Şube müdürleri _asan 

Tıca~et .sanayı - maa~ın .mud~n u- Hariciye Vekileti: Hukuk müşa- atika ve a13tı tedrisiye ve müzeler 
mumılerı mukavelatıtıcarıye azalil-ıvir! baş muavini - Hariciye Vek.3- müdürleri, maarif kütüpanelcr mü
rı. letı evrak müdüril - Elçilikler bi- dürü - maarif vekaleti neşriyat mü-

dürü, İstanbul eytam müdü{ü üçün
cü sınıf aza ve birinci amıf aza mU
ll;zımları (40 lira maaşb). 

Mudafaai Milliye Veklfeti: Men· 
subini a•keriye müdür muavinleri, 
askeri liseler müdilr baş ıpuavini mü 
dafaai milliye hukuk müşavir mua
vini, riyaseti cümhur muzikaıı kısım 
muallimi. 

Dahiliye Vekıl/eti: Birinci aınıf 
tahrirat müdürleri ( 50 lira maaşlı) 
müfettişi umumilik umunı tahririye 
müdürü ve kalemi mahsus amiri v~ 
evrak memuru, ikinci sınıf polis mü
dürleri (50 lira maaşlı) emniyeti u
mumiye 2, 3, 5, inci şube müdürleri, 
smıf 2 emniyet müfettişleri (45 li
ra maaşlı) umumi müfettiılik mai
yetine memur iskan müdür muavini, 
ikinci sınıf kaymakamlar (40 lira 
maaşlı) posta ve telgraf birinci s:
nıf ba'ifllüdürler (50 lira maaşlı) ia
lı:an mühendisi (50 lira maaşlı) bl
rinci sınıf telgraf fen müfettişleri 
(45 lira maaşlı) posta ve telgraf bı
rinci sınıf ba§müdürleri posta ve 
telgraf tetkiki hesap müdürü, post.t 
ve telgraf fabrika müdürü, Ankara 
telsiz irsa11stasyonu mühendis mu
avini Jandann hukuk müşaviri. 

Hariciye Veklleti: Hariciye hu
kuk müşaviri üçüncü muavini ( 40 li. 
ra maaşlı). 

MaJjye Vekaleti: Hazine hukuk 
m~viri başkatibi, varidat ve otuz 
ikinci sınıf mürakıbı ( 50 lira maaş
ları) üçüncü sınıf defterdarlar (40 
lira maaşla) vilayet muhasebe mü
dürleri, vil.>yet birinci sınıf varidat 
ve tahsilat müdürleri (45 lira maa,. 
la) vilayet ikinci sınıf otuz başmü
clürleri (50 lira maaşlı) İstanbul Rü
sumu saydiye müdürü, birinci sınıf 
muhasibi mes"uller (40 lira maaşlı) 
ikinci sınıf tapu müfettişleri ( 50 li
ra ın:ıaşlı) Vilayat birinci 11nıf tapu 
ınüdürleri (5~55 lira maaşlı) rü
sumat üçüncü sınıf müfettişleri (50 
lira maaşlı) rüsumat ikinci sınıf mü
dürleri (50 lira maaşlı) rüsumat bi
rinci sınıf müdür muavinleri ( 50 li
ra maa,lı) rüsumat ikinci sınıf ki
myakerler ( 40 lira maaşlı) heyeti 
fenniye mühendis, ressam ve mimar· 
lan. 

Maarif Vekaleti: lhsaiyat müdürü 
birinci sınıf maarif müdürleri (50 
lira maaşlı) yüksek muallim mek
tebi müdürü, orta muallim mektebi 
müdürü, sanayii nefise akademisi 
müdürü, birinci sınıf asarıatika mü
ze müdürleri. 

Nafia Vekaleti: Mühendis m~k· 
tcbi müdür muavini, ikinci sınıf ..nil
hendisler (35 lira maaşlı). 

Jktjsat Vekaleti: Ziraat milze mil
dürü, ikinci sınıf ıube müdürleri 
( 40 lira maaşlı) ziraat omran ve ba
ytar birinci sınıf müderrisleri (40 
lira maaşlı) baktriyolojihane ve se
rum daaülistihzarJar müdürleri, ka
racabey harası müdüril, İstanbul ve 
İzmir mıntakası ticaret müdürleri. 
ticaret mektebi Uisi müdürü, Zon
guldak mühendis mektebi Uisi mü
dürü ticaret bahriye müdürleri. 

lira maatlı) mahkcmci temyiz birin- it - (30 !ıra maaflı) - yedincı aı· DaJıi/j~ Velrlletl: İkinci sııuf 
ci sınıf mümeyizleri (40 lira maa•h) nıf h~kimler (~O li~a maag~ı) - ve fuı mildürleri (30 lira maaılı) ~ 

> altıncı sınıf muddeı umumıler '"e dilncü ımıf tahrirat müdilrlerı 
birinci sınıf tabibi adli (40 lira) - f "nJ . ( o r 
altinci unıf hakimler (35 lira maa~- dördüncü aını. ı:ıuavı erı 4. ~ra lira maaşlı) - polis viliyat gubC 
lı) betinci sınıf milddei nmuııı! ve maaşlı) - beşıncı sınıf aza ve ilçün· dür muavinleri- polis merkez 
üçüncü sınıf muavinleri (45 lira ma· cü sınıf a~a. m?IA.ıımlar (~O lira_ ma· murları - polis ikinci sınıf me 
aıh) - dördüncü sınıf icra reisleri a§lı) -;- ıkın~ı ıınıf .. muı!"ntıklcr müdürleri (30 lira maaşlı) isJ<jıl 
ve ikinci sınıf muavinleri (3>-40 me~ t~blı~~ müdilrlerı. .. çüncü sınıf mildürleri (30 Ura 
lira maaşlı) dördüncü sınıf aza ,.e Jfuda/a11J Mr~/Jye .V.ekA_l•ti: M~- aılı) iskan bl:inci sınıf istatiıtl~ 
ikinci aınıf aza mülbimJcr: (35 lira dafaa mutemedı - ıkıncı sınıf mı· iaşe memurları (30 lira maaşlı) 
maaşları) ilAmatı cezaiye tahsıl me- marlar - sınıf 1 muamelat memur- poıta ve telgraf üçilncü 11nıf 
muru - İıtanbul adliye levazım rniı )arı (30. u.~ ıı;ıa_•tl~) riyaaeti . cllm- me!At fen müfettitleri (30 lira 
düril - adli tabip i;leri - müdiir bur mu~ıkm bırıncı 11nıf muzıkacı- aşlı) - ikinci posta ve telgraf 
muavıni 11 (30 !ıra maaşlı). dürlcri (35 ilar aıaa§lı) -telsiı 

Dahiliye Vekilttti: Uçilncü 11nıf amelilt merkezi makinisti jan 
Müdafaai milliye: Askeri gedikli tahrirat müdürleri (35 lira maaşlı) ikinci sınıf hcaap memurları (3' 

küçük zabit ihzari mektepleri baş birinci ııruf poliı müfettiıleri (30 ra ma••lı.) 
muavini- imalatı harbiye muteıne· ~ lira maaılı) - polis vilayet ıubele- H ariciy11 Veklleti: Matbuat di - kolordu hukuk müşavirleri, . . 
müdafaai milliye baR ustaları. rı müdürleri -·vilayet merkez inzı- cU smıf miltercimler (27,5 lira_. 

> bat müdürleri - polia ser tabipleri aşlı) -elçilik ikinci ldtiplcri (.-
ta~~~~>:u~::ı~~ti C~~~i ~~:~ ~l(i;5b;~ci aınıf)mektef. mildürle· ramaaılı). 
villôvat birinci sınıf nufuı müdürle- rı ıra maaılı - po ıı mecmu- ifa/iye Veklleti: Damga 
ri ( 40 lira maaılı) vilayet umuru aıı müd~r~ - ~ıldn ~irinci Vt! ikind ve kalvanoplastı _ damga zıınlJI' 1. 
lıuKukiye mudurlcri - üçüncü sı· sınıf müdurlerı (4?. l~~a maaş!ı) P?S- muru - .~ç.?ncil. unıf ~erkez .,,,",; 

ta ve telgraf baş mudur muavınlerı-- za malmudurlcrı - vıliiyet ~ 
cıf kaymakamlar (35 lira maaglı)- birinci sınıf poıta ve telgraf müdil- sınıf aandıkemlnleri (30 lira ~ 
üçüncü ıınıf polis müdürleri (35 Ji. rü (40 lira maaşlı) posta ve telgraf rüsilmu bahriye tahsil memur!"'.• 
ra ~~lı?:-: ls~bul polis. müd~r ayniyat muhasibi - birinci sınıf vi!Ayct varidat ve tahsiL1t t< ,J 

muavını, uçüncu Blnll emruyct mu- Jandarma hesap memurları (30 lira !ar 1ıaza ki nJll l'J 
fettişi (35 lira maaşlı) - iıldn bi- -···'ı) -posta ve telgraf ikinci il· memlaur ~b-;-1 . nçfyo :..,,-; 
-~ · f ··d·· ı · (•5 ı· ·~ mur rı ır ncı ımı mua....- •. 

rıncı aını mu ur erı .. ıra ~~ş- ruf muame!At ve fen müfetti!Jleri (35 gi memur lan (30 lira ınaaslı) -"' J 
lı) poıta ve tel~ muamel!t bırın- lira maaılı). layat tuz üçUncU sınıf ;n~ 
eı ım~~ ~üfc_ttııı. Posta _ve telgraf Hariciye Vekilni: Hariciye mer- (30 lira maaglı) tuz iiçüncU ~ 
bag mudurle':' (~ -. 45 !ıra maaflı) kez devaiıi ha§ katipleri (30 lira muhasebecisi (30 lira maaşlı) ,J 
İstanbul telsız ahıze ıstaıyonları fen maa•lı) b" · · f 1 (30 ,, .... ~ . ~ . rrıncı ıını memur an •• 
memurları - posta ve telgraf tetkı- Maliye Velı:Aleti· İstanbul muha· a•I) -- d" b" · c~ k" h ""d"" · · p ta • , ı rusumu aay ıye ırın 
t \ es:p m~t '::: m~~':'.ın~ - p 08 vt kemat müdür muavinleri - maliye memurları (30 lira maaılı) ,,,.1. 
telgraf';'~ .~1 m~ urd.-:- osta ve levazım ve mubayaa memurn - dar- sınıf pul tetkik memurları(301~· 
eHgra. . a rıM mb cn

2 
_ısı.. f .. phane ve fabrikalar memur ve ser aılı) dördüncü ıınıf muhasibi '1, 

~rıcıY.e: at. uat ıncı ıını m~: makiniıti - darphane aer ıikkezeni uller (20-25 lira maa;lı) tal"' :.1 
t•rcımlerı (25 !ıra maaşlı), Harı· _ ürüncil ııruf muhasibi mes'uller f tti ı ı · (30 ı· iıı'J · H · ı E k üd"" .. 1 "ilk • e ı muav n erı ıra _. 

bacıy~-• .az1 ın~ 2 
. v':' mf uruh,bee çdı (30 lira maaşlı) ikinci 11nıf merkez dördilncü ıınıf tapu müdürlc:T'.ı f 

ş .... tıp en ıncı sını şe n er- ve kaza malmüdürleri (30 lira maaş· lira maaşli) viUlyat birinci ıJI"" ~ 
ler. lı) - viliyat. Üçüncü ıınıf vari~t pu baş!Qtipleri (30 lira ma~'1l : 

MaUye Vekfileti: Baş veznedar mu müdürleri (35 lira maaılı) - vıla- ıümat ikinci sınıf baJkatiplcrl f' 
avini darphane muhasebecisi - dar- yet ikinci sınıf tuz müdürleri (35 lira maaşlı manifeıto ser ın•ııı:ı~ 
phane ser çegni ve tahlil memuru- lira maaşlı} viliyat üçüncü 11nıf ta- MaarH Vekaleti: Yüksek oıd rJ 
ikinci sınıf muhasibi mes'uller (J5 p_u müdürleri (35 lira maaglı) -:. Vİ· me~ebi mUdür muavini - ~,,ı 
lira maaşlı varidat tuz üçüncü sınıf layat tapu baş memurları - nı•u· nefıse akademisi müdilr mu••' ~ 
muaakıpları (40 lira maaşlı) damga mat ~ima_rı - . rüıuma!. milf~tti' maarif mektepleri dahiliye ff 
muhasebecisi-<laınga pul ve teskere muav~!'ıc.rı -;- rüsumat. dordUncü il· -rasıtlar- ilmi muhasipler ı 
muhafızı - damga kontjrol memu· n~-f mudur~e;ı -:-- (30 !ıra ~§lı). - arzi ve heyeti muavinleri de"I• ~•ı' 
ru vilayet ikinci sınıf varidat mü- rusu~at bırıncı aınıf ba§ katıplerı - baası ayniyat muhasibi - pr•"11 
dürleri (40 lira maaşlı) vilayet bi· (30 Jıra_maaşlı). . . . ryom muallimi_ heykeltraŞ; 
rinci sınıf tuz müdürleri (10 lira Maarıl VekAl~t~: Maarif. ko_ı:n~."· kapı müzeıl başkatibi hirJ<aı 
maaşlı) vil.>yet birinsi sınıf pul tet- yonları baş kAtıbı - "?~rıf kut~p- emanet dairesi başmemuı:ı _. ;./, 
kik memurları (4~5 lira maaşlı) hane ~e~~r.u - mu~ı~ mu.a~lı"? v~ _ı.ııı~. a~rı milze mudur

1
efl 

birinci sınıf tuz muhasebecisi - (50 ınekteb~- ~udilr m_uavını - bırıncı vını - ıkıncı 11nıf kütilphan• ~ 
lira maatlı) birinci sınıf merkez sınıf kutuphanelerı memurları (35 murları _ (30 lira maaşlı) Ol 
kaza mal müdürleri - üçüncü 11nıf lira maaşlı) - müze mimarı - asa- Roma ve Yunan kadim asarı · 
tapu müfettişleri (40 lira maaılı} - rı atika müzeleri - ikinci sınıf mü· hassıs muavinleri _ müze 1 

Vilayet ikinci sınıf tapu müdürleri dürleri (35 lira maaşlı) mektebi mil! Samiye mütehassısı _ mU•• fi 
(40 lira maaılı) - dördüncü sınıt ki!.e _müdür .~uavini p~avantoryom garbiye kütüp _ hane ıneJllll:..J 
rüsumat müfettişleri (40 lira maaş- mudur muavını - (35 !ıra maaşlı). müzeler memuru asan atika rtt"'J 
lı) rüsumat üçüncü 11ruf müdürleri Nafia Vekaleti: Nafıa ressamları ri mildür muavinleri -ınaaril_..,~ 
(10 lira maa§lı) - rüsumat ikinci - ikinci sınıf nafıa fen memuru ci sınıf tahrir_ hesap ırıUbll~" 
sınıf müdür muavinleri (40 lira ma- (35 lira maaşlı) mühendis mektebi anbar memurları ve alAtı de/rfJI 
aşlı) - üçüncü sınıf kimyakerleri fenni _edevat m!1ha~ızı. . . . hafızları (30 lira maaşlı) . 
(35 lira maaşlı) - muhasebei umu- lktısat Vekaletı: Orman bırınrı Nalra: ÜçüncU 11nıf fen _,) 
miye mutemedi tapu istatistik me· sınıf mühendis~İ"I (35 lira maaşlı)- rı (20 Ura maaşlı). ~ 
murları (35 lira maaşlı.) Avrupadan avdet eden mütehauıs lktisat Veklleti: orman~" ... ,. 

Maarif: Maarif Vekaleti ikinci sı- baytar-orman ııraat üçüncil ıınıf mü ikinci unıf müdilrlcrl (25 '~···.ı 
nıf maarif müdilrleri (40 lira maaşlı) derrisleri - (30 lira maaşlı) iktisat aşlı) - Halkalı ziraat ırıek~ 
-birinci sınıf maarif mildür mua· ve şirketler birinci 11nıf komiserleri hiliye müdürü_ ve harir M ~ 
vinleri-(40 lira maaşlı) - müze baş <3.~ ~.ira ?'aaşlı) _harirdarüliı~i~za~ tar memunı _ baytar rnii~1tf-:,ı katip ve idare muavini - müze Ro~ mudurlerı - aygır depoları ıkını::ı birinci sınıf muavinleri (30 ~ ~ 
= ve Yunan kadim asarı mütehas- s~ruf müdürleri.- .(35 _lira. ır_ı:a~_ılt) atlı) - hayvanat müteııas."'""."J~ 
sısı - Şark kadim müzeleri memu- tıcaret ve aanayı muzesı müduru lı· -35 lira maaşlı) _birine•~ "ı 
ru- muhafazai atika encümeni ka- manalr fen şubeleri amirleri - Ji. den memurları (30 lira ~~~I 
tibi u_m~isi_.Topkapu .müze müdür manlar fen şubeleri birinci sınıf a- ret mektebi alisi mUdür Jt1U8 o 
muavını- Turk ve lslam asan mü- zaları (35 lira maaşları) - ikinci sı- ticaret mc ktebi alisi dördii11' 

zesi müdürü. nif Iima_n reisl~r! -;- (3~ lira ~aşla: muallimleri (30 lira maaş!•~·~ 
Nafia vekaleti: Nafıa tahrirat mü n) -:- lıman bırıncı reıı muavınlerı kursları ikinci 11nıf ırıu~l 1 Jl1 1 1 , 

dürü - birinci sınıf fen memurları (35 !ıra maaşlı) zıraat mektepleri mil Zonfuldak liman birine• • ':fııJı/ 
(30 lira maaşlı). dürler!.-:: o"':'an ve ~ıraat birinci ••· trol memurları (30 Ur• 111ıeı' 1 

iktisat Vekaleti: İktisat labora- nıf mu_dur!en (30 ~ıra maaşlı). man reisi ikinci 11nıf rnu• 1ı','ıll 
tuvar şefleri - (40 lira maaılı) Zı- Sıhhıye Vek§/etı: Hastahaneler lira maaşlı - ikinci 11nıf bl' _,., 1''f 
raat (35 lira maaşlı) orman ikinci "?ütehassıs .. ta~ip muav.inle~i - ik~- dilrleri (30 lira maaşları) cJI ~ 
sınıf baş müdürleri --amanijman gu- cı sınıf Hukumet tabıplerı (25 !ıra sınıf mücadele baytarJarı !>'~~'. 
rup reisleri- birinci sınıf baytar maaşlı) - sıhhiye milze mülajcısı maaşlı) - hudut mıntak3 ·p ~ 
müdürleri - ikinci sınıf baytar mü- daülkelp tedavihane müdür muavin- ·Karaca bey harası ırıuh861 ;,ı"1. 
cadele reisleri ve iılih ve teksir mın l~ri - k~çlik .sıh_hiye memur mekt~- (30 lira maaşlı) - tohUbJiı1' ~U 
tıka müfettişleri - ziraat ve orman bı mua!lıı;ı~erı. d1J51z ve sa.arlar. mu- taayonları asistanla':' (3 ~~' 
ikinci sınıf müdürleri fidanlıklar easescsı bırıncı sınıf muallımlerı (30 lı) - ziraatı umurnıye f s' 
müdürleri - tohum islah istasyon lira maaşlı) - leyli tıp talebe yurdu (30 lira maaşlı) ik;"ci ••",'_.. ~ 
muavinleri - baktiryoloji _ hane dahiliye tabipleri - Istanbul sıhhi- lira ınaaşlı ~-~ 

fi · ··d·· · · n:ıut• şe erı - aygır depoları birinci sınıf ye mu ur muavını. bey harası hayvanat . t: tO 
müdürü (40 lira maaşlı) iktisat mü- Şurayı De~let: Levazım memuru - baytar mektebi _datil~~ell /, 
dürleri (40 lira maaşlı) - sanayi ve ve ".'uteme~ı. . . .. Sıhhiye Vekll~.tI: \a ,,tA 
mesai mildürlerl - ticareti bahriye Dıyanet ışlerı ilçuncil sınıf milfti hük!lrnet tabiplerı (25 it ıerl 
müdür muavinleri _ birinci sınıf üçüncü sınıf (Konya) İstanbul müf- etfal ve numune hastane 
liman reisleri (40 lira maaşlı) Ereğ- tillüğü muhasibi mes'ullüğü. zaciları. 1 
li havzai fahmiyeıi muaamelit mil- sofi 
dürü. cıı İNCİ SINIF> Devam ve v _ 11 
Sıhhiye Vekaleti: Emrazı akliye Müşterek memuriyetler: Devairi yarın ,,.,kaeJP· 

haataneleri - lahoratuvar şefleri- merkeziye birinci sınıf tetkik ve he· V 



MİLLİYETİN 

Bu gllnkll yeni bilmecemiz 

Soldan sağa: 
1 T.,, ir o; Yanor dağın !'ÜS-

•urdü~li (3 
~ L zak a. ı 2) . ·amus l2) 

Ta~ Zaman 2 
-1· Owrulan nr .J) 

5 .\nbetç• 'i ;;oz (_.l 

lı - Dişı han an l6 
~ - 'ncere~ e ta Kılan ,3 Filt 4 

ı< Bir ;:ur. h:::i l, 
9- Vakit 2 afakta ağır } er J 

EGLENCELERİ 

Dünkü bllmecemlzln 
halledilmiş şekil 
Yulı:arıdaa aşağı : 

ı - Rayih- 4 ·ida "2 
2· Yama ('il ota (2) Harat (.1J 
,1 \Ieşhur hir balık 6) 
4- \'ermek ı!l ı ama7. kılın.n 

ver (4 
· 5- ln anı taklıd edt hayı·an 6 

() 

& 

Hüktıınetçe tercih edilen vı: ·rürkiyenin her 
tarafında tecrübe edilen, büyük rağbet gören 

TORPEDO 
YAZI 1VIAKİNELARİN1 ALiNiZ 

Türkiye umumt acentalıtı: RADYO MEKANİK 
ISTıL 'BUL GALATA AGOPYAN HA<. 
Taşra acantaları; A. ·KARADA Fahri bev Timarbanc cadde5i 

· ·o 11.IZ\1IRDE Cephane sokak No. Q Nıİzım Topçu oğla. 
l:SKIŞEHİRDE · I\Testan zade lbrahim. SA\ISt.:L ·oA • Hacı 

l layrullah zade biraderler. l' 'YE; -'IKS:\R. TOKAT, ARSA: 
Bazlı zade. TRABZO;\DA: Hacı Hamdi zade biraderler. 

SIVAST.\ : Sığırcı zade biraderler. ADAN.\. :\lERSIN • Recai 
\ası', G.\ZİA ).1..~TAPda: Yüzbaşı zade :.\lahmut. Bl'RSAda: Na
•nık Kemal, KA YSERİde: f<:semeli Behiç müessesesi. BILECIKte: 

.. lcrcimck zade Hilmi. B.\NDJRMAda: Cevdet bey. 

Tokat encümeni daimi;inden : 

~ 111
0 Eberhart fabrikası malından K .S markalıf Sıvas ) ı,ımıı pulluk 
S , , • :'vlibzer 

~O ~ • • Çeki zinciri 
R , , ., Üç parçalı zikzak tırmık 

So Rüdsak falırika•ı malından K.!'.l markalı6 numaralı Pulluk 1 
Oo ,, ,, ,. \'V ,K markalı döner kulaklı 

ağaç kollu pulluk 
.lu kllo aj!;ırlığında 1 modeli 

Bey gir çapası 
ah ı :\iaro fabrikru;ı malından 190 kilo agırlıgında iki parçalı 

,np çakılı Bis markalı (6) numaralı kalbur makinesi. 
llıııh Tokat \'Uayeti hesabına peşin para He cins ve miktarı baladı? 
t 111 arrer alati ziraiyenil" kapalı zarf usulile münakısasında vuku 

., .. 

:~n teklifler matluba muvafık görillemedlği cihetle kanunu mah
•.,_;::. te,-fikan pazarlık suretile mübayaa edileceğinden, yedek 
t Oi •le birlikte Tokatta teslim olunmak şartlle talip olanların şera
~" n'.ınıamak ve te·minatlannı göndererek pa1.arWı: yapmak üzre 
l! l';ı •s:ın 929 pazartesi günü Tokat vilayeti encümeni daimisine 

Caatları ilan olunur. 

S lürkiye Bankası 
e .. amyesi: tediye edilmiş 4,000,000 liradır 

Umumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri. 
Ankara Adana Ayvalık 

l')ta.nbul 'frabzon Zonguldak 
Bursa Balikesir Kayseri 
İzınir Gireson l\Iersin 

~ı~Sa?1sun Edren1it 
' usaıt nıuaınelat, kun1baralar, kasalar 

0 saf ispirto 
t ve lsııırtol ı k 
haın ın b u ç ller inhisarı lstanbul müdürlüğünden: 

••ı h . u tere :!":n 'h n • ıl u telıf ın k t \ c :ı naıan dıkkate alınarak bandrol,Ju 
=--~tı • ı tarda ı . d . . . 

((o • r !\ara 1 1 
'" c c crunu da .safı ıspırto piyasaya çık 

rın..ı Ş ŞC t'rle rakı a•- b"I .. 1 · 
'e >'•~ılı r· 1 ~ n ı cıım e bayilerde (etikctkrilea 

ı.,t arla •c b . 
r c tcc fr ıht cdil'll~ktc olcluı;u il:1n olunur. , 

Mayonezde, Salatada, Yemeklerde, Kum Taş ve 
Karaciğer hastalıklarında 

s z 
Dünyanın en leziz ve nefis ve saf ve halis yağıdır. Paris, 
Londra, Romada en büyük mükafat ve altın r-:"nalyelerile 
Fransa hariciye nezareti ve Türkiye Sefareti .. arafından 
musaddak birinciliği ve şehadetnameyi ihraz etmiştir. 
Kiloluk şişesi 100, yarım kilo 60,safi beş okkalık ve daha 
büyük derecelerde okkası 125 kuruşa HASAN Ecza depo
sunda. Toptancılara tenzilat.~ 

1 EMVALi MET~UKE iLANATı I 
Opernti\c 

HALİL SEZAİ 
BASUR ı\1Eı\1ELERi 

Hali\ dahilinde Fenerle Balat arasında baştan kara olarak batmış hir halde bulunan Fcncrbahçe vapurunun 
halibazıriie mukadder olan 850 lira peşin para ile satılma>ı için '24-4-CJ2<) unhine mu>udif (,'arşaınlıu günu 
saat 15 de müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedibuçuk he<al,ile teminat okçdcrile l'mvali metruke 

Fistül ve sıracaları ~meli;atlı ame· 
Jivac,ız elektrikle tedavi \'e bılcumıc 
a;;,cliyııti lcrıı eder, Öğleden sonra 
l);,·an >Olo \ci Hao~mm . '..J(J idaresinde müteşekkil satı~ komi~\·onuna rnliracaa eylemeleri. 

~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-· -· .. .. .. .. .. 

Milliyet Matbaası 
Son sistem nefis ve muhtelif 

renkli basan makinelerle 
mücehhezdir . 

-----------· Bilumum ticari defterler her nevi :: 
evrakı matbua, kitap fatura ve ilanlar 

§§ ucuz ve güzel tab olunur. l'icari def
:: terlerimiz hazır ve satılıktır. ---· -----· .. ------------

Hariçten alacağımız slparlşlerı itina ile ihzar 
ve mahalline irsal ederiz. 

Tab işlerile de memlekete hizmet 
Yegane emelimizdir 

Tqe(on: lstanlıul 3911 - 2 - J 

tııııııııııııııııııııııııı• 
111111111111111111111111111 

•••ıııııııııııtıııııııııııı 
111111 11111111111111111•• 

Deniz mübayaat .. 
komisyonundan: 

ut 

Sabun ıa ] 
Pirinç ı 4 20 '-:ban 929 
Şeker ıs r Cumartesi 
Sadeyağı 16 

2000 kilo 
2000 • 
2000 • 
2000 • 
.1000 • fastilye 14 l 21 :'.isan q2q 

"2000 • .:\ohOt f Pazar 

---------· ---· 
--

Deniz kuvvetleri Efrat ve Talebelerinin iaşesi için bl!Ada cinş ve mik -
darları muhorrer Erzak münakasasl aleruyc ile mübayaa olunacağından talip· 
!erin şaroıameslnl almak ilzre her giln ve münakasaya iştirak etmek üzre 
yukarda yazılı gün ve saatte Kasımpaşadı Deniz milbayaat komisyonuna 
müracaatlan. 

lillllllDm ınıIIIllililllll ~ ııınııı 

Müzmin 
)'anıklar. in tanlı çıbanlarda 

SİKATRİN 

KOLİNOS dişlerinizi, diş etlerini-
zi e ağzınizı temizler. Kolinosu

vücuda getiren terkibat ağıLdaki 
tehlikeli mikropları imha eder. Di~ 
ağrılarına, di~ etlerinin şişmek gibi 
rahatsıslıklarına maniolur. Kolinosu 
k.u~u bir fir~a üze~i~e koyarak dişle
rınızde tecrube edınız ağzı hızın nasil 
temizlenip ferahlandığını hissede· 
ceksiniz. 

KOLYNOS~ 
DENTAL CREAM 

TOrklve için depozlleri: MAURICE FARAGGI 
Beyojjlu, Venedlk Sokagı, İbrahim Paşa aparumanı !I BOyUk İ 

ıtayyare piyankosu; -Evin-izin ap::-anmız-.ın -----

~ Keşideler her ayın ıı. ndedir ~ daim• temız ıc p.ırıaı-
. • l M l Q29 d d 1 kalmasını ve sizin de 4. ıincıi keşide 1 ayıs a ır memnun olmanı7~ arzu 

Büyük ikrami ve: ediyorsanız mc~hur \"O 

C. = muıadı taaffün 

45,000 liradır §§ 
=== Ayrıca: 20.000 15.COO 12.000 10.000 llrAhk 

ikramiyeler ve t0.000 liralık bir milkAfal 

Bu kesidede cem'an: 3,900 ' . 
numara kazanacaktır 

-
= --= = 
= 

lstanbul esnaf bankası hi"edaranı 27 :\layıs 1929 Pazartesi günü 
saat 14 te Şirketin Bahçekapmndakl merkezinde favkalade surette 
in'lkat edecek hey"eıi umumiycye davet olunu. 

Ruznamei müzakeret 
l - Sermayenin be~ ylız bin liraya çıkarılması 

2 - Nizamnamenin bazı mevadımn tadı!!. 

Muaveneti sıhhiye cemiyeti hayrlyesl rlyasetlnder.: 
Cemiyeti h:ıyriycmiz namına her hafta pazar günleri saat 

dörtten altlya kadar Doktor lbrahim Zati bey tarafından Ca~a:

oğlıında Hoca Rüstem mahallesindeki muayene hanesinde bil

cümle fukarayı hasta.ı;tlnın meccanen muayene ve tedavileri 
icra kılınacaj!;ı il:\n rılunur. 

Poliflor 
noget 
Cilasını 

Kull3nmanır. • 71 ndır 

Her yerpe 
satılır. 

fstanbul Posta ve Telgraf müdüriyetinden: 
1 :\lünhal l 3 lira maa~lı muhabere ve posta .~emurluklan için bil~ü<~

. aka memur alınacaktır. l\lüsalıaka 25 • ısan 929 Perşembe gunu 
yapılacaktır. Yaşı 18 den a,a~ 25 ten yukftrı olmayan talıpkr!n 

şnalti anlamak üzre baş mudurlyet talırirat kalemine müracaatları. 

Azimet Dolayıslle Satı!ık Güzel ı\\oblllye 

:\Iiıkcmmel piyaro, koiruk, sınger dikiş ınakınası., yemek odası 
v. s. satı~a ancak bır kn~ gün daha devam edilir. Taliplerin her 
gün saat 2 den 4 de kadar Beyoğlunda Tcpebaşında 26 numaralı 
Papadopıılo apartımanının 4 numaralı dairesine müracaat etmeleri 

1 rica olunnr. 
, 

::.Atl!K ZAl>E BlllAlll:Il
l.l~H \'.\Pl'llL.\lll 

l'AHA llE. iZ 
!\il·. TAZ.\ I \ E 1.l KS 

POST.\. 1 

FİRÜZAN 
va~uru PAZAR 

21 Nı•an 
gunfı ak, mı :iı keci rılıtı
ınuıdaıı hareketi•• ( Zongul
dak, Jneho:ıı, inon,S:.ım ıı ı, 
Ordu, Kıreson, Trahwn, 
'urnıeıı J vı: Hize ıskr:t· c·ınc 
azimet ve avdet cı.lerektir. 

Taf~ilfit için Sirkecide M ~
adet lıanı altında areııtalı

Telrforı: 

~ey rı ı a ı n 1 
• ~lcrkcz cenwı: (;ataca kopru 

başında . llevoğln _,ıfı2 ubc 
acccııc ı: :\fahmudiyc f Lır. a1L"da. 

1- anlm! 2~40 

Anialya posta~ı 
(Çanakkale, 'apuru 21 .ııı 

Pazarı O da Galata rıhtımırdan 
hareketle İzmir Kullu] Bodrum 
Rado Fethiye Finike \ntal}a\"a 

gideı.:ek ve donu~te mczkılr 

ishlcle• birlikte \ ·ndılli Kal 
kalkan ı7. Çıınakk31c c;elibo
lııya uı;ra-:ırak vclecektir. 

THIBZON 818.NC rnsnsı 
Rc;;tPa.a ) vapuru 22 

"isıın Pazart .' 12 de G:ı1Jta 
rıhtımıııdan hareketle lneboltı. 

Samsun, Gircson, Trabzon., Rize, 

liopaya gidecek 'e dunu tc 
Pazar iskele iyle Rize, 'Lırmeı '" 
Trabzon, r.ôrcle. Gırc.' m, 
Ordu, C'nye, Sam, hln, lnebolıı, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek
tir. llarckct giinıı >iik knbtıl 
olunmaz. 

Bozcaada postası 
(Gelibolu ; Yapuru 20 'is:ın ı 

Cumartesi 17 de ldare rıhtı· 
mından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale İmroz Boz. 
caadaya ~de(.'ek ve Ç.anak
kale LAp eki Geliboluya uğra 
yarak ~elecekt"Ji 

!LAN 
( 4400) _ tıa. ( 5600) geyillf, 

At (1100) Ila (1400) geyinıt 
Ester Nah ile 900 ili ısooı 
kilo Mıh Pazarlık usulilGı 
mübayaa edilecekdir Pa· 
zarlık 22/4/929 Pazartesi gü
nü saat 14 da İstanbulda gedilc, 
paşada Jandarma İmalathane• 
sinde icra edilecekdir şartnam& 
imalathanede tevzi olunur. 

ARSENOFERlTOS 
Zafiyeti umumiyede 

ve hali nekahette en mües
sir iln~ (Arsenofora
tos) şurubudur, 

EezMelerde ve ecza de· 
polarında bulunur • 

~ .. 1 ............ 1~ 

Muallim 

Doktor Hafız Cemal 
Dahili. sinir ve çocuk has

talıkları mutahassısı 

Cumadan mada hergün saat 
( ı 4- J 6) ya kadar Divanyohın
daki kabinesinde ve Cumarte i, 
Salı günleri (Rami) de (9-12) 
raddelerinde hasta kabul eder. 
Telefon: lstanbul 2398 

1LAN 
23 Mayıs 929 PerşcmbcyGı 

gelen Kurban bayramının dör
düncu günü Burdurda askeri it
man yurdu menfaatına Büyüıı! 
pehlivan göreşi yapilacaktir. 
Pehlivanların masrafı verilecekj 
tir. Fakat geliş yolu en kisa yoB 
dan hisap edilecektir. Baş peh
livana (125) Başin boşuna (75)' 
ortaya(70)ortanın bo:una (30)1 

. ' desteye (35) destenın boşunal 
(15) lira mükafat vardır. İşti
rak edecekbaş pehlivanlarin şim 
diden Burdur mevki Kumandan, 
lığına isimlerini bildirmeleri.)' 



Bin Söz 
Bir Resim 

!t\llli Türk talebe blrlll'f 10 bin lira sermayeli bir kooperatif tesisi için teşebbilsatta 
bulunmakta ve nizamnamesini hazırlamaktadır. 

Feribotların vaıonları Sirkecide eski sevklyat binası önilnde yapılacak iskeleden 

alması münasip gl!rlllmilştür. 

Zabıtamız Beynelmilel 

L~ndrada hazin bir surette üful eden Semll>a Cevdet Hanımın cenazesi şehrimize 
nakledllml ve diln lhtlfalle defnolunmuştur. 

Erzrum hanındaki lkrazat sandığı sahibi müflis Nuri Beyin muhakemesine diln 

başlandı. 

bir yankesici olan SolrorıY11 

' isimli bir şeriri yakalaJTlı. 

ve Adliyeye teslim etmiştir· 

~·ANKARA RAKISI G~ 
1 lusuıJ rette Uzum ve anasondan imal edilerek bir aydan 

l eri Ru yadan getirilen husu>i me~e kaplar içinde bekletilen 

F E ViliıIE ''Ti K 18i"'"RAK111 

Pik Boru mübayaası 
Sivrihisar Belediyesinden: 
l 3 _ "isandan J :.\Iayıs tarihine kadar 20 gün müddet zarfında 

kapalı zarf usulilc iki bin mctroluk yedi buçuk kutnı dahtlisinde 

Pık bom mübayaa edilecektir. Taliple~in şartname gönderilmek 

ı..zre adreslerini bildirmeleri ilan olunur. ' 

VERESiYE 
6 ita 8 ay vade ve 

75 kuruş 

Beyoğlu Sulh Mahkemesi İcra 
sından: 

Aliye, Vasfiye, Kerime, Halide 
hanımlarla Kemal, MUnip, Atayr, 
Vehbi ve Osman Beylerin ve İspiro 
efendinin şayian ve müştereken mu
tasarrıf oldukları Beyoğlunda Ka-

müsteshihcn ve daha ziyade ın•1~: 
mat almak isteyenlerin 929 /2836 "". 
mara ile müracaat eylemeleri ifan' 
lunur. 

lstanbul ikinci Ticaret Mel:· 
kemesinden: .. 

Alaca Hamamda 4 /6 numaralı ııı:ı 
ğazada hırdavat ticaretile müş'"g. 

l'Lk )"Ekında piy~saya çıkecaktır. KiBar biraharı.lerle hiks H • Rum eli mübadillerinin en:• 
ı akkalircle-l t ııı:ıunacakrır. R nazan dikkatine 

llaf ıalı k 

Taksici erle 

Trençkac 

Laciverc Pardesü 

mer Hatun mahallesinde Tepe Ba§ı 

Caddesinde 16/18/20 numaralarla 
murakkam ve kırk bin liJ"a kıymeti 
muhammeneli maa dükkan Rüveyol 

. şı 
A vram Penso ve Ovadya Levı . 1 
ketinin \'" şahsen şürckflntn ilil'~ı 
iflisına ve mesalihi iflasiyenin rU~~. 

Oteli namile maruf binanın tahtında- 11'' 

llft Yedlenndeki istihkak mazbaıalarınq mukabil hendz mal teffiz 
Koca Eli Vilayeti Baytar nlÜdüriyetinden: edilmemiş olnn ve l izzat taşrada uğraşmayı arzu eımi\·en mübadillere 

Palto -Kostüm 

ve tesviyesi zımnında azayı rn~ .,,ı· 
ki ufak dükkSnın saatci Dimistokli meden Celal Fuat beyin J orj ,&o· 1 
Hristidi efendin. 31 Temmuz 929 ta- ser ve dava vekillerinden Yako Ş~'. 
rihine kadar tahtı isticarındadır, ve efendinin muvakkat sendik tayin·;, 
bodrum katını teşkil eden kısımda rine ve mağazasiylc dcpolarınM ı 
ve yalağı ve terkos Techizatını havi emvali tüccariyc ve eşyayi zaıd~:~ 
muhtacı tamir ve harap bir matba!ı beytiyesinin temhirine ve evr~ J 
ile muntazam Avrupa kari tuğla dö- defatirinin celbine ve kefalti rnusJ. 
şemeli geniş ve tulani salon biçimin- daka irae edemediği taktirde 11aP 1 

de ve ayruca üç küçük Daireyi ~·- ve tevkifine ve bu baptaki kara~~ 
mil müskirat imalathanesi dahi Do- muvakkaten icrasına mahkemece . 
n&s Dobakis efendinin 30 Hazıran. ıar verilmiş olduğundan kanu~~ 
1929 tarihine kadar bamukavclename mei ticaretin yüzyetmişinci nıad. 1 

1 1 O Mavı" s 929 cuma gu" n" u" teshilAıı mahsusa olmak tizere miiessesell)izzce bu husu.ta tff"lı'•uta 
C. ve her surette muameleleri deruhte olunur. 

İzmitte c< At l> KOŞUSU yapı- lsıanbul Balıkpazan :\I•ksudiye Hanı 3 ü~e~a~act·~:;vış-

Manto -· Muşamba 

lacaktır. 
2- Gazi koşusundan birinciye 
beşyüz lira ikramiye veri-

lecektir. 
3- Kayıt muamelesi 9 Mayis 

929 akşamına kadardır. 
, i eti Hayriye 
1 !. c :ıdedi 20 33 1 1 

" ,, ., 
\ ck.~uı 

20 
20 
ôO 

J.~601 

36;"4! 

JJ200 
JJ620 
:36700 

en:. 

BııLlda murakk ııo hb crın J9 lira~ a baliğ ulan 326 .enc,i 

' ve t ""'ettı ı c .abı tarafından i tenilmcdi~i ve miadı hulul 
ı dı~ı dıctlc tcm!T'UZ nihayetine kadar talep edilmediği taktirde 

crmt ibi r zamrJı:-. ~i~!·cıe nınledileccjti ı"~n olurt.". 
~:-~.~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Galata ithalat güııu·üp·ii nli.idiriyetinden: 
\lkt marku n~nıcro cin;;i eşrn ------
! paket b1 l bil<\ dc\·c ku~u tüytindcıı htiplirge 

ıl :l ~det ,, ., ipek atkı 
u? ,, " ., ve yünlü atkı 

2 ,, ., ,, aluminyom kutu 
1 S ., ,, ., kereste 
2 sandık Sll 919\! I O, 11 eczalı pamuk 
ıo Mlya G · bila kuru ökti?. dcrbı 
Balıkla cins ve mıktan muharrer eşya ı·irmi gün nıiiddetlc mü

:aycdcyc konulmu tur. Taliplerin 2214 129 tarihinden itibaren Ga

ata gumnıP;ünılc satış komisyonuna müracaatları. 

Gayrı n1übadiller tevziat koınısyonundan: 
kat!ıküyundc Cufcr \ğa mahallesinde glJl sokağında kain 32 nu

narııh hanenin bir ene miidıletle ıcarı miizaycıleye çıkarıldıjtından 
e nLanıP. _otu.zı:"cu ~alı günü ihalc:i icrn kılınacağından talip olan
arın ynmı mezkOrda saat ikiye kadar fk·yoğlunda imam sokağında 
?o numar1da k'Jm' yona müracaatlarL 

Belsoğukluğu frenği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
-Meşhur -
I<ONTİ~E'f AL 

Kazak -Çocuk 

lla.ıır ve 

elbiseleri 

lsmorlama 

Fenn' en son usulilc kat"i 
olarak eski ve ycai l'clsoğnklul!;u. 

frengi. idrar darlığı, bel gevşckli~i 
ve mesane ve bilcümle bdın rn 

Yazı Makinesi 
Beynelmilel rnkkamlan•ı havi 

qlup Türk 'e l.!ıin hurofaılon 

yazı makiııelerin!n en mukem
mclidlr. 

ve her nevi fngiliz kumaşları Is- tahtı isticarındadır, ve otel kismını mucibince daimi sendiklcri irıt~~~ı 
ıanbul ~:miniınü Kiiprübaşı , •0 . Te~kil eden binanın cümle kapısın- olunmak üzere esbabı matlubun.'~: 

I 5-16 Karakaş elbise m•ğ-azasında c'an giril dikte geniş merır.er taşlı bindokuzyüz yirmi dokuz senesi. ov 
hu il:\nt kesi o miintraat eciiniz. merdiven ve zemini mermer taş ile- sanının yirmi sekizinci Pazar ~j 1 ~at ızhkiarı 1edavi ol ·nur. llcynj!;lu 

Tokatlı<an yanında mektep sokak 
'.\:o 35 Te!: ıı. O. :ııs2 

inm••••••••••mıi mefruş ve dahilinde iki mermer s~- saat 14 raddclerintie mahkertı• .. ı 
V P H lı . G . b' 1 "fi' J' h od~S' Nuva Bro•1soviga Bursa A. . . . Sertababe- tunu avı enışce ır salon ve yek- ı as muame atına ma sus 

Doktor 'faşçıyan 
tinden: 4o lira iicreti şehriyeli diğeri dahilinde zeminleri tahta kc- ı;elmeleri lüzumu ilan olunılf· / 

za geniş bir Salon biçiminde iki o
hastahane bahçavanlığr inhilaJ 

P1ris eririyatindan mez~"I ve 

'28 sene tccrL \ıcli Frengi a~rısız 

ıgnc'erlr, be "ouklugn itlra darlı~t 

\ c z:ıalı cin. iyctı"I dcktiri~lc kat'ı 

s.;;"i VL ağrtzoz tedavisi [emin 

öniınde, lmıir oka~1nda X 4 

dadan başka daha kuçük dokuz oJd 
etmiştir. İhtisası olanların lı;;.s- bir böfe bir mutbah ve bir hela v, 

tahane sertababetinc muracaat ikinci katta iki hela bir çamaşırha

cylemeleri ilan olunur. ne ve ittisalinde Genişce ve çim~n
to döşemeli bir tarasa ve on iki oda 

lleynelm!lcl rakka:nlı c. ıyı -ı••ımm•m•••m•"' bir kiler ve üçüncü katta iki heb 
hiıap makine<i olup mıireaıdiı 

r: en altı odadan ibaret olup odalar her bankalar ve mali n · cssrı;dcr 

ıarafınnan kullanılmakraJır. EMılK V~ EITlM iki katta koridorlarla yekdiğerinc 
Gayet salılam olduğu için muttasıl ve zeminleri muşambalı ve 

Kiralık ev .......... ~ arka cihetten halice Nezareti kamile· kat'iyen bozulmaz. 

AR[YORU~I TL'RKIYI•: CVl\JflCRIH:TI yi-haizdir. Bina kiirğır ve terkos ve 

l i. YEG1\.~E DEPOSU e•NU ·~ı elektirik techizatı ile mücehhez ve 
Sulıanahrnet, Divan<olu, _ 'u Jl l\Jl clahilindeki ahşap kısmı yağlı boya-, A. Hornşıayn Kumpanya~ı 

ruo;manh.·e , Caıta!oıtlu semıle- Jr dıvarlan nakışlı ve ikinci ve ü-
h 6 Beyoğlu tekke cadde<! 

çüncü kata çıkmak üzere iki tarfh ve 
583 numara 

ıerkoslu evi olupıa kiralamak Sermayesi 20,0QO,OOO Turk lirası ayrıca her kata Mahsus servis· mer-
Türkçe hurufatlı Kominencal · 

isteyenlerin Anadolu Ajan>ı il4· divenlerini havidir. Kabiliyeti taksi-
yazı makinelerinin yeni LAtln 

nat şubesi muhascbeşlne mü~ra· 11 b lnfaat ve Eml"'k u··zerlne miyesi olmamasından naşi bilmüza-ı a emize göre değiştirilmesini a 
tlan. deruhte ederiz. yidc furuhtile şuyuun izalesi hak-
..,..-..,.~ ... ~ ... -•• ••,...,.. iııı••lll!~ııiıl••llll•••-- müsait şeraltle kında mahkemeden sadır olup kesbi 

lsıanbul mahkeme! asllye Ririnci MaMa htiyet eden ilam mevkıi icraya va-
hukuk dairesi Para ikraz eder zolunmuş ve kanunen merasimi ip-

Galaıada Perşembe Pazarında Dr. Hakkı Şinasi tidaiyede ifa edilmiş olmakla gayri 
Roman hanında 7 nümeroda Müflis menkulu mezkOr tarihi il~ndan iti· 
Aleksandır Varingıon el. zimmetinde En sıhhi çocuk ıı;ıda<ı Bil'uınuın Banka muaınelalı baren otuz gün müddetle mevki mü-
mukayyeı alacaj!;ı olanların tasdiki -·Dr Ihsan~ zayedeye konularak !§bu müddetin 

düyun muamelesi için ao;4 29 rari- ıo·• k •• :. k b 1 hitamında yani 20 Myaıs 929 Pazar-
h Suru Şuru U lstanbul Şubesi Bahçekapı 
ine milsadif Salı günü saat 14 de tcsi günü saat on beşte ilıalei eveli-

mahkemede müteşekkil masa hey'etine ÖksUrUk ve nefes darlığı Telefon Is tan bul: 3972 yesi İcra krlrnacağından iştira ya ta-
müraca ıle alacakl&nr.ı tasdik enir- için pek tesirli !ip olanların kıymetimuhammenenin 
mel.ri lüzumu ilAn olunur. , _...._ ·ııı ..... _ d 

.,.... ı çtır - iıl••••••••••• .. yüz e onu nisbetinde pey akçasır.: 

lstanbul icra dairesinden: J 
Bir deyni mahkümün bihtCfl 

1 
ı 

layi mahcıız ve furuhtu rrıukB ~ 
Ungersi Korsi Okoz Por ~ar1'f9 
motor matpa makinasile vııet /9 
sey bir adet kasanin 27 Nisaıı . y-
t "h. .. d ·1 C • giiflU ' 
arı ıne n1usa ı uınartcsı tflf) 

at ondan itibaren galatada peıŞ ~r.ı' 
pazarında zincirli lıenında bİf ~t t' 
ralı matpada bilmüzayecle fut~ c» 
clileceğinden talip olanJaaıı ~:ı'; 
ve saatı mezkürde nıalıallınd~1811 · 
bulunacak memurine muraC•18 

ı_a_n~oı_u_n_u_r·~~~~~~~ 
STANGALİ KADINN1sı 

zıHA ... n,e ... uı·. 
Beyoğlunda lsrikW caddesin!lc ~,ıo~· 
çarşısının 5 nümerosunda k!10 ıS 1 ) 
Iarında 20 llA 24 • ·;sanda sa•~ ııJı'' 
tan l9 a k~dar en son JJIO. e ıııiıi 
reşhir edeceğinden, mubıerel'.ll eYJtf· 
terilerini davetle kesbi şeref 

ANJELO KORP~,er 
• · ·io>\'e •4 Modad•n sanaylı ıeı} · ıt>f'' 

!erini, mobilye, perde, abaiu
1
'9.,9 Jıt' 

v· n ' JJI" şat Ye yaotıkları 20 . ,ısa cJ 
Sil ly• · J itibaren Bcyoğlunda • r ·ha0 esı0 

sinde Sıangıl! Kadın Te<Z' 
teşhir edecektir. ~ 
Mes'ul Müdür: BüRllAl'lı:; 


