
·~ 

t darehane: 
ıtanbuJ, Ankara raddeai, Jf 100 

Telgraf adre~i: l TeleA>n uomaralan: 

!1 
11 

Abone ve !lan tteretleri 
Gazetemizde çikan yazıl11rın bııkuku mahfıızdnr 

.Abone. oıutları ~ llan tarifesi 
TD·~·r• H•r~ 1 l!ncl Sahlf,.I• S•rctmr 

• 140 • 14 • ,,,,. • 
İstanbul, Milliyet .., htanbul, 3911 - 8912 - 8911 

Goıt•·'• '• nıaıbaora Dil lt11Ju/a1 lrftt miidtlrift'• trıl1rtrt:anl ıdtlmıltd,r. 
Mf:ddıll ı tçırın11ıha/nr 10 Mıruıtıır . Oılırr ırrall gtrt oırllln•ı. 

----~-·la••• 15 H:--·---- .... .--........... s••·• meb'llll•ldl llIA.1HlM:..ıT = ,, 
=-

A rıııı 400 b. 8 ••. 1 lnct • • 

4 /4()() • 2700 • .., 2ncl • c 

l'W1111•h••• 15 H:~~~---
IJ 

$() 
(10 

flOO 

YAZJ İNKILABI 

İki kıymetli muharrir arka
daşımız yazı inkılabının Türk 
neşriyatını nasıl ve ne şekilde 
~~teessir ettiğini, kendi görüş
erıne göre, yazdılar. Bu gün
den bu büyük iş için etraflı ve 
lanı teşhis koymak doğru olduf u fikrinde değiliz. Fakat mes
ekten olmıyanlan yanlış hü
kfunıerden korumak için mese
Itııın içyüzünü apaçık ortaya at
ll;ak faydasız değildir. 

.. 1928 Temmuzunda şöyle dü
t~nüyorduk: «Arap yazısını 
kUsbütün kaldırmak ve yazı in
ıl~bını tamamlamak için en a
§agı on beş senelik bir intikal 
cleVri geçecektir.» İnkılap işle
~ni herkesten yüksek ve herke;;; 
t il geniş gören ŞEF şu dü~
ıırıa bütün tereddütleri kırdı: 
6'a hemen, ya hiç bir zaman: ~ 
n nun görüşüne göre on beş se 
~ e herkes kolayına gelen yazıyı 
i ~!anacak, yenisini öğrenmek 
Çın çok vakti olduğunu söyliye 
tek ve on beş sene sonunda tam 
~tbik kararlaştığı zaman, yarm 
c=~~ansa ne kadar buhran ola
c ""l>a gene o kadar buhran ola
~tı: Müddet uzun olursa her
. .gı bir harp ve kargaşalık ü
<erıne inkılabın büsbütün ber
taraf olmak tehlikesi de vardr. 
~.Ynr senenin ilk kanunun-
1.. bir kaç gün evel şöyle dü· 
~Ü~orduk: «Kanun çıkar Çlk
~ti ınkılap şüphesiz yürüyece
Çi r. Fakat belki bir iki sene i
r,n ~azetelerin hacmi yan ya
~a ınecek, satış iki sülüs üç ru
~çazalacak, yeni yazının ikin~i 
la.~n7u yıldönümünde ise inki
teı. ?ırctenbire kendini göstere-
~tır.» . 

tıi lnkııaptan dört ay on sekiL 
titı n geçti: tahminlerimizin hep
fQ de Yanıldlğrmızı söylemelı
;ııı. · Gazeteler düşmedi değil, 
~tak düşündüğümüzden ne ka 
~I farklı; Hatta aralarında ar
~ ar bılc var, Gazetelerimizin 
ıııu P Yakıldığı, inkılabın sürü
bır ~ırp~laması değıl, inkılabm 
~ki ef~ ıçin gazete bütçelerine 
e et~ıği ağırca masraftır. 

la.ıı. Ugun eski yazı şekline alı
llılu bızım neslimiz yalnız lüzti
~Yl v~ hemen ihtiyaç duyduğtı 
t~<lee11 okuyor. Biz henüz gaze
~ .Yız; kitap ve haftalıklara 
\;ıj1~ geçmedik. Onun için haf
llıue. ve aylıkların hükumet ve 
~enı;s7~elerden yardım görmi-
1\tk . ~ ıle kitap baskısı durgun 
ıı:asJÇındedir ve başka türlü ol
teııı~a d~ imkan yoktur. Mek
~i lıi;~e _ış o kadar eyi yörüyor 
tıın h ıkı sene sonra yeni yazı
~•~ınıer çe§it neşriyatı arap ya
c~tı~ bır kaç misli okur bula
llıaıı) · o. zamana kadar ne yap 
te§ebbJıı_rk basıcılarmın her 
tirilk rıı·sune devlet parasıda iş
e~ei{ 01

1 etmeli? Devlet para ver 
lli,i'lin du~tan sonra, bizzat ken
l<ı.ç oıct ~ılli kütüphanenin muh 
(io~ru ugu eserleri doğrudan 
o'.Ya bastırması daha doğru 

~· ll\t) 
1Çin : 

eq <lııır ıfrat gösterelim? Bun: 
~ilzıs1 v -::-~mızda yaşıyan arap 
e ita a tınde kaç gazetecimiz 
~eııın~askıcımız vaziyetinden 
~ :fatı b ıı? Maarif ve devlet nes 
b iln tid~~araf, son senelerde ı;ı: 
\tlur ,,., 1 eserlerin adedi on11 

l\ı L ""\!) Ç 
k ilıı; ist · ocuklarırruza okut
~lı enıedi " · · i at k" gımız o bir yığın 
1 <ltrJltııı ıdtapıarı bile devletin 
<t,ı_ okunrn . bt.'<l oını asını ıstemek 
Çı Pten ar az mı? Bin türlü se
~1 l'iııckte ~~ Y~ısr vaktinde ge
ı 1n1tııab ııgumız buhran ya
ev_aı b,,,_'._nın dördüncü a~da 
~Jı,, ."""0arnış i b ~ J etıni . se unun me-

ı:. illt1 ay ınkıiaba yükletmek 
r/bıi haklıevbel istemekte kendi~ 

Un-;: ulmadıg'rm 1 <lo ~ "'"n iste • ız şey e-
~.r-u olur mege kalkışmamız 
•aı . nıu? 

ily S l IDkıJab .. 
d onraki ının dort buçuk 
!le~ Çok '?~zarasıNORMAL 
oıı:,.,. e.ırıdır y . 

•ıı· ·"dan d • · azı ınkılabınm 
SıJ.ilkası olnı ogruya kendisi ile 
tıı.Yatdın:ı ı~an &rkıntılann na

'>ı Urıııa gög?.~esi meselesi ise 
eseıe d . ruşulecek mill" b" 
·esı tgıl re • ı ır 

leu· elt ad ' smı makamları.:ı 
1le~ek bi~ları arasında hal

meseledır. 

F'ALiH RIFKI 

Yerli malları koruma cemiyeti dün tesekkül etti 

Dün resmen teşekkül eden yerli mallarını koruma cem'iyeti 
azası içtima- halinde 

Yerli malına rağbet 

Dün teşekkül eden cemiyete 
her vatandaş aidat vermek

sizin girebilecektir 

Mayısta yapılacak büyük bir içtimada 
veresiye muamele işi de görüşülecektir 

Yerli mallarımızın revacını temin için başlıgan cere
yan gittikçe kuvvelleııigor. Istanbul 1 ilrkocağındaki 
"geril malları koruma,, encümeni, umumi merkez he
yetinden alınan veçhe üzerine faaliyete geçmiştir. En
cümen memleketimizde iktisadiyat sahasında tanınmış 
zevatı; milli mamulat fabrikaları mümessillerini ve 
Türk terzileri ocak salonunda mayısın ilçüncü cuma 
günü aktedllecek içtimaa davet etmiştir. 
Bu içtimada, bilhassa yeril kumaşların kullanılmarına 

mani olan amlllerln önüne geçilmesi lçln liizımgelen 
çareler tespit edilecektir. 

Terzilerin taksit işleri : 
Terlzlerin mühim bir kı mının, memurları ve halkın 

çoğunu taksitle muameleye bağlayarak istedikleri ecnebi 
malları sürdükleri anlaşıldığı cihetle yeril kumaşların da 
veresiye olarak teminine çalışılacak ve Türkocağındakl 

encümen alakadarlarla temas ederek bu meseleyi hal
ledecektir. 

Şimdiden itibarı müsait olup da fabrikalarımızdan 

kredi ile mal alan bazı müesseseler, bu teşebbüse müza
heret edeceklerini bildirmişlerdir. 

Diinkü içtin1aın neticesi: 
Dün talebe birliğinde bir içtima yapılmıştır. 
Bu içtimada derneğin yerli malları korunma cemiyeti 

şekline kalbi takarrür etmiştir: Gayesi türklye hududları 
dahilinde istihsal olunan eşyanın ve mevadın tercihen 
lstlhlaklnl temin· olan cemiyetin nizamnamesi dün 
hazırlanmış ve tastlk edilmiştir. Nizamname bugün 
Vilayete verilecektir. 

Cemiyetin merkezi lstanbulda olacak ve icap eden yerlerde 
şubeler açılacaktır. 

Cemiyetin asli azası mUesslsler olacak, yüksek tahsil talebesi 
ile müderris ve mu alllmler de tabif aza sıfahnı haiz olacaklardır. 

Cemiyetin gayesini kabul ve filen tatbikini taahhüt eden her 
Türk fahri aza olabilecektir. 

Aza nasıl ahtedecek 7 
Cemiyete aza olmak isteyenler şu suretle bir ahte mecburdur: 
- Yerli nıalları gerek zalim ve gerek ailenı irin 

tercihen istihUJk etmeyi, ıııuhllimi ve arkadaşlarınıı da 
bu yolda teşviki taahhüt ederim. 

Cemiyet Türk sanayilnln inkişafı etrafında ilmi ve ameli tet
kikler yapacak, eserler terceme edecek ve yeril mallarını kullan
mak için ve rağbeti arttırmak için neler lazım geldiğini alakadar
lara bildirecektir. 

Ceıniyetin propaganda işleri 

Cemiyetin idare hey'etinde birde propaganda mUdürU de buluna
acktır. 

M illi fabrikalar yeril malları hakkında filfmler yapacaklardır. 
Bu fillmler cemiyetin vereceği konferanslarda ve sinema· 

!arda halka gösterilecektir, 

Her sene 4 Nisanda 

Cemiyet her sene 4 Nisanda yani ilk yeril malları için miting 
yapıldığı tarihte bir içtima yapacaktır. Miting de her sene daha 

ziyade tekemmUI ıtmet Uzre millt fabrikalar tarafından bir aerğl 
de bulunacaktır. 

Umumi kongrada 

Her sene Nisanın son Cumasında cemiyetin umumi kongrası 
toplanacaktır. 

Cemiyete girecekler 
Hiç bir aldat vermlyeceklerdir. 

DUnkU içtimada yeni lıirllğln ilk hey'etl idaresi teşekkUI etmi
ştir. Nizamname mucibince Talebe birliğinin reis ve veznedarı 
cemly.tin tabii reis ve veznedarı olması lazım geldiğinden Ferruh 
ve Süreyya Beyler lbka ve yeni azalıklar dn Hukuk fakilltesinden 
Adnan ve J\\lllkiye mektebinden Haydar Beyler lntihno edlimlştir. 

TAHl(İKAT 

Son yapılan 
isticvap/ar 

Reşit ve Jltasır Beylerin 
ecnebi bir nıemleketle 
nıulıaberatta bulun
dukları .~ögleniyor 

-- ·-
Kadriye hanım ve rilfeka 

sı hakkındaki tahkikata de
vam edllmekfc olup maznun- l 
!ardan Palk be}'ln isticvabı- ) 
na devam edilmekte ve bu 
meyanda muvaclhcler de ya
pılmaktadır. Tahkikatın şim
diye kadar verdiği neticeye 

. göre maznunlardan Ahmet 
Reşit ve Nasır beylerin ec
nebi bir memleketle muha
beratta bulundukları anlaşıl-

. makta olduğu söylenmekte

. ıHr. Dr. Arapyanla Gabrlye
lin evlerinin taharrisi esna
sında elde edilen mektup, 
gazete ve evrakın tetkikatı 
henüz bitmemiştir. Bu gün-

Nası ... B. 

,~ Millet Me<:llsi ""'\ 
Mayisten ilib~ren her_ 1 

gün içtima var 
Ani.ara, 19 ' milliyet ) _; 

M. Meclisi Mayis bidayetin
den ltlbaren her gün içtima 
edecektir. Meclis ayın on be
şine kadar mevcut işleri ikmal 

ı edecek, on beş Maylste tatil 
edilecektir. 

. . 

ll~an~a Kral kıtaatı 
ilerliJor 

Sinıla, 19 ( A.A.) - A
manullh, hiçbir nıukaveme
te maruz kalmadan gazne
gi işgal etmiştir. 

İran- Afgan hududu 
Cenevre, 18 ( A.A.) - lran 

heyeti murahhasası Cenevre 
deki ecnebi matbuatı muha
birlerine Afganistan hudu
dunda ittihaz edilmiş olan 
ihtiyat tedbirlerinin yegane 
gayesi bazı Afgan kabilele
rinin lran toprağına akın et-lerde diğer maznunlıtrın da 

lstlcv apla rına baş la nması 
muhtemeldir. 

1 melerlne mani olmak oldu
ğunu bildlrmlştlr. 

Emel Hanımın ce-
1 nazesi kaldırıldı 

V iyana sefirimiz Hamdi Be
yin kızı Emel Hanımın 

şehrimize getirilen cenazesi 
dün sabah hazin merasimle 
Sirkeci camisinden kaldırıl
mıştır. 

Merasime Şükrü Nam Pa
şa ile şehrimizdeki erkanı 

askeriye, Polismüdüril Şerif, 
Şehremini muavini Hamit 
beylerle diğer bir çok zevat, 
Avusturya sefareti erkanı, 
kolorduya mensup bir kıta, 
polis inzibat ve zabıta! bele
diye müfrezeleri iştirak et
mişlerdir. 

Emel Hanımın tabutu 
Seyriscfalnln kınalıada va
puru ile Beylerbeyine götü- il 
rülmüş ve cenaze oradaki 
aile mekbereslne defnolun- 1 
muştur. 1 
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.. 
Ucret alanlar ---....-
Barem layıhası 
tetkik ediliyor 

Ücret alanlar için geni bir 
lligıha hazırlanmaktadır 

Ankara, 19 (Mllllyet) -
Muvazene encümeni barem 

layıhasını 

tetkike de
vam etmek
tedir. 

Riyaseti 
Cumhur, 

ı\\eclis, Di
vanı muha-
1ebat me
murları için 
ayrı bir la
yiha hazır-

lan maktadır . 
Emirı Bey Ali iktisat 

' 
·çocuKLAR 

(23) Nisan 
geliyor 

Türk ocağını bir hafta 
idare edecek çocukların 
reis 1Je katibi umumisi 

tayin edildi 

fstanbul Türk ocağı Çocuk 
haftasına mahgus hazırlıkları 

bitirmiş tir. 
fstanbul Türk ocağına vaz·ı· 

yet edecek olan çocuklar, 23 
Nisan Salı gllnU ocok idare 
hey'etinden !\ileri tesellüm ede
ceklerdir. 

Çocuklar, ocağı nasıl idare 
edeceklerini salahiyettar me
kamlara telgrafla bildirecekler
dir. Ocağın bir haftalık çocuk 
idaresi reisi BU rhanettln efendi 
ile kAtibl umumi Sevim kanım 

bütün ı•caklara bir tamimle de
ruhte ettikleri vazifeyi izah 
edeceklerdir. 

Bunu mUteakıp çocuklardan 
mUrrel:l..ep bir grup Vali, kol
ordu kumandanı ve Polis mU
dUrUnU ziyaretle milli hakimiyet 

bayramını tebrik edeceklerdir. 
Bundan sonra Tepebaşı tiyat
rosunda yalnız çocukların işti

rak edeceği bir mCsamcre ve
rilecektir. 24 Nisanda Ocakta 
verilecek müsamerelere ilk mek
teplerdeki çocukların anneleri 
davet edilmektedir. 

Bu müsamereyi, gürbüz ço
cuk müsabakası takip edecek 
birlncillğl kazanan meme, mama 
ve oyun çocuklonna ocağın bir 
hatırası olmak Uzre altun ma
dalyon ve kalem verilecektir. 

26 Nisanda (6-12) yaşlarında 
çocuklann lştirakıle saat üçten 
yediye kadar devam etmesi 
mukarrer çocuk balosu tertip 
edileceptir. • 

Baloda yalnız çocuklara 
mahsus bUyUk bir büfe ve bir 
çok kotiyonlar bulundurulacak
tır. Çocuk haftasının diğer glln· 
!erinde konser, konferans ve 
müsamereler verilecek, Son gU
nU (4) de epebaşındaki çocuk 
müsameresine sllferada davet 
edilecektir. 

23 Nisan çocuk baftuı mil
nasebetile 30 Nisan salı gtlnU 
Çapa terblyei bedeniye kursun
da bir müsamere "erllecektir. 

~·--

Memleketimizin imarı için yeni 
lôyıhalar hazır. ıyaıı Nafia 

rekili Recep Bey 

Su ve yol 
'Nafia encümeni 
layıhayı kabul etti 

--·--
Sulama işlerine 155, 

demir yollar ve 
limanlara da 140 

milyon ..• 

Ankara, 19 (J.1illi
get) - Nafia encümeni 
demir yollar ve sulanın 
işleri hakkındaki layı
lıayı mii:znkere ı>P. ay
nen kabul etmiştir. 

Bu layıha bütçe encüme
nine tevdi edilmiştir. Layıhn 
10 senelik bir pragrnm ve 
240 milyonluk tahsisata ait
tir. Sulama işlerine (155) 
demir yollar ve limanlara 
140 milyon tahsisat konmu • 
tur. Mersin limanı inşaatı 

için de 17 milyon lira kon. 
muştur. Bu miktar her sene 
bütcelerlne taksim edllecek
tlr. 

Jlllli şoseldr 
Ankara, 19 (Milliyet) - on 

iki senelik bir yol projtramı 

olan milli şoseler layıhası Nafia 
eucUmenlnde habul edildi ve 
dahllye encümenine nr idi· 
Bilahare blltçe encümenine ve
rilecektir. 

Başlıyor 

Bugünden itibareıı 
müsabakamız 

başlıyor 

Tir~~~~:.~tlu~!~utıu- r ·-
Dünkü maç meclisi memurları ile talim 

ve terbiye reisi ücret aldık· 
!arından derecelerde isim
leri yoktur. Bunun hakkında 
ayrı bir layiha hazırlana

caktır. 

ğon Belgrat sefiri, Arnavutluk 
ııariciye nazırlığına tayin edil- ı 
mlştir. 
;---------. 

G. S. bire karşı (2) 
sayı ile Beşiktaşa 

galip geldi 

Dün çok keskin bir 
soğuğa rağmen lik 
nıaçlarından en mü
himi G. S. - Beşiktaş 
maçı kalabalık futbol 
meraklıları ününde 
yapılmıştır. Neticede 
Galatasaray bire karşı 
(2) sayile Beşiktaşlıları 
n1ağlup etn1iştir. 

[ ıllar,:lar kakhılldaki taj. 
silllf ikilıci srhlfemizdedir.] 

.,, 11111111111111111 il 11111111111111111111111111111"" 

[ ~laaş layıhasın11ı nıü
tebaki nıetninl de beşinci 
sayfanıızda okuyunuz.] 

İtalyan tayyareleri Alinaga 
gidiyor 

Roma, 18 (A.A.) De Pine-
do nun komandası altında bu
lunan 35 ltalyan tayyaresi bu
ctınlerde Balkanlarda icra ede
cekleri havai seferin ilk merha· 
lesi olan Atlnaya gldec~ktır. 

Tunusla bomba patladı 
Tunu;;, 19 ( A.A) - ttalyan 

jeneral konsolosluğun da bir 
bomba infilak etmiştir. Nüfusça 
azyiat yoktur. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 

ı - 'fan1irat i~Jcri 

2- !'on h3bcrtcr 

3- 'f:ırllıi tcfrik.tnuz: 1'emlrJenk 

3 Uncu sahifemizde : 
t- J~tanbul Cuma günleri na.-ıl c~

Jcniyor 
2- \1 il;ıyetlcri11 idarc·lnc d.:ıir d.thi· 

!iye Hklllnln mllblnı heyan.rı 

3- lcra kanununa dafr , \dlire vell
llnin mühln1 beyanatı 

4 Uncu sahifemizde.; 
ı - 11.av.ı raporu 
2:- Felek: H.afl an1arazısı 
'\- H n1an 

fi lncı sahifemizde: 

ı- 1\l~as ı.:ı.n1I r ai ,t 1.:..'.lnunnn 
me~l 

, 

Haftanın en mü
him haberi hangisi? 

Bugünden itibaren 
başlıyan hafta mü
sabakamızın ilk 
haftası olacaktır. 

Sliyleyiniz: Jfsftanuı eıı 
mü!ıim haberi lrnnyiç/dir? 
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t-pll&ere~ Tamirat meselesi 

Türk ordusu lstanbulu 
muhasara ediyor 

•••••••• 
Fakat bi,.deııbire Temirlenk Şarktan 

gürüyiip geldi, bunun üzerine Istanbulun 
muha arası da kaldı 

infi~a~ f aaliyett 
---·--"" 

Başvekil işsizlere iş 
bulunacağını 
temin ediyor 

- --·-

Son söz 
Almanlar siyasi 
menafi temin et
meden hiç bir şeyi 
kabul etmiyorlar --

Londra, JR (.\. \ , - Ba,,ddl 
\I. Haldı,in' bu gün llrury Lane 
ti .. tro unda :ııim 1ıir kalabal.ik: 

Sigismundun ordusu b- 1E lısalip te9kil edip Türklerin bw.urondıı miıhlm bır nutuk Paris, 18 { A. A.) - Mösyö 
retle sağlam kaldı. Avrupa fÖ· 1 üzerine yollamak arzusu, heve· Scbacht ın, vermi~ oldugu muh· 

1 rd 
• • t• A 1ı ._. d ırat etm;•rir ~Jumaileyh, .muha- v valye erine ya un etmemesison sı geçmış ı. vrupa ÜKum ar- .. ...,.. tırada, enevi taksitlerden biç 

d d"·'- . s· . 1 t k ti" • 1 ·ı 1 'azıık r ırkanın intithabat sirnse-erece ıa:ranı U<Kattır. ıgı • an ar ı caret ış en e meşgu bir kısmının kaydll şartsız piya· 
mundaya cesaret edemediğin- olmaca baılaınıslar ve günün i- tinın ~na hatlarını izııh ve ıeş- saya ihracı mümkün olmıyaca· 
ileri ablmalan yüzüden aradl\ cap ettirdiği siyaai iılerle oğra- rih cdt:ıı bu nutkunn, bizzat reisi gını bunan mUmktıu olabilmesi 
pek buyük bir mesafe kalmış şıyorlardı. Kilise istediği kadav ol n '\I. Llo d (;eorgcun itirah lçin ya borcun ve taksitler milı:· 
olduğundan layikiyle yardım e- davette bulunaun, tek başına ka wçhik, Libcrııl fırkn>ının hir tarının tenzlll eyahut Dant:ıig 
dememi&tir. Fakat sebep ne o- İan kayaer i tediği kadar Av- kuluvarının ortadan kaldırılma· 

., ıtıc\ ait fırka"ndan h~kH bir 
!ursa olsun Avrupıada bu mese- , rupa saraylarını dolaşsın, bun- sını, bazı Alman mustemlekele· 
le pek harare. tli münakaşalan lana hepsi bey hnde idi. ey olmadır;ıııı . ınubafazak r fırka- rinln iadesi gibi siyasi tavizatıa 
mucip olmuttur. Jatanbulda sefalet ve açlık nııı be icraat fırkası olduğunu bulunmak IA.zım geldiğini, çUnkU 

rtık bu vaziyet üz rine Av- hüküm sürüyordu. lmpera· 'ovlemt:kk hn,l:ımı.ştır. i\I. Bal- "u arazinin zıyaından Alman 
'11pa şevalyeleri muharebeyi or eyus bir halde <11 jn • özııne deı anıla dc·mi'itir ki: iktisadiyatının mlltee~sir oldu ' 
hiç bir muvaffakiyet ümid-• i avdet etmiti bulunuvor, · B k 1 h ı. Jtunu beyan etügi tasrih edil-, • aş ·a ar• iç ,, zaman ta dl 
kalmiyacak rette kaybetmiş- kendi adasıları onu teı·kederek hakku\.. ctmı'\cceı;e hcnıiyen me~t:ba~ld celsede M. Schacbt, 
!erdir. ekmek 'bulmak için Türklerin • ı talebetmlş olduo.u siyasi menafi 

d 1 _._ t>ir tnkım İ \ . - program ar ortaya .. 
Şevalyelerin, yaralannda ·yanına iltica e iyor arw. Şeva- hakkında aynı zamanda müza· 

ka l k al 1 l den l anbul ---'- · · atarken biz cncle•dcr heri, ga· n ar a arak kaçm arını gö- ye er st a yarww ıçın keratta bulunulmadıkça daha 
ren piyade krtaatmı da cesareti gelmiş olanlar da !ehri terket- yesı işsiklik 1 • 'ırnnma •ıihayet yüksek bir taksit tesbiti imkA· 
kırıldı. Bu Ehlisalip ordusu içiı tiler.lmperatorum yeğe ide şeh ,·ermek nlnn, faal lıir cidale nına ait mllzakeratıa bulunmak· 
hezimet demekti. Ordunun ce- ri Türklere teslim için onlarla tıldık. llir kaç ene ene! · j htı tan kat'i surette imtina etmiştir. 
nahlarında bu unan Ulahlar can müzakereye girifiyordu. vık c,renlen hen yeni Jıir muhit Dalnler, tamamen mal! olan 
!arını kurta ak içm" birer ta- h.te bu e&nadadır ki biç bek- ld 1 sal9.hlyetıerl ha;icinde siyası bir ha_.;ı! o u. 'imdi, patronlnr a 
rafa kaçtılar. Sigismundun ce- lenilmeyen b:r anda carklan Ta mUzAkcreye girl~menln imkil.n· 

., ıınıele arn ıncln hukıim uren l ıı- nda müttellkt' ter Bina 
sur Macar kıtaatı sebat ve muka tar aı· zuhur etmiştir. Bunlar Si. sız 1 .~ 1 ır · • 

\ İfnk Zihni\· ct;~ın memleketimi- enaleyh konferans Alman oltl· 
Bavyera kıtaıt sebat ve muka . vası zaptettikten sonra yo a· matomu dolayısile esas itibarile 

-· d"I Faka s· . d 1 ·1 ·ı· 1 d' zin '2 n:tctıne \'CDİ hir hamt ncf· ve et goster ı er. t ııtı•· nna evam a t en ıyor ar 1• ademi itilAfı tesblt \'e tayinden 
d ·1 t. d k" M B t " ·bet'ın gı"tm k ctmı oldu,.l'" id1.'ıa edebiliriz. mun ı emaye ın e ı acar a- eyazı ~sya cı e e h başka bir şey yapamamıştır. 

sı zadcleri her 'kesten eve! kaça- üzere lstanbulun muhasarasına aldha doj!nı !!itmekte nlan .'J'l senede allnal·ak para 
rak Tuna üzerinde bekleyen Ve- devamdan vazgeçti. Avrupa ci- tıcare t 'e san':ıtiı:ııizın cihan pi- Paris, 18 A.A. ) lngllz 
nedik Kadirgalanna iltica et- hetindeki Türk kıtaatı Anadolu vas:ılarında k:n'bcrmi.: oldlığu murabbası Lörd l{evolstocke un 
mek iç.in beygirlerini dört nala .yakasına geçirildi. lstanbulunl nıe\ kı harı fakat cmııı bir >U· riyasetindeki tsll komllenln dün 
sürdüler. sahibi de T emiri mıı.ğİup ettiğt . . d • · ı o""''eden sonra akdetmf<: oldu"'u rette 1'Ur at d'llt"te) ız 'c ıu .. Y "' 

Beyazıt da bwıdan sonra eli- takdirde şehri kendi.ine te•lim lçllmaın nihayetinde Alman he· 
ed · d altlh ile bıı tcrakkı 'r. ınil'.1 ne geçmiş olan esirlere acımadı. eceğıne air Beyazıt ile bir yeti murahhasasının 37 sene 

Ehlisalip vakanüviıi olan ehli· muahede aktetti. ,:aıın~i 'İ\asetiııdc lıır ıuga~\'ur :zarfında 1,650 milyon altın mn· 
a ip ordusunun ileri gelen esir- Temir, Yı.dırımla karşılaşıy· lıir ~urı~ lı:ı ·ı rılnıadıkça. d:ıııne rktan ibaret olan senevi taksit-

leri için iki yüz bin altın fidyei or 1402 senesi yaz mevsimin- de\ .,nı cdCC'cktir l la ı ha:.ırda feri ıe1ylt eden yenı bir lelı:l"fte 
necat istendi. Ondan sonra esir- de idi ki şarki Avnıpan•n da oa- lngıliz sana ,;nin io tin .ıt cttigi bulunmaktan imliııa etmiş ol· 
ler bırakıldı. hibi olan Türkler yayı zat>- duğu resmen blldirllmlştir. Bin· 

H la 1 ı csıı;;lar o katl:ır ağl:ıt!':dır ki d:ıba netice, Alman heyeti konfe n· 
Ü sa aon Ehli alip de işte tetmiş 0 an Temirleıık i e kar-\ şimdillcn caı. :ıc,... hır buçuk sa ışıırakten lerağııt edecektlr -

böyle Avrupa için fUUIZ. şeref- şılaşmak üzere.kuvvetlerini ha- mih 011 i ızc , ted::n~• imk;}ıımı Alacaklı devletler mUmeıısllleri 
sız bitti. zırlıyorlardı. Ko&ovanın ve Ni -. · k yarın tamirat me&'eleslnin halll 

N 'kbol b--L--' 1396 · temin .-..Jemi,t.;r . Ve pek ya ın ı umu ar.,...,.. sc- bolunun fatihi olan Türk ordu-ı -, ' husnsunda Alman murahhasla· 
nesinde olmuştur. Beyazıt bun· sunun en emektar kıtaatı Bur- bır ı,ukn:ıl de i· ızler adedinin rı ile bir ltilA vllcude getirme-
dan sonra latanbulu muhasara saya sevkeclildi. Bu•ada Anado- normal l•ir mıkn: · •ıı Z7.d et· nin mUmkUn olmadığını tebyio 
etti. Fakat memlek~tlerine dö. lu ordusu da iltihak etti. Tepe- I me ı ııınıt olurnbili r. eden bir rapor tanzim edecek· 
nen teValyelerden bır kıtımm•n den tırnağa .ka ar müsellah yİr· 1 '.\I. Bald11 ın ..,cticc "!:ırak, lerdir. 
bir kaç· kadi-a ile l&tanbul ö- mı· bı"n su"varı" va--'ı ki bunl~r Almanlar mlizakereyi • • "' ~ muntahiptcrdcn r.ı uhaf:ızakar fırk:ı 
nüne gelmesi bu ~el:ıirdeki huis- Türklere tabı olan Sırp kıtaatı h:ı~krn ıa ic r rn tı ·~ ı;orc hukt•nı bırııkhlar 
tiyan ara cesaret vermifti Tür idi. Perls. 18 A.A) Mö!yö 
kl li b 1 1 ·,..ermckı:ıni .'>Ltrni; '.: "crinı.: 

erin nd:? u unan mem e- Petro Lazarus kumandaıı.ı altın ' Schacbt, mubtırndıtkl Alman 
k t• A dolud b 1 kı d bal ·ı d b L n-etircmh·ec.ı • şc,· kri ı-adcd~- kllf 1 ı ı ekte · ti e ın n a u unan &· a unan u süvarı er en an- " ' ' te n ını te:ıy t e m n ım • 
mı Rumelide bulunan kısımden ededten vakani.ivis bunların miı eLej,". ı ıi soylcmi~t r na evleıııiştir. Blnnetlce Alman 
denizle ayrılmış olduğundan baştan atagı :zırhlara giyinmi:ı - - ----- ~ muraliha<ları. mllt lıassıslar lı:on-
Veııedik ve Cenovadan gönde- olduk.lannı <re yalnız göz! rir.in .ıtt..merlkaıada fernnsına i tirııkten feraı:;et ey-
rilecek bir donanma Türklerin göründüğHnü aöyluyor. ı lemişlerdlr. 
vaziyetini aon derece müşkülata Sırplardan aonra Rumlar, u. ıçhi düşmanları 4lacaklıların son teklifi 
oğratacağı gibi lstanbulun da !ahlar geliyordu. Bunlar piya.

1 
\\ ashlngton, 19 (A.A.) Pnrls, 18 ( A. A. itlllU 

muhasar ını aki bıraktırabi- de kuvvet•ni teşkil edip tabi ol- Cenubi Cnroline Ayanından \e lmkansızlıtı iman murehhasla-
lirdi. Cenova ve Venedik donan duklan Türklere hizmete geli. ı demokratlardan mösyö Bleate, rıoın da huzur!) le mUtehassıs-
malannm yapacakları şey Bu- yorlardı. Ayan meclisi divan riyasetine lar, komites nln yarınki celse· 
öaiları İ~gal etmek olacaktı. Bütün ordu:ıun mevcudu 120, bir kanuni ekllf tevdi etml,tir. sinde resmen ıescll edilecektir. 
" · Mütehassıslar, 15 nlsıın mııbtı 
Lakin bunu yapamadılar. Çün· 000 ile 250,000 arasında tahmin .Bu teklif mucibince mösyö Hoo· rasına tevfikan tamirat hakkın-
kü ı:erclı Vcnedik ve gerek Ce- ediliyor. Türk ordu5u Zafere a- ver den, ~ ·ashinglonda bulunan do, 38 seııe zıırlındu vasati 
nova kendileri için ticaret paza· lrflJll~ b"r ordu .idi. Sipahiler, bütün diplomatlardan içki içme· 2.200 milyoııluksenevltakslt ile 
rı bulmak maksaaile pek şid- yeniçeriler daima silah altında memelerini ve lçlrmemelerinl ball baı:ırdll kı,Ynıeti 40 milyar-
detli bir rekabete düımüşlerdi. bulunan askerlerdi. Türk ordu- ta!ebetmesl istenilecektlr. dan ibaret olan meblAğı tediye 
13uulann her ilcisi de Asya tica- sun Zaptu raptı sonder e- >- etmek e ,asına müstenit bir su-{'i11da harp oluyor ret! hal ve beynelmllc:l bir tedl· 
rctini e ine geçirmek istiyordu. ydi. yat banka•ı ihdasını teklif ede-
Türkler ipıomatlık yaptılal'. Diğer taraftan Temir de ile- . Ghacghai, 19 A.A) • Yangtçe celderdir. 
B her iki mem eketle müzake- "liyordu. Temirin gelmekte ol-i mn iki sahilinde Shael ıle Ychang ııİİİmg.;,;;;.;,;1a:ı,-ru!ll'l•--•
reye girittiler. Asya ticaretin~ maaı Türklerin ipne geliyordu.! araqnda muharebe devam et· 
ele geçirmek isteyip istemedik- Türk ordusunun esas kuvvetini' mektcilir • wubnn kıtaa~ından 
ı · · dul · d •1 ed' d T- k · 15,000 klfl, ı;ağdan .Nankı mllli 
ennı sor ar. pıya e teş u ıyor u. ur pı· ku\'Vetlerlnl ld 1111 lstıı.nbı:lu Türklere karşı mü- yade.i ise müdafaa harekatında kuvvetleri nt vef 

10 
a,n ms t 

d f • • "d bi Ebl" ı· d . • k n ııra tarı o an e • 
a aa JÇID y~ı;ıı en r ısa >p aıma en mükemmel bır uvvet chouen kuvvetlerinln taarruzuna 

ordu te!kilı hakkında Papa olmustur, uğnımııktattır Vehang e h ÖZ o 
tar~~a vaki ola.n davet ~unu~ . ~ri"~dolunu? e!1 ~ayük kıı~ı i inde lkam~t eden ~adı:v:; 1 ~:~n~~vl G L K 
netıceaı olarak akim kaldıgı gibi ıle ırtıbat ke&rlmıştı. Yalnız Sı- çocuklar Japon gemilerine llti- 'D • y i)1 OCUYAN 
Avrııpadaki .sil.zade şevalyeler vasm .garbindcı gelen biı:- yııl ca etmlslerdlr. e!o~n. ~ 32 
de ıırlık dahili m harebelerlc v.ardı. Türkler i,tc.bu yol üz·.. · e••••••• - u tıın amam· 
meşgul olduklarından Türklere nnde Temırle kıırşı caklarou 
lcartı yenici iç bir teY 'J'apı· heaap ettiler. 

1 

lam •tır. Beyazıt orduyu garbe aevket-
Tarihln pek az kaydettiği bir ti. Ankaraya kadar gölürd:i. 

mannra kiı.rşıamc:1ayız. Şarki Orada esas kuvvetlerini yerle§· 

Çocuk haf tas 
23Nisanda başlar 

R 

Tab~im msllbat 
Bütün devletler tara
fından kabul edil

mek şartile.. ---Cenevre, 18 ( A.A.) Talı 
dldl tesllhat ihzari konferan· 
sında Çekoslovok)a. Roman
ya, Japonya murahhasları 
Sovyetlerln vermiş olduğu 

takririn milzakeresinln ko
misyonun alüıiyetl hududu 
dahilinde olup olmadığını 

divanı riyasetten istifsar tek
llilnde bulunmuştur. ltalya 
murahhası mösyö De Marlnis 
Avrupanın bütün devletleri 
tarafından kabul edilmek Şar 
tile tesllhatta tahdidat icra· 
sını şimdiden kabul edeceğini 
beyan fakat sovyet takriri· 
nln dl~er iki noktasına iti· 
raz eylemiştir. 

Yozgat vilaytinden: 
\ 'ozgaı Yerkô' •oriki üzerinde 

07;; + 9 dan ;ı.ı-~ l:.! kilometreye 
kadar olan 1n.-ım tarikin imalat sı
naiye \'C şosanın tamiratı e~:ısiyC:'~i 
hedeh keşfi "lan .ı~378 liıa 90 ku· 
ruş l ıcdcl lk 2;; ni.,an <ı2!J Per>embe 
j!'ıinü saat on heştc kapalı "8rf usu· 
lik miınakasaı·• \07.edilecektir. Ta
hpkıin hcdeli ko>fin vüzde }<W 
'ıuçujtu nıspcundc ıeminac akçesi 
yeya banko mektnhu ibraz etmeleri 
lazımdır ıa lipler calsil:lı almak için 
\ ozgat baş miıhendi,Uı';ine müracaat 
etmeleri ilAıı olunur. 

Yozgat baş nıühen
disliı,rindeu; 

Yoz!(•! Ycrk<•Y tariki iızerinde 

5+il05 den •l -07~. kilomcıroya ka· 

dar olan kısmı tarikin imalltı ,;maiye, 
şo enin camıratı e'as!ye i bedeli keşfl 
olan 4654:ı lira 4-7 kuruş bedel ile 
29- -i>an-Q2Q pazartesi giıniı $aat 16 

da kapalı z~ rf usulile miinaka aya 

,·azcdilccektir_ 
Taliplerin bedeli keş[in yüzde 

vedi buçuk ni. pelinde ıeminat akçe5i 
ve ya Banka mektubu ibraz etmckrl 
tızımdır. Taliplerin ıa~ilat almak için 
Yozgat baş mühendisliğine müracaat 
etmeleri i\;)n olunur 

HANIM EFENDiLER! 
lle\'O~lunda );ıiklil caddesinde 

3<11 nümerolu meşhur 

EPREl\f KÜRK 
MAGAZALARINI ziyaretle teşhir 

edilmekte olan ga}CI .güzel ve şık 

kürkleri ~i.ırmek :ı:ahmetlnl ihtiyar 

ederseniz mev;iınin ilerlemiş bulun· 
m»ı hasebiyle ıenzil~tlı fiatlarlı sa· 
ıılacak olan bn kürklerden mem

nı., kalırsını.ı. 

Yozgat baş mühen
disliğinden: 

Yozgat - Yerköy ınriki iızcrinde 

5X750 kilomeıroda 2X 4 ıcıklığında 
ve 12Y 366 kilometroda 2)< 8 açık· 

lığında iki adcı kiıprünün döşeme· 
eri beton arnıeye ıahvllkılmıcağından 

bedeli keıfi 8119 Ura olup taliplerin 
yüzde Yedi buçuk nispetinde teminıt 

•kçesi veya Banka mektubu ibraz 
enoeleri ve nisanın yirmi dokuzuncu 
günü ihalesi icra edileceğinden en· 
cümeni vlllycte muracaatları ve fazla 
ıafsildı almak isteyenlerin Yozgat 
baş miıhendisti~inl· mıırac.aı etme· 
leri il~n olunur .. 

Roma imperatorluğu un mer· tirdi. Tatar orduawıun Sivastaı 
l·ezi olan Istanbul sonderece ae- bulunduğunu anlayınca Beyazıt 
falct içinde bul yordu. lmpe- ileriledi ve pek elvirişli gördü- 1 

Rlr;ıayei Etfale b•ı haft 
zarfında yapacayın gar
dını memleketin hem 11u
f usunu tezyit edecek ilk 
temeli atmış olacaksınız 
Jıem de kimsesiz yarru
ların şikilyetlerinl din
direcelısiniz. Her 1 ilrk 
bu mukaddes işe sarıl

malıdır. 

""'•f...tııt!'!~ 

~~' rator anüel dine para bul gü arazid <ırduyu beklet i. İ 
mak ve ıe rin müdafaasını te· Bu suretle üç gün, bir ha a ı 
min etm k için adam aramak ü- beklendi. Neticede alınan haber 
zere Avnı aya ıeyahata çıktı. ler iyi C:cğildi. Çünkü Sivasta 
Mayetinde bulunan erkan o ka- bulunan T lar kı atı pek az bir 
dar ae.lll bir kıyafette bulunuyor kuvvetten ibarc;tti. Halbuki Te. 
du ki h ilerine acıyan bir ltaly- mlrlenk ordusunun asıl mühim 
an asilzadesi Bizans imperato- olan aksamını alarak Sivaatan 
runa lizım gele vesaiti temin çıkıp gitmiı, hem de çoktan be- ••'1ıurııvrııv"v"v•v-•-•rv_v_v_v_v.rrııı 
etti. Sezarlann torunu o an bu ri ıritmiıti. şif kollarından biri Beyazı. 
adam Avrupada o hükümdarın Fakat Temirlenk Siva& ile dın sağ cenahındaki ileri teca-
sarayından beriki hükümdarın Türk ordusu arasında da eleği!- VÜZ etmişti. Türkler, Tatar O•· 
.arayına gidip m··racaat ediyor· di. Beyazıt aağl m malUınat a- dusunun kendilerine nazaran ee 
du 1 lıncaya kadar bulunduğu yerde nupta bulunduğuna kanaat ge-

Her taraftan bu İmperatora beklemeye karar verdi. Nihayet tirdiler. Bunun üzerine cenup is. 
hüsnü kabul gösterildi. Fakat dokuzuncu gün olmuştu ki sa- tikametinde ileri harekaka ge-
hiç kimae maddi bir yardıma bahlayin Tatar ordusuna air çildi . 

1 m t eldi. Temirlen · k e- bitmedi 

Soeuk alma ve humma 
Aspirin 

!komprimeleri 
sayesinde sür'atle zail olurlar. 

Yalnız kmmzı bondırollu holrild ,,'&H/114" 
embıı.IAJma dikkot ve bu morkoyı mımrren 
folep ediniz. 

Millet nıektepl.erini ikmal edenler 
mnlıl· 
ıkrııal 

Ankara. 19 J\\illlyet - '1aarlf Vekaletindeki 
mata nazaran millet mekteplerinin B. kursunu 
edenlerin yekunu 174,613 dür. 

Bu yekOndan ı 35,500 yckOnil erkek ve • 9093 ü kadındıl 

Haimler · ·ında yapılan tebeddülat 
\.nkara, flJ \lillivet - l':I ı ınrından :ızıııi. 1-part:ı mıı>rnr 

aziz hukuk h.:ıkimli~nc• Lrzinc:ıP tiki tin Hııvabat mlı · runtıki l', 
mıiddei umumi i \bdullah Suat, ml ,, Lap,cki nnidi:lci urnuıniJi~ın 
mezunlarından uza muL1zımlı~ınc f.cht>cılıı :ıza mul.lzımlarindcı 
Çer-m!k müddei umum1>1 \hmet Refik, \dana hukuk hakinıhi(i0' 

Şcı·ki, Ergani<hm~niyemiifetti·Li!(i- Şibin Kara 1-lis;ı•- aza, mdan . ·ısu 
ne miilkiyc nam7.ctlcrinden Ahmet Demirci hakımliğin Gazi \yın· 
: Tazif, Keıu::ıliyc ınıistantikligiııc tap sulh hakimi "ccmeddin lıcS 
tikli~inc me.:lek mektebi mernn· !er tayin cdilmi,lcrılir 

-----~--Hauıdullah beyiıı 

k01ıferansı 

Ankara, 19 (Milliyet) -
Hamdullah Subhi Bey Hukuk 
mektebinde tilrk mimarisinin 
hususiyetlerine dair bir kon
forans verdi. 

Ticareti hariciye bürosu 
\nkarıı., Hl li\lilli)ct) - Ti 

careti hariciye bürosu layıhas1 

biıtçe enciımeninde miızakere 

edilmektedir. 'araç o~lu Şükrü 

-

SPOR 

beyin mıtıllfuısıı ın ıılınnı:ı__ın 

lüzıım g-örühıuVı"tUf 
• Tekzip 

Ankara, 19 (A.A.) - Mlll' 
buat umum müdürlüıtündcn 
resmen tebllıt edilmiştir. 

Son Saat gazetesinin 14 

Nisan tarihli sayısında D#' 
tiye ve nafla veklllerl ars· 
sında ihtilaf olduıtuna dıılf 
intişar eden haber tamıunen 
asılsızdır. Tekzip olunur~ 

Galatasaray galip 
Sarıkırmızılar Beşiktaşı 1-2 yenere~ 

mevkilerini takviye ettiler 
Dünkü çok keskin soğuğa 

rağmen oldukça kalabalık fut• 
bol meraklılan önünde Jlkmaç· 
larıııın Uç mlllılm maçı yapıldı. 

Fakat bunlardan en mühimi, 
don de yazdığımı:ı gibi Galata 

saray-Befilı:taş maçı idi. Bu ma· 
çın tafsllAtınll geçmezden evel 
ilk iki maçtan bahsedelim. 

5üleymanlye-Vcla maçında, 
her lkl devrede umumiyetle Ve· 
fanın bakim oynamasına rat· 
men ancak ikinci devrenin so· 
nunda yaptıtı bir sayı ile Vefayı 
f·O galip mevldlne geçirebildi. 

* * * Fenerbahçe-Beykoz araııındakl 
ikinci maçta Fenerin haldmlyetl 
ve blnıassa muhacim hattının 

mllessirlyetl barizdi. Bunun De• 

tlcesl olarak birinci ve ikinci 
devrede yapılan ikişer golle 4-0 
maçı Fener kazandı. Pu netice 
aradaki kuvvet farkını tama· 
men gösterir bir neticedir. 

Sıra nihayet, soğuktan vo he· 
yecandan titreyenlerin sabırsız· 
lılı:ları aratıında cUrıUn en mU· 
blm maçına gelmişti. Galataaa
ray·Beş1ktq. 

Bu maçın dün de yazdığımız 

gibi çolı: buyuk bir hususiyeti 
vı<rdı. Beflktaf sonderece ld· 
mantı, Oaldta~aray da idman• 
sızdı. Bundan bafka rivayetlere 
nazaran oyuncular arasında bir 
zıddiyet glrmlftlr. Kemal Farnlı: 
b11fta olmalı: llzre bazı oyuncu. 
lar oynamaktan çelı:iomlyorlardJ. 

iki hafta cvel burada olan 
Ulvinin gelip celmlyeceğl bir 
mes'ele idi. Yoksa bDtUn bu 
muaddal mUşlı:Wat içinde ba 
maça nizamname hllllfına bu 
balta oynataalann Oallltaııara· 
yı naçar bir vaziyette yakala
mak arzulan husul bulacakmıy· 
dı? •• 

• • • 
Takımlar sabava cetdller. 

işte Beşiktaş, işte Oalatrwaray. 
Fakat hayret 1 Sarı knmızılann 

kulüp aşkı yine galip gelml,. 
Oynamıyacatı en fazla mevzu 
bahs olan Kemal Faruki de 
dahil olmalı: Uzre takım tamam. 
Zalnız Ulvi mi ? Fakat G.S. bu 
ulap mUşlı:Ulden yılar mı? işte 

Ulviyi aratmamata yemin et:i
ginl takımlar çıkarken yanında· 
kine tıslayan Rasim 1 

* * * 
Halıenı '\hdullah Bey. Takımlı 

şunlardır. 

-G.S.-
Rısim 

Bürhan M. azif 
Suphi :\'ihaı Midhat 

IY1-.'alim K.Farokl , 'ejdeı U.tif K.Şefik 
-Beşiktaş-

llAli• 
.\dnan Zeki 

Ridvan Tahir Hiisnü 
Hayati lbrahim Rüştü E~ref Sa!Ah 

Herkesi heyecanla yerinde 
sıçratan bu maçın •çok geç ol· 
ınaaına blaaea • ta lallltını a· 

rına bıralı:aralr. umumi hutııtılıı' 
çizelim. ati'' 

Ud tarafta behemehal k aıı 
malı: amılyle oynadılar. vııl ır 
lllı: devrede 11alı:la oynama"! 
mamen !ehin• iken Beşlkl".ıı1 
lana sert ve yıldırıcı bir O)r' 

ılateml takip etmeleri, dl ı' 
tarafa da yılmamalı: il~ 
qıladı. .Al 

Bu •Dratle aynı ilk deV'l
tamamen zevlı:ıılz bir mue•!.11 
den lbafft kaldı • .M-afl '!J 
tasaraylılar bu devrede k°j:f 
deu Latif kafaılle ilk s~ııı'' 
kaydettiler. Bu devred• fıi 61 
gözünden, Leblebi bacağı~ 
sakatlandı. il' 

ikinci devre umumiyeti• f 
llr.tşaşın ·razla gayretlle 'e,,, 
Yirminci dakikada Gaıatıı&I ı:ll 
muavin hattında başıııyııJI , 
bata kalecide devam etd v• 
ııaylle neticelendi. 4r 

Oyunun bitmesine yırııı1 ıl 
lı:fka kala bu beraberlik ıııl ~ 

rııfa fevkalade bir mücadel0 ~' 
blllyetl verdi. Bir az soo,. ft 
mal Şeffğln demir Efbl ııır ol 
tile yine Gklatasaray bU 111 
defeden galip çıktı. ~,r 

Bu suretle maç 2· 1 s•~ı. ~ 
mızılılar lehine netlceıeo ı•" 
tadyomdan çılı:au bir oııJll ı! 
raylının atzından şuoıı 1~.,ol 

« Bir talaf atefi td ' ,. 
söndU. 

1111 Buna ragmeu söyltyel el 
Beşiktaş çolr. çatıştı. Eğ1~11r101 tasarayı, ldmaıısı:ı: oyııo 011-
eakllt oyuncularla 01 o'
bulunmaaına rağmen 1~-~~ 
dllenıe, bunun bütUu .~ d' 

/ Galatasarayın tecrUbet
10
r .".. 

lıulap qklnda aramaJııl'ııjl"· 
sporcuya temenni 01_.,ııı" 
bu clhetten ba\lka bir Y

1
.,,. 

da etraflıca bahsedec:eğ 

* * * ın# v J" 
Son vaziyet: Galaıasır• d'ıJ• 

ık·de~ 
uş ırasında puan farkı 1 o) 
çıkmı~tır. s. 

• Jt~v 
Beşiktaşlıların st'{;:~J ıf 

Pariste intişar eden ( gtli' 1 

gazetesinden naklen bir lıı ,ı:.ııı" 
mecmuası "Beşiktaş. fuıb01 ',.,,: 
bu yaz Kanadııy• gidec ıtü'' 
tadır ~ 

MAÇKA da cadd iıJ Jf 
rbİl'tft 1 Teşvikiye camii ku ıP 

1,-et f 
BERNA apartımanı il' · .. ~e 

1urıu ııı 
şeraiıle kiralıktır. Her ·rerıeıl f 
esbabı isıiraban ve kalo:.,,r&ır~ 
ferahfeza apartımanl4r ~ 1\1 ,; 
gün saat 12 • 2 arasın fll'l 'f". · 

d ı\kir ,. 
Teşvikiye caddesin e u ıl" 
limanının 2 incı nüıncrVS 
mösyö Lül SangurSldf' 

ı I'. kanto 

1 
'.ı 
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Mi:LL1YE:T1N ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 
CUMAR'n:sı 20 1929 

- . - - · ·------

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Sakın aprilin (5) inden ... 
~ ı Vil8JeUerin l~aresi 

- ----

l~alette sür' at 
3 

Emanette -
Karışık yağ 

Hırsız Galip 
Bekçiye ateş ederek 

kaçtı ----
SaLıkalılardan Galip eveltl 

gece Yeni Camide Ahmet 
efendinin dükkanına ıt!rlp kun
dura çalarken bekçi gelmiş. 
Yakalanacağını anlayan Gal!p 
ile tabancasını çekerek bekçiye 
ateş etmiş ve Kaçmıştır. 

Ş9f'ir ef.nin marifeti 
~velsi gece Yeni Cami kemeri 
.;;. altından geçen terzi l(oçoya 
245! numaralı otomobil çarpa· 
rak başından yaralamıştır. 

Tentürdiyot lçeıı kadın 
l:;\renköyllnde Nurlye hanım 
l:. tendi.lrdiyot içmek surctlle 
intihar etmek ısıemis lsede 
~tırtıtrılnııştır. ' 

Miikerı em ağanın paraları 
lronyadan ticaret için şehrimi
'\ ze gelen Mllkerrem ağanın 
< ı ,200 ) lirası mantarcılık su
rcnıe dolarıdırıimıştır. 

?.aıınlfı amele haşlandı 
~yipte yağ fabrikasında amele 

Riza sıcak sn dolu havuza 
d~şerck başlanmıştır. 

R.iza lıııstaneye yatırılmıştiır. 

izmire gönderilenler 
1< .. irıleki komi!nlst tahklkatlle 
J ıılt;kadıır 8 kl~I dün akşam 
ııııirc sevktdilmişlerdir. 

.. tisküdcnla yangın 
Ü "Utıardahi l'r.ın~ız n1el..1.ebioin 
, hac3r tutu::ı:<ık ycngın çıkmı~. 
Citlcı ırdürulmüştiır. 
, Hanuımda yanguı 
~ • ptc comi l.Jqısındaki hamamdan 

. ULi l jJn~n ~·ıkmış \'c söndürül· 
mu, i>:cJc tllÜ .. t~rılcrden llemıd is
ıııın,dc biri Jıafifçc yaralanmıştır. 

hi gfüıül bir olunca ... 
(;ıhaJidc l 'ana rotun 1 (i >•şındakl 
ıı.:ı kızı Eritiı ( :ıynı yerde oturan 
ı;. gar toiı'a<ındaıı Tanaı kandırarak 
b ~ırır.ı; Ye her ikisi de \'cdikulede 

ıı uıııııu,lardır. 

~zalar 
1 Laleli yokuşunda 
"&nıvay müsademesi 

lıııı ı:ı_clki gece ~aat 20 de \'atman 
ı~, '1lın idaresln,leki 405 numaralı 
1,~'•y arolmı Laleliden geçerken 
ııı~, anın frenleri, lıirdcn bire bozul· 
lıı:ı~ \e 100 metre kadar ilerde bu· 
:.ııp n 61 numaralı trann-ı v •rahısına 

lllllı~tır. • 
~I u esnada halkın fervadınt ~iden 

nu · '.lıırııı nı~rnnın l'•tmaııı arnh•sını dur· 
~u ~ ve müsademe t-u esnada 
~ _gelmişıic. 

~ın u,ndeme netic~indc volculır· 
bıı' t~rzi 1 (üsnil ve kundu.racı Mi· 

'• ·j· talanmı<lardır. 
l ranı·•n•lorm camlan kırılmıştır. 

~ 
hericilerin 

fJ.~iiracaatı 
c:!t cemiyeti TitikOmetc ınürr -

1~dc ederek yeni gümrük tarife· 
lli<r.ıte d~ricili~n himayesi nazarı 

l J··ı. a ınınn<ını i<temiştir. .•. u,u 
•nııİl·ork~ctc ı crilmi> olan raporda 

- r. 
tııı~tıil; ··~:cbı_ .k<bdelerdeıı alınan 

''n•lıı 'mının lıeş misli zamla 
~ı, 1kıınış on paravıt ilılığı, 
•tıı • gı ~- . . ·•ı nı· ·~ ve rnr;ın derilerden 
'lıiaıı ,

0
,. 1>lı, lıntazi derilerden 20 

'lıiJ ı ııu al--ı, . ı . ~.ınası. fabrikalarımıza 
llııı.ı, li h':1:1 • ·se~clcrden kredi 
"r.· • ılı ma 1 ~-ı ''·inin ınu <lttan muamele 

.._, ıtıırıı ve nkcruva rc!'minin 

1 D~rt'' l.ızım~clccektir. 
Lı c lıaı· ımal~thanelerinin mikdm 
il ığ cılınuştur. 

il- Orsa . l 
'\ ~ıtıı,· . ı.~ <'ri istatisllğl 

i ~ ı~n hl r'a'ı taraf d 1 s ·catı tikler . . ın an vnpı an 
~ t;c "'•l<lı; ış!cr.'n geçen seneye 

ı ~ l ·12... ~ını ~tıstcrm~ktt!cllr. 
• u.,, · \fıttmdo tı 
.1 lor ıızoı·in . or;adA lnglüz 
ı~.'·"ı.ı lir~lıkcentalar carıfındın 
""~U,[ıkı 1. · llnnkalar tarafından 
-..ı nı· •r•lık ı ( •}tı. a ı., n1u:ımclc~i 

'·· 1twı •Sı i · \I· tın·• 11-',., ,,.C.'!"ind ... uoı gt:nc fnuiliz 
1 ~, ~ c aı...'cıutlc 1 ~ 
.1. ,. "·l,.!;;7 11 • ış muame· 

it · J,) li ·i\ ra,·a · h~nkaJarır 
·lJ ' - a du..~~ ...ı~ılıı 

" c \la• · . la 1 a l ltı J:tnıeı lUt İSt •ccnte-
İt~ ill"'rın <! fılO,!i.~ lırava 

l u· rn ıar t . . 
"ını 1 'l: ' c l 1,11011.1 h4 

lı lrus . · . 
\\ l 3 }Jcıy;ı thra<'at 

~ıı racat ' ı' t d . •pnn ıcirlcr lılzı 
•ıa •le lı ik)met '< 

,.,u ı .. ·r~ ' .lu 

-----Merkeziyet ve tevsii 
mezuniyet ---------------· ·--------------- Alacak, verecek 

işlerinde esas Emanetçe tetkikat 
yapılacak Bu sene bahara hazirandan evel kavuşa-

---~-

!ann iki münleba arasında muYa· 1 

zeneyi teıntu edecektir.. l 

mıyacakmıyız? .. Vakıtsız sevinmişiz .. icra ve illas kanununun ru~u : 
Çarçabuk hakkı yerine yelirınek.. 

-----
B akkallar cemiyeti tebrlmlzde 

216 mahlut yağ lmalD.thanesi 

Millet mecllıılnln 
evlkl gllnkll iç· 

tim aında Da hll iye 
Vchlll~ Şilkril Kaya 
bey vllAyetlerln ida
resi hakkındaki ye
ni layiha hakkında 

izahat vermişti. Diln
kfi nilshamızda kıs
men neşredilen bu 
beyanatının müteba
ki kısmı diln gelmiş
tir. Dahlllye Veklll 
bey vlliyetlerln lda
reslndan bahseder
ken mühim bir nok· 
taya temas ederek 
demiştir ki: 

Merkeziyet kuvvet ve vahdet 
temin eder, evelemlrde tıı

klp ettiğiniz ve temin etmek 
istediğiniz gnye budur. Fakat 
bir iltibastan korunmak için 
derhal ifade etmek lazımdır ki 
temerküz merkeziyetcll!ğln temin 
edeceği kuvvet ve vahdeti ken
di !'ıkletl altında ezer. 

till rrlyeti tefekkür ve hare. 
katından mahrum ve idareyi 
mefluç bir hale getirir. Aksi 
yani tevsii mezuniyet ve tefriki 
vazalf hudutlarını atarak vııst 
ve hududsuz ademi merkczlyet
te devletin kııvvetirıln ve vata
nın vahdetini lhtaı eder. Efen
dller, hllkOmetiniz biltUn bu 
mOlahnza ve endişeleri derpiş 
ederek bu kanunu ihzar etmiş
tir Kanun iki münteha arasında 
bu muvazeneyi temln etmek 
iddiasındadır. 

Esaslı bir cihet daha 
Layihanın esaııtı fasıllanndan 

biri mlllkt taksiwat ve ldart 
teşkilAttır. fdart taksimatın 
coğraıt vaziyetlere ve iktisadi 
ihtiyaçlara göre yapılması esas
tır. 
Cotrali vaziyet değişse de yol
lanmızın ve demir yollarımızın, 
llmanlanmızın lnklfafı lktlsadt 
vaziyetleri ve lbtlyaçlan temin 
edecek esaslara göre tabavvuı 
etmesi zaruridir. 

şuabatı idariye rtıesasının 
merkezden tayinleri asıldır. Hü
kQmetlmtzln isabeti! oldutuna 
kani olduğunuz prensibi yani 
bir ihtisas mesleğl olan me
murlarını idarenin vllayct
lcrln ve m1Sletln neline olarak 
merkezden tayin etmektir. 

Vil!yellerln muhtelif şuabat
takl vezlfe ve sallllılyetıerl ayrı 
ayn maddelerde sayılmıştır. 

Vail bu maddelerin kendisine 
temin ettll!;i salAhlyetten baflı:a 
vlUlyetln muamelatı umumlyesl
nl tensik ve onlar üzerinde haiz 
oldutu idare ve murakabe sa
lllhtyetinl teıi~ için rDesayi 
istediği zaman toplayarak vııa. 
yet ahvalin! münakaşa etmek 
gibi yepyeni bir salAlılyet ve 
blr te~ıkkül He de tcchiz edil· 
mı~cır. 

Hususi idareler 
Husust idare hakkında Ma

halli idarelerden belediyelere 
ait kanun meclisi aııye takdim 
edilmiştir. Encllmende' tetkik 
edllmeıctedlr.!Bu seneki devrede 
kanuıılyetlnl temla edeblleceğl
nlzl ümit edeb!llyoruz. 

lbzar ve ikmal olunan idare! 
hususiye kanunu da bllyllk 
MecllAe taktim edllmek üzeredir. 

Bir kaç günden beri. -oh, ha· 
valar düzeldi!- diye seviniyorduk. 
Ağaçlarda pıtrak pıtrak açılan 
tomurcuklar, kırlarda yer yer 
biten çemenler, bize baharın 
müjdc>ini veriyordu. llcr geciken 
yolcu gibi onu ha,;retle, ha
raretle bekliyorduk. l\lcğer Ya· 

kıtsız sevinm i~ iz. Kı~, etekleri 
ıslık çalarak karayeli, keskin ayazı 
ile apansız geri geldi. l'cr~enlıe 

sabahı, uykudan, sırtımda bir ür· 
perme ile u:·andım ve tekrar 
yorı;anıma sarılarak tenbel tenbel 
m11hnıurluk lıo;~magı tercih ettim. 
O >ırnda ey halkından biri Odaya 
girmi~ti. kıs kıs gülliyordu: 

- Nevar kuzum? 
Perdeyi kaldırarak elilc dışa

rısını gösterdi. l\kumın rahaveti 
sinen gözlerim, mutlaka yanılmış 
olacaktL 

- .\. .. dedim, bu da nesi .. be· 
yaz beyaz bir şeyler dökülüyor. 

-· Şuna kar yağıyor, desen e_ 

Gö7.ümün çapağını silerek bir 
daha dikkatle baktım: 

-Riizgılrdan agnçların çiçcl..lerl 
dökülüyor .. dedim. Fakat bir saniye 
sonra ben de inandım: Kar yağı· 
yordu. Evet .. lıu mini mini beyaz 
hnbbeler kar danelerl idi : 

- HoppalaL. dedim, nihayet 
bunu da gördük ha .. Nisan orta· 
sındıı kar ... 

Sonra günleri hesap ederek 
hatırladım ki eski runıi nisanın 

(5) idlr, ve Tlirk ki.iyliisil biyhude 
söylememiştir: 

Sakın ıprllln ( nisan; beşinden 
Ok.Uıü ayarır eşinden 

Bu gidişle galiba, iki ay eve! 
kışın hazirana kadar devam 
edeceğini söyleyen mahut Haham 
başının kehaneti aynen çıkacak. 

Öylcya, şunun şurasında hazirana 

ne kaldı? 
Geçenlerde, havanın açtığı 

glineşin mtımızı ısıttığı bir gündii. 
fü ktım evde konuşuyorlar: 

- Artık sobayı kaldırmalı, 

zaten yandığı yok. Sonra klliıni 
filan da toplayıp temizlik yapm~k 
ister ... 

Bilmem neden • içime do!!muş 
olmalı· mani oldum: 

- Durun hakllım , dc<l!m, 
hele bir kaç gün daha !(eÇ!'in .. 
~e olur ne olmaz ... 

işte korktul';unı başıma ge!JJ . 
Yakın, bu nıenim<le çoktan SO· 

balar kalkmJi, kilimler temizlen 
mış, tahtftlar fırçalanmış olurdu. 
Fakat btı sene kış o kadar de· 
'amlı oldu ki rnlıayı değil, par
m11~ını kaldırmaıta kimsede takat 
yok! .. 

Cilmhurlyet ve demokrasi 
usnllerlyle idare olunan mem
leketlerde mahalli idareler ha
kkında varit olabtıecek makbul 
ve makul mlllAhaza vo mütalA
alar yalnız onlann muhafazası
na ve takviyesine matuf ola
blllr. (Bravo sesler! ve alkışlar) 

Pazar ve panayır yerleri 
İkılsat \·ek:llctı pazar >c pana11r 

yerlcrin1n tc:o;pitini istc:ni~tir. ilu 
hu!usrıı tanzim olunan list lnı 
~ünlerde J!:Öndtrilecekir 

E.~naf' cemiyetine gireııler 
E"-:ıar·n cemi~ ctlerL" girme~ c aidatı 

verıneğc nıecbur olmadığı YC· 

anc:ık cemiyı.:te .ı.drdifti taıihtcn .;onra 
aldat Hrcccjti h!ldirilmiştir. 

F rıa! cemil-etleri komis) ounu l la 
:..ı mallar cemi'ltti nizamnamc~ini 

t t\!~ki?~rını dcği~tirıneıt~ k:ı:rar Yer 
rr <tir Yeni te,!·il·ltt' bir knç şııbe 

Bi r akşam gazetesi bir kaç gün 
evci ' Ki~ geçti, fakat kömiıriin 

fiatı hala inmedi!" (Uyc şikılyet 

ediyordu. J\ömiırcii diyip g-cç· 
nıiyclim. Fatin hocamızın lıaromet· 
rc:;indcn daha haso;a; adamlar. 
Yaz 1'irnıeden son bir >:lğnak 
daha' yiyeceıtimizi pek 1\la far. 

kettiler. Hiç hu harman sonunu 
kaçırırlar mü 

ln ~'-.tır. 

lln 'abah, '"yle lkyop;hın rı 
kadar çıkayım dedim. 

.\man yıır:thlıi ! .. Oııc nımtırt:ı 

bolluğudur .. l\:faliımya, pa>lrnlya .. 
Sandık sandık, kırmızıya, sanya 
hatta yeşile Boyanmış irili uiuklı 
binlerce yumurta .. 

Pastacılarda yumurta, dükk<ln
larda yumurta, kaldırımlarde yu· 
murta, sapa >okakların içinde 
ağızlarda yumurta görlirorum. 

işte iki çocuk, ellerinde yu· 
murtalar, bir köşeye cekilmiş, 

münakaşa ediyorlar : 
- Sen alta yatıracubın. 
- l !ayır, :;en yatıracaksın! .. 
Nihayet bir tanesi razı oldu, 

kendi yumurtı1<ını ötekinin yu· 
murta>! altına koydu. iki yumurta 

••••••••••••u>•••••••ct~ 

Müteferrik H. 

İSKAN iSLERİ ., 
---~--

Hacı Mehmet Bey 
izrnire gitti 
-·-·---

bk:ln müdiri umumbi 1 facı llkh· 
met Bey teftişte bulunmak üzere 
lzmire gitmi~tiı-. 

htanbul i;knn i~lcrl \ıiımiş gilıi· 

dir. 

Gayri nıühadillere 
tevziat 

Gayri mübadillere teuiato bu 
hı[ta içinde ikinci defa olarak baş· 
!anacaktır. Oefterdarlıkfan devredilen 
19 bin lironın G bin limsı tevzi 
edilmiştir. 

Birlik ınecuıuası 

Türk talebe birlijl;i tarafından bir 
mecmua çıkanlacakıır. Mecmua

nın Uk nusha•ı rcrll malbnn• t:ıhs19 
edilecektir. 

Müskiratm senelik varidatı 

Miiskirat inhlsm umum müdürU 
Z ek4i Bey bugün Ankııradan 

avdet edecektir. İnhisar idaresinin 
senelik nrid&tl l l milyon lirayı 
mtitccavizdir. 

Ocakta dünkil hoııser 

Dün saat on aludı Türk ocağında 
Profesör lskaroellinin idaresinde 

lıir k:onser \ eıilmişrir. 
Konser çok altkı ile knqılanmış 

ye ~ehrln yüksek tabakuına mensup 
bir çok zavaı hazır bulunmuşlardır. 

Maliye nıüfettlşlerl gitti 

Maliye \'ekaletinin Fransa Maliye 
nezareti k:ılcmlndc bir sene sl

ıaj görmek üzre Parise göndermeğe 
karar nrdiği Maliye mtifertişlerinden 
Hakkı ye Nihat Beyler clünkil eks
pre~le hareket etmişlerdir. 

ihtisas tsllmabıamesi 

Bir müddet e\'el Sıhhiye V ckaleti 
tarafınd&n ihtlsas nrıkası bak

landa bir nizamn•nı• hazırlamış Ye 
Devlet şurasında t•stlk edilmişti. 

Vekalet bu ıılimntnAmedc hızı 

ıadüAt yapmıştır. Ezctimle her hangi 
lıir şubede 5 sene çalışanların o şu· 
bede mi1tehasm olacağı kaydı kon· 
muırnr. 

Madrlt sefiri 

Madrit sefaretine tayin olunan 
Y fthya Kemıl !leyin Cumartesi 

günü şehrimize gelmesi muhtemeldir. 

Seyrlsef alıı miidürü 

Seyrisefaiıı umumi miidıirü Sadullah 
Bey yeni bütçe için dün .'\nka

raya harcker etmiştir. 

1 Mayıs giinü 
Şehirde münakalata 
halel gelmiyecektir 

Yaprak tiırun amele,i ı :\!a
yısı toplıı bir halde tes'it için 

Hükı)mctc muracaatta bulun

muştu . • \ldıgımı z malumata 1-(Örc, 

f:lektrik ve tramvay gibi ~ehrin 

umumi i~lcrlndc ı azi{(';i olma
yan ;ırr.clc ı;eçcn ;ene oldu~u 

'eçhilc l '.\l:ıyı ~ta kırl:ırda geze· 
etki erdir 

çatıştılar. Fııkat hiç biri kırılmadı: 
-Çat çat 
- Çat çut ... 
Anl~ılan pek çetin şeylermiş. 

Onlar inat etti, 1·unıurtalar inat 
etti akıbet birinin yunıurta!'t 

çatladı. Çatladı ama sen gelde 
yumurta sahibine meram anlat: 
Çatladıydı çatlanı2dıydı.. haydi 
bir miinakaşa ... O sıradıı daha 
kabaca bir çocuk yeti~ip omlarını 
buldu: 

- Ülan horoz mu dii~ii~tii· 
rüyornınuz be! .. Soyup ta yeme
nize bakın. 

Bunl:ır iki fayoril! gcnçtl. ~\deta 
>ekerek yuruyorl:ırdı. Belki de 
giizd erkek miisalıab,;ım resim
lerini vermiş tc kırıt·trak döniı

yorlnrdı. A~12larından la! olarak 
dükü'cn ~eyler: 

Çılg-m bakire, coşkun zcıııiıı,t, 
Jspanyol dilberi. Sonra bir çok 
isimler: Villl Friç, Vilma Baııki, 

Billi Dovv, Lam l .aplant. Pola 
negri ve filan ... 

ı:ıdiYenll ellerinde birer yaprak 
sigarası, dumanını gelip g-eçenleriıı 
burnuna iillcyerek önümden 
geçtiler. 

Bazı adamlar evde sofrıı ba
şında yapılacak şeylerl sokal..ta 
yaparlar. Mesela, ~u ihtiyar ndam, 

Taksim meydanına bakan tram,·ay 
durak yerinde pilav yiyor. Tu
hafınıza mı gitti? Gitsin fakat 

hadise aynen vakidir. Hani köşe 
başı pilavcıları vardır. i~tc onla
rın birinden bir tabak dolusu 
pilav al~, durmadan a~tırıyor 
"Erbap olan pilav yer.,diyecek· 

sinir. ama pilavın böylesini değil ... 

* Namuslu kadınlarn laf atnıal.. 
kadar sinirime giden şey yoktur. 
Fakat doğrusunu isterseniz bazı 
laf atışlar hoşa gidiyor. 

Öniimdc peyda olan bir şır
fıntının boyalı yüzüne aldanıırak 

hayran hayran bakan bir gençle 
arkadaşı arasında şöyle bir mu
havere geçti : 

- lnsanın yutacag-1 geliyor! 
Tatlı su balığı gibl kadın .. 

- Tatlı su balığının kılçığı 

lıiiyük olur, boğazından geçerken .. 
- Ne yapar? 
- Hiç .• Yalnız sc,iıı kışılır, 

okadnr .. Ne demek istediğini an 
lamış olacaktı ki bir daha düniip 
bakmadı bile .. 

l\T. S. 

Maarif.!! 
Millet mektepleri 

DDn Galatada merasimle 
şehadetnanıeler t1erlldi 

--
M illet meclisinin 

evelkl günkü lç
Umaında yeni icra ve 
iflas kanunları kabul 
edilmiştir. Adliye Ve
kili Mahmut Esat 
bey bu kanunların 
istinat ettiği esaslar 
hakkındaki beyana
tında ezcümle demiş 
tir ki: 

Geçen sene Büyük hey•etinlzce 
kabul edllen ve bu layıha

nın kısımlarından olan ilamsız 
icra usulilnUn tatbikine başıa
nılnh bugUn bir sene oluyor. 
Bıı müddet içinde Cumhüriyet 
icra dalrelerlne 450 bin ilamsız 
icra işi gelmiştir. Bu miktarın 
80 bini inkl'ır edildiğinden mah
kemeye göndcrllmiştlr. Geri ka
lan 3 iO bin ilamsız icra işi 10 
ay içinde cumhuriyet icra dai
relerince mahkemeye uğratıl

maksızın lıallo!unmu~tur. 

Demek oluyor ki icra daire
lerimize mahkemeye oğrıımak· 
sızın gllnde 1,170 iş gelmiştir. 

ilamsız icra usulGnUn mahiyet 
ve kntiyetl fi'len anlaşıldıkca 
icra daireleri 'ıırldelerlnln gele
ce~c seneler fçl!!dc daha çok 
az olacağınn şüphe edi!meme
lld!r. Buglln mahkemeye uğra
madan hal!cclllcn icra işleri 
bendeniz şüphe etmiyorum ki 
yarın icra ılalrcslne uğramadı;n 
doğrudan doğruya alacaklılarla 

horç!ular arasında lıalled!lecktlr. 

J•ııımsız icranın verdiği bu ne: 
ticeye göre 150 bin iş sahibi 

vataudaş ve ya yabancı mah
kemelerde dava etrafında geci
receklerl vasati ali\ aylık bir 
senelik bir zaman kazanmış 

oluyorlar ki adliyenin bu derece 
ıoadtllk tecellisine lsvlçre, Al· 
manya, Turkiyemüstesna olmak 
Uzre başka memleketlerde rast
tıyaınayız. ( Bravo sesleri ) 

olduğunu ileri sürerek karışık 
yağların tere yağı namı altında 
bile satıldıklarını alflkadar me· 
kama blldlrmiştlr. Bu husust:ı 
tahkikat yapılacaktır. 

Cenaze nıasrafla.n. 

Mezarlıkların Emanete de' rl 
üzerine Emanet bu f;;!e 

meşğul olmağa karar vermiştir, 
Emanet belediyelerden defin 

işlerine a!t bazı sualler sor-
muştur. · 

Bunların cevapları gellııce 
Emanet defin masarifi için bir 
hat tayin edecektir. 

Fatih-Edirnekapı tramvayı 

Fatih- Edlrnekapı trmvay ballı 
bitmek üzredir. Havalar IJi 

giderse nihayet bir aya kadar 
hattın resmi küşadı yapılacaktır. 

Bu hattan sonra Fatih- Unka· 
panı hattına başlanacaktır. 

Ema11efln deniz /ıamamları 

Emanet bu sene deniz ha
mamlarının geçen seneki 

gibi kapalı kalmaması için bir 
müteahhide ihale edl!meyip ayrı 
ayrı ihale td!lmesine karar ver· 
mlşt:r. 

Memlekette 
Trakya tacirlerinin 
Vekalete ınüracaatı 

Trakyıı Ticaret adalan iktisat 
VekAletlne müracaatla zlrat 

kredinin temini, hayvancılığın 
ıslahı için bazı temennilerde 
bulunmuşlardır. 

Odalar bankalar bozuk para 
almamasından da şlkAyet etmiş· 
terdir. 

Aydında irıcir istasyonu 

Aydında bir incir lstasyonıı 
açılmasına karar verllm!ftlr 

istasyon lçln iki len memuru 
tayin edilmiştir. 

Adapazar daktilo nelıtebl 
Adnpaz:ırı daktilo mektebi ilk 

dene:;inden 30 h~nım mezun 

icra ve iflas kanunu !ayıba· 
mızın lılr tek cümle içinde 

ruhum ve esasınıl teşkil etmek 
tazım ıetırse deneblllrkl işler! 
mahkemeye dllşllrmeden çarça- olmuı:tur. 
but bitirmek ve tezden hakkı ------
yerine getirmek Tartı: adalet 
sistemleri ıidalot önOnde bokll
yen sııronen değil fakat hakta 
kavuşan ve dalma yükselen 
insanları v..e vatandaşları gör
mek istemektedir. 

A 

Ali karar 
Ali kara hcy'cti riyasetinden: 
Anadoluya vaki olan davete ade· 

mi icabetinden dolayı aakeri hey'cti 

Muhterem beyefendiler, zan- mah~usası tarafından nisbcti askcri
nedllmemelldlr ki alacaklar mll
eyyldeslz ve blltan borçlular 
başı boş kalacaktır.Veni slsfeme 
glire alacağının ilk müeyyidesi 
borçlunun blllnen ve meydandll 

ycai katedilmi~ olan cczaci kıdemli 

yüzba9ı Mı:stafa Nail efendi mtil

ga Harbiye Nezaretinin ıenıibiyle 

Anadoluya geçmek üzre Hilali Ah· 
bulunan malldlr,sonra kazanç- mer emrine verilmiş isede mazereti 
!arıdır. Bunlarda yoksa son hakkındaki miiraceatinin tehakklikü 
müeyyide borçlunun icra dairesi 
huzurnndakl beyanatıdır. 

Efendiler, bu resmi daire 
önünde başka bir şey olma
dııtına ve kazancı bulun

üzerine geri alınarak eski vazifcsin· 
de ibka edildiği ve isminin ademi 

icabet defterinden çıkarıldıgı resmt 

kuyudatın mutalaasiyle tehakkuk c-
madığına dair yalan beya- ylemiş olmasına binaen mumaileyh 
natta bulunmuş ve resmi hakkında verilmiş olan kararın ref' 

daireyi lgfal etmiş ise hak- ine müttefikan kar&r veri!mi,tir. 

kında Türk ceza kanununun ~----------• 
443 üncll maddesi mucibince Çocukhaftas 
3 aydan iki seneye kadar 
hukuku amme namına hapis 

23 Nisanda başlar 

cezası verilir. ........................................................... 

Galatadıı Sefer t<Ahya Millet •• 
mektcblnt devam eden ta. :: 

Milliyet Matbaası 
Son sistem nefis ve muhtelif 

renkti basan makinelerle 
mücehhezdir. 

.. .. 
•• •• 

lehe derıı mllddetlnl blHrmlş, :: 
dlln Halk fırkası Galata nahl- :: ·-yeslnde merasimle şebadetna· ;: 
meler! tevzi olunmu~tur. Mera- :: 

T •• 
simde 11\aarlf Cemiyeti lstıınbul :: 
mllmess!ll Cevdet l(erim Bey :: 
ve halk fırkası erkaoından ba- :: •• 
zıları hazır bulunmuştur. :: ·-32 kişiden ibaret olan talebenin :: 
şehadetna meler! tevzi olunduk- :: 
tan soora bir de çay ziyafeti ;: 
verilmiş ve merasim nihayet :: 

•• bulmuştur. :: 

Etibba odaları açılacak :; 
•• ·•• .. .. Etıbba muhadenet ve teavuo 

cemiyeti senelik kongrası cuma 
günü toplanacaktır. l(oııgrada 
yeni heyeti idare intihap edile
cek ve Etlbba odalarının ihdası 
yaklaşması dolayısile cemiyetin 
vazly•ti mevzublhsolacaktır. 

·•• ·•• ··.. •• 

·•• •• •• •• .. -· •• :: 
•• ·•• •• 

Bilumum ticari defterler her nevi ~~ 
•• 

evrakı nıatbua, kitap fatura ve ilAnlar ~E 
ucuz ve güzel tab olunur. Ticari def- §§ 

•• 
terlerirniz hazır ve sahlıktır. §~ 

1 

Hariçten alacağ-ımız siparişleri itina ile 
ve mahalline irsal ederiz. 

ihzar 

Tab islerile de menılekete hizn1et • 

Yegane eınelimizdir 

lllllllllllllllllllllllllll 
ııııııııııııııııtııııııı••• 

Tekf<ın: ı,tanlıul 3911 · 2 . 1 

11111111 111111111111111111 
llllltllllllllllllllllllllf 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Diln hararet azami 2, ısgart 

ymm derece idi Bugün rüzglr 
vasat ıür'atle poyrazdan esecek, 
hava bulutludur. 

Fftanın yaz: 
Astar! 

Bilirim ki bir tvin ya bir 
odarı ın içinde stJylenen stJzleri 
dışardan dinlemek ahlaksızlık
tır. Ben bunu bile bile yapı
yorum, · ve bunda adeta bir 
zevk duyuyorum. 

Biı muharrir ;:~ bir apar
fımanda oturuyoruz. Bu zatı 
ınırsınız ! iyi lıuylu saf ve 
ıılhldir. Onun şiir yazdıtın

dan bahsediyorlar, fakat. ls
tanbul zelzeleleri kadar seyrek 
, lluftıınn nü.kabili setra ihfa 
bir mahzuziyetle ilave ediyorlar, 
Nesri hakkında bir şey bilmi
yordum, onu da yeni ögrendim. 

••• 
Aparfımanda aşaffedan ge-

'en sesleri size naklediyorum : 
Bir kadın sesi : 
- Kız Marika sana bin 

defa sölemedim mi ? Şu kapıyı 
gıcırdatma diye ! Bey yazı 
yazıyorum bilmiyormusun ? 

Bir erkek sesi : 
- işte bütün düşüncelerim 

perişan oldu I Allah kahretsin! 
Efendim halden anlayan yok ki 
Nalı şimdi de bu mundar kedi 
geldi/ Pist, pist! Yahu I in
sanın gözünün önünde bir te
kir kedi varken nasıl yazı 

yazar? 
~Bey? Öyle yemeffine biraz 

turşu aldırsakl Para versenize! 
hoppala ı Alı Sana onparalık 

ta bundan. Ben burada mizah 
yazısı yazmak için kof amı 
patlatıyorum. Hanım hd/11 turşu 
düşünüyor. 

- E ! ne yapalım ev hali 
bu /6/ ta edilir gürültü de alur! 
Bu nasıl şey böyle çocuk uy
kusu gibi! Aman S(jz S(}ylemeı 
Aman çıt olmasın ! 

Anlamazsın kil Fikir 
denilen şey benzin gibidir. 
Açıkta kaldımı uçarı Ateşle
mete gelmez patlar. Bak se
ninle görüşürken yazımın mak
sadını kaybettim. 

- Tuhaf şey ı Ne yazaca
/rnı bilmiyor miydin ? 

- Sen anlamadıffen şeylere 
karışmasan iyi olur. insan 
yazarken maksadı keşfeder. 
J:.vetden muayyen bir maksat 
üzerine yazı yazılmaz, mektup 
ve arzuhal yazılır. 

Bir müddet sakattan sonra 
kapı çalınır, seslerden an/aşı
lıyor ki gelen portakalcıdır. 

Bey ı Bak portakalcı 

1;eldl 
Beklesin ı 

•Milliyet. in edebi tefrikası 34 

- Ayol ı adam bekler mı 1 
iki dakika yazını bırakıver ı 

- Of, of Rahat huzur yok/ 
[ portakalcıya ] Baksana ku
zum ı bunlar nerenin ? 

- Halis Dört yol beyimi 
- Yafa yok mu ? 
- Bey/endi yeril malı sa-

flylz ı Yafadan gelende üstüne 
gürmak biniyit 

- Al bundan da beş paralık! 
Ayol Yafa bizinıdır. Gümrük 
alınmaz. 

- Ne bilelim beyin.. bize 
de eyle dediler. • 

Ufak bir pazarlıktan sonra 
portakal alınır ve içeri tirilir. 
SükQt ve tekrar ses : 

- Baksanıuı benim burada 
Nasrattin Hoca kitabı vardı ı 
nereye koydunuz? işte "istuar 
Marseyyez,, i de bulamiyorum, 
berı şimdi nereden ilham ala
yım? Yarabbi sen bilirsin ı 
Oe/ de çileden çıkma ı 

Of. of ı kariler gelsin glJr
slln/er ne be/d içinde yazı 

yazıyoruz! 

Bak, bak, bakı Nereye 
koymuşları Şimdi de fransızca 

/Ogatımı bulamıyorum ki L. 
SükOt ı ve sonra 
Yahu/ Stnln hafızan kuvvtt

/ldlr ben unutmuşum: K/Jtahya is
kelesi Samsundan eve/ midir • 
sonra mıdır? 

- Galiba, Mersin civarında/ 

- Dedim yal Şayanı hayret 
hafızam var/ 

* * * Eskiden kadınları htr iki sene-
dt bir delflşlirme usu/O varmış. 

Buna tebean bir yere ymi bir 
kadı /elmiş ve eski kadının (llint 
misafir olmuş. Eski kadı pek 
memnun oldufu memleketten gi
deceffe için yeni gelene içerlemiş 
ama pek bel// etmemiş. Aralarında 
sakat hasıl oldulfu bir srrada eski 
kadı yenisine der: 

- Efendi hazrerlerl bir m/Jş
kOl/JmOz var, zatinize bir sual 
ıormak isterim I Eski kadı daha 
atik davranmıs, 

- Aman ben bir sual sora
caktım: • Nasara. ne kelimedir? 

Eski kadı bu sual /Jnttnde şa

şalamış, ve araya başka laf ka
rıştırmış ama cevapsız brraktılfı 

sualin tazyiki altında haylı ezil
miş. Nihayet bir aralık harem da
lrtslne geçmiş ve oradaki sofada 
bir aşalfı bir yukarı dolaşmalfa 

başlamış. Karısı bunun farkına 

vararak sormuş: 
- Efendi/ Ne o ntn var? 
- Sorma! yeni kadı •nasara. 

ne kelime olur dedi, ben de bile
medim, canım sıkıldı. 

- Al llaht eftnd/J Onu bllmt
yectk ne var? Mastar deffel mi7 

Eski kadı bu malumatı alınca 

dol!ru yeni kadınrn anına: 

- Efendi Hazl?tleri demin 
dainlzt bir sual Irat bayurmuştu

nuzl 
- Evet "nasara. ne kelime 

olur demiştim! 
- Aman ofendim onu bilme

yecek ne vQf7 Mastar olur. 
- Yoo/ Bıınu kabul etmemi 

lçerde gidip kamusa baktınız! .... . 
Lokanta/arrn mutbaklarında 

kadıların, mııharrirlerln ilmi ha
remlerinde vt tiyatroların perde 
arkalarında dolaşmayın! inkisara 
ulfrarsınızl 

FELEK 

öy hekimi 

MlLLttE'l' ClıM.AR'J ~.si 'lO 

- ttihadıMilli ;==n 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta muaınelesiH 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 

A("ntl'sl nlıuınm Ryan ~elılrler<.lc acı•ıılc aı·aıı ·•H\k\nı'ıı· 
~ TelPfrın : BeYni!ln - 2003 <ııı1 

Devlet demiryolla ı ve liman
lar Umumi idaresinden: 

idaremize JQzumu olan asetilen !Ambaları milnakasası 8-6 
Pazartesi günü saat ( l 5) de An karada Bolu palasta malzeme daire
sinde icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edenlerin tekili mektuplarını ve ( 450) liralık 

teminatı muvakkatelerinJ yevmi mezk(ırde saat ( 14,30 ) a kadar 
Umumt idare yv.ı işleri müdürlüğune vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerin! (250) kuruş mukabilinde Anka· 
rada malzeme dairesi muhasebesinden Haydarpaşııda mubayıaı ko
misyonundan tedarik edebilirler. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

idaremize !uzumu olan çam delme, kalas ve tahtaların münaka· 
sası 8-V-29 Çarşamba günü saat 16 da Ankararda Bolu palasda 

malzeme dairesinde icra edilecektir. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mt·ktuplarını ve 450 liralık 

teminatı muvakkatelcrinl ye\mİ mezkt\rda saat 15,30 a kadar um mi 
Jdare yazı işleri müdürliiğüne vermeleri Jaz:tmdır. Talipler münakasa 
şartnamelerini 250 kunış mukabilinde Ankarada malzeme dairesin
den llaydarpaşatla mubayaat komi~yonundan tedarik edebilirler. 

Cenubi Ana<lolu maden ·rürk anonin1 şirketinin 
l Nisan 929 tarihinde sureti adiyedeki hey'eti umumiye içtimaında 

r.ısab ıiçtima hasıl olamadıjtından esa smukavclcnamenin 27inci madde

sine tevfikan 1 Mayıs 929 Çarşamba günü saat 1 Ste 4. Vakıf Hanın
daki şirket merkezinde sııreti adiyede içtima eyleyec<"ği ilAn ve his-
sedaranın hisse senetlerini yevmi içtimadan on gün evveline kadar 
$irket merkezine tevdi eykmeleri rica olunur. 

Ruznamd müzakerat: 
l - 928 senesi muamelat ve hisabatına alt meclisi idare ve 

murakıp raporları 
2 - Bilanço ve karu zarar hisaplarının tetkik ve t~stıkl 
3 - J\leclisi idare ar.alığına muvvukkaten intihap olunan zevatın 

tastık ve ücreti huzurlarının tayini. 
4 - Murakıp intihabı ve ücretinin tayini 

ummmmııımııııımıııııımıı ııııııııııııııııı ıııııııımııını11:1 11111ı~~ 

• 

Bu akşam saat 21.So da 

TEPE 84~1 Kl~LIK T1f ATROSUNDA 
meşhur Macar viyolonist 

JOZEF ZİGETİ nin 
birinci resitali verilecektir. 

Pazartesi günü veda konseri 

Ankarııdaki mııvaffakiyctiuden sonra 
Meşhur Fransız lspanyol mu;ı;anniycsl 

Madıım N1VON VALEN 
Yarınki pazar günü saat 17.30 da matine olarak 

TEPE BA~I Kl~LIK 1f lATHO~DNDA 
Veda konserini verecektir 

Pik Boru mübayaası 
Sivrihisar Belediyesinden: 
13 Visandan :ı '.\layıs tarihine kadar 20 gtın müddet urfında 

kapalı ;rnrf usullie iki bin mctroluk yedi buçuk kuını dahllislnde 
Pik boru m(ib~yaa edilecektir. Taliplerin şartname gönderilmek 
üzre adreslerini bildirmeleri ilan olunur. 

Büyiik 
• 
Islam tarihi. 

Asn saadet • Sadrı h!Am 
9 cili· 3 • ... bin s4hüe' 

Asrımızın en yüksl!f< lillmlerlnden mürcf<kep lıfr 
islıiın ııl<~demlsl lararın<lıın yazılmış, fazıl mu

lıarrlrlerlnıizcfon Ömer ltı1.a ht'yefendl tarafından. 
ilavelerle lcrceıııo ve lkın11I edilmiş, eski harn
erle basılmıştır. Şimdiye kadar şarf< ve uarpla bu 
kııılar muazzam ve kıymclll bir isl:im tarlht 
yazılmamıştır •. Her lnrıırıa pcl< büyük ra(jbct 
kazanmıştır. Doktiz clldlnlıı eczllsı 12, bez 
clllllsl C-t, meşin clllllsl 16 ıırıt1hr. Posta · 

ücreti 'l'ürldye ı~~lıı l 25, ccn<'bl mcm• 
fclwller lçiıl :rno kuruştur. Runu 

lıir <.lefıula -vcrf'nıfyenlcr Ilı!, üç 
lııksiı le rle vert'blllrlcr. rıu n

yal hu ı· hun ··lnlyr11mına 
ı,a ıl ıı r muteberdir • 

~tayyare 
. ~.. ~ 1 DEFTERDARIK'"'iLANATI 1 
pıyankosu- Mali;:'~ekaıetinden: 

== = 
= = = 
:-
==:3 

~ 

=== 

Keşideler her ayın 11. ndedir 
4. üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır 

Büyük ikramiye: 
· 45,000 liradır 

Aynca: 2(\000 1~.000 12,1))) 10.'Jl') liralık 
ikramiyeler ve ıc.ooo liralık bir mükafat. 

~ 
= ı;:::-== 
~ 
== = -

= 
_ Bu keşidede cem'an: 3,900 

numara kazanacaktır = 

mm· ıı ıı ı ııııı ıı ı ı ı ı ıııııı ı ıı ıı ııı ıı ı ı ı ıı ı ıı ııı ı ı ı ıı 11111111ı11111111111111 ııı ıı ıııı• 
Adcı Münakasa zamanlın saat 

34-39000 Metre kışlık elbiselik kumaf 30-4-29 10 

16- 18000 • • kaputluk • 30·4-29 14 
8-16338 • yazlık elbistlik • 1·5-29 10 
O· 15000 Çift kundura 1-5-29 14 
O- 7500 adet Yün battan!ve 2-5-29 14 
BıUda beş kalem eşyi kapalı iari usulilc mııbay11 edilecektir. münakasa 

ğün ve saatleri balida muharrer olduğu veçhi'< lsıanbuld• Gedikpaşaıia 
i•ndanua ima!Aıhanesınde icra eJile"ektir. Şartname imaldıh•nede tevzi olunur. 
·reklHnamcnin tarzı imlası şartnamede münderiçtir. 

Senevi muhımmen dedeli (25,000) llradan ibaret bulunan lzmir balık
hanesi ve teyıbiile Urla, Karaburun, Foçatln kazılan saydiye rüsumu müza
yede kaimesinde muharrer şeraiıle 1 llaziran 929 tarihinden ltıbaren iki 
veya dört senelik olmak üzre lzmir defterdarlığınca müzayedeye çıkanlmış 
ve 19 Nisan 929 da hitam bulan müzayebe mUddeıl görülen lüzum üzerine 
mezkur tarihten itibaren on~ giln dalııı temdit edilmiş olduğundan talip 
olanlann mıba111 mal memurluklarına veya saydİye rüsumu müdürlüğüne 
müracaatl•rİ !Aıımılır. 

Devlet Demir yolları ve Li
manları Umumi İdaresinden: 

23ı:i adet vagon r.ustası münakasası 4Mayıs 929 Cumartesi günü 
saat ( 16) da An karada Bolu palasta malzeme dairesinde icra edile
cektir. l\1ünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve (550) 
liralık teminatı muvakkatelerini yevmi mezkôrda saat ( 15,SO)a kadar 
Cmumi idare yazı işleri miidtirlüğüne vermderi lazımdır. Talipler 
münakasa ~artnameluini (2GO) kuruş mukabilinde Ankarada mal
zeme uair~sinden, Haydar Pa~ada mubayaat komisyonundan 
tedarik edehilirler. 

Karacabey Harası müdürlüğünden: 
Karacıbey Harasının bu sene ıevellüteden erkek ve dişi Kuzulanndan 4200 

baş ufak puçalar ( ekall 400) 23-Nisan929 tarihine miisadif Salı güİıü ıut 
onbeşte Hara merkezinde ihale edileceğinden talipolanlann şeraitlmlzi anla· 
mak üzre Harava re.~ri fleri il~n olunur. 

Elyevın gi>smilmekte olan 

ÇILGIN BA.~~ 
filminden •onra 

MELEK SlNEMASlfll 
dört filim müsabakası 

İKİ KIRMIZI GÜ 
ve LA BEL HEL 

fillmlerile devam edecektir. 
ikramiyeler sinemada teşhl 

olunmaktadır. ... 
1 Bugünkü Y annki 

f iiff f 1 NEM 40' 
Sut 16 l /2 matlnesindc 

~JBKI, KIT !R 
ve gramofon iştlrlkile V aryetc 

........ mıl!!lfll ....... ~ 
.. ............................ -·········-······· .......................... . . .,. .................. .. 
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I! iKi KIRfAIZI G~t .. 
ii Gayet heyecanlı bir dra .. 
~! Müme!'sillerl· 

!I Ll4N HED ve LAIAhA 
·~ ...... , ..................... -................ . 
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aımııımııms ......... 1111111 
Şehzade Başı 

H1LAL SİNEMAS 
Bo gece sinemanın hediyeli 

gecesidir. 
Her bilet ılan zaıa bir adet he· 

diye \'erllecektlr. 3 film birden 
DÜZTABAN BAKTlBACAK 

Çll1E DAMATLAR 

FIRTINALJR JRJSINIJ4 
STANLEY AFRIKADA 

10, 11, 12, 13 üncü devreleri 

Yanndan labaren EMIL YA· 
Nl:'i!GS in son temslll 

ZAFERDEN BOZG~NJ 
Son Emri 
başlavacaktır . 

lsıanbul ikinci Ti.careı J\Iahk 
meslnden; 

Kıdıköy P11,ar yolunda I' 
numaralı m•ğazada kundura ılcıı 

tlyle m~tagil Astik Vananyan el• 
dinin 17 Nisan 929 taribtnd 
itibaren 11;1.nı iO~sına ve m~ali 
if14siyenln rüyet ve tesviyesi zı 

nında ızıyı mahkemeden Ricai Gsl 
beyin Jüj Komiser vt Avukat J\lf 
ıafa Oğuz beyin muvakkat se 
tayinlerine ve mağazasiyle depoları 
daki emvıll ıüccariye ve eşY3 

zaJJeyl beytlyesinin temhirin• 
evrakı defıtlrlnin cellılne ve kefa 
muaaddikl ine edilmediği takdi 
hapis ve tevkifine ve bu bı 
kararın muvakkaten icrasına mahk 
mece kırar verilmiş oldugun 
kanunnamei ticaretin yUz yeıınlşi 
mıddeıi mucibince daimi aendikdl · 
intihap olunmık üzre eshabı nı• f' 

bun işbu bin dokuzyüz yirınl d ti' 
stnesl Mayısının Dördüncü CuıP ti 
tesl gtınü sut 1 1 raddefertn 
mahkemenin lflu muamellıını Jjll 
sus odasına gelmeleri lüzuıııu 

olunur. 

Şişlide Osman beyde Ahmet ıılf 
sokağındı 84 nomırada kain 

HiMAYE! HAYVANA'f 
CEMiYETi 

1
_. 

Hastahanelerinde fukara hırY'" ~ 
her gün sabahları meccanen ıeıl' 
edilir. 

!bulabilmişti. Genç kız zd~a-lde işi olduğunu bahane ede jti. Genç kadın öyle derin biri Ve içini çekti, bo~1 
sının bütiln kuvvetini sarfe- rek kabul etmedi. Jandarma - Hoşgelidiniz dokto! :serzenişle baktı kı (Suat büktü. Genç adam bu go~ 
derek bu üç satırlık davetin kumandanından ayrılarak B. nasılsınız. Naci) derhal cevap vereme- izdirabını o kadar sarr:;J~ 
hududun~1u keşfetmeğe, bu atma atladı ve bütün sür'a- (Suat Naci) genç kadı· di. Paketinden bir sigara hissetmişti ki gözleri b~ 

Bilrhan Cahlt münasebetin nerelere kadar tiyle (Çamormaru) na dal- nın yarı serzeniş yan istih- çıkarıp yakarak mırıldandı. tlandı. Yeşil çam orrrııı İf. 
Yalnız (Suat Naci) nin ka-lter kağıdı gözüne ilişti. Kıv ileri gittiğini anlamağa ça .. dı. za dolu sesinden alındı. ~a- .- Hayır; zaten gelece- nefti gölgeleri içinde bıl ô( 
binesini, masasını düzelt- runlannı açtı. lıştı. Fakat bu satırlar Bugünkü kaza bu tarafa ten asabı o kadar gergın, ktım. lanan ve bulutlanan .ı 
mek, temizlemek, ihtiyar Bu (San bağ) güzeli maziye ait hiç bir sır ifşa e- gelmesi için ona fırsat ver- başı o kadar sersemdi ki he ( Emine) elindeki işi ma- ler ne kadar sev'.rnliyd1·.~ 
(Hatice nine) nin dikkatsiz (Zehra) nın doktoru per- tmiyordu. Bu muammayı mişti. Patika yollardan a- men aynı günler içinde iki sanın üstüne bırakarar kal- (Emine) çok ileri .'11'. 
elleriyle bakımsiz kalan ça- şembe akşamı söğütler al- halledebilmek için bir gün ğaçlara,dallara sürünüp teh üç kadının hisleri ve arzu- ktı. ğini derhal hissetmişti· 

8
tfi 

maşır takımlarnı yoluna tında bekliyeceğini haber ve sonrayı, Perşembe akşamı- likeli geçitlerden süzülerek larıyle uğraşmaktan sinir- - Size çay mı yapayını, krar yerine otururken ~ 
koymak kabildi. ıren mektuptu. Genç kız bo- nı beklemek ve (Suat Naci) orman bekçisinin evine gel li, alıngan ve hatta korkak kahve mi? ihtiyari koltuğu biraz .. 

Genç kız ev bark kurmu'j zuk bir imla ile yazılan hu yi tetkik etmek hepsinden eliği zaman (Emine) yi de- olmuştu. Genç kadının göz - Hiç bir şey, zahmet çekerek onu teselE etti aof 
yuvasını hazırlamış bir dişi bir kaç satın ve altındaki im muvafık olacaktı. (LeyHi) renin ayni kıvrım yerinde !eriyle işaret ettiği koltuğa vermiyeyim. Oturup beni- - Latife ediyorurll• ııe" 
zevkiyle hemen işe başladı: ı z~yı .okuyunca anahtarı çev mektubu aldı, kendi küçük masasının başında önünde otururken içinden gelen bir mle konuşmanız hepsinden tor B. Bu arzuyu gali~aJ1"' 
(kabine) deki iiaç şişelernı nlmı şbir elektrik ampulu valizinin mendil gözüne ve bir kitapla buldu. şikayetle cevap verdi: eyisi. de hissediyorum ..• • 
tanzim etti. Üzerine beyaz gibiateş içinde kaldı. (Suat ipekli mendilleri arasına yer (Prenses) artık alıştığı - Nasıl olalım, yorgun, - Bu kadar arzu ediyor zlık, işsizlik ve ... 
bir n1uşamba yayılı masayı Naci) nin böyle geri ve dur leştirdi. bu ziyaretçiye havlamıyor- sinirli, iştihasız ... Ya siz? muydunuz. -Ve? 8 ~ 
sildi. Gözleri açtı. gun, kadınları cahil, kızları (Suat Naci) geç vakit yo du. Hatta kulaklarını kısıp (Emine) dudaklarnı bük - Pek çok! Gençkadm kulaklarf1. 

Bu masasın gözlerinde onu .hiç bir surette tatmin et rucu bir yürüyüşten sonra ayağa kalkarak hanımına tü: - Onun için haftalardan dar kızırarak fısddad~ i .. 
neler yoktu. Hap kutuları, miyecek kadar biçare görü- gelmişti. (Acıbadem) dt: misafir geldiğini haber ve- - Şöyle böyle? beri uğramadınız değil m:? - Ve arkadaşsızlı e l'ır' 
reçeteler ; ince inigatör Ias- nen bir yerde böyle şairane bir kaza olmuş, bir yaylı rir gibi vaziyet aldı. (Tosun) çavuş sitemli (Suat Naci) yeni bir (Suat Naci) ililde~•ıfl. J 
tik'.eri, kanül, kirli temiz bir akşam alemine davet etli devrilip iki yolcu yaralan- (Emine) onu daha yeşil ilaveler yapılmlş kitabı ba- müskile daha düştu, kızarclı dar heyecan içinde ~ fi"~~ 
bir çok şeyler... 1 lişi ona umulmadık bir afet mıştı. Oraya jandarma ku- dalların arasında külrengi na getirdiği zaman hasta dudakları titredi. tı. Bu kadının sohpetı• ecl~.,, 

(Leyla) bunları birer bi.- tesiri yaptı. mandaniyle beraber gittiler elbisesiyle görmüştü. olduğunuzu, sizi gelip gö.- - Rica ederim, mümkün leri, arzularnı ihsas arı":' 
rer topladı. Reçete kağıtla- Mektubu tekrar tekrar o- İş bittikten sonra nahiye Kitabını kapayıp hasır memi söyledi. olsa, sizin vaziyetiniz düşü-, her şeyi başkaydı. · · tı~q, 
rınr düzeltti. Bunlar arasın kudu. Demek (Suat N acn müdürünün akşam eğlenti- kana peye yaslandığı zaman -Ve siz de onun için gel nmesem buraya her gün ge- bazen bir madon:: 
da küçük, buruşuk bir def- burada meşgul olacak kadın si için yaptığı daveti merkez genç doktor atından inıniş-I diniz de~il mi ? leceğim. Fakat. •• 1 

• 
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En üyUk memurdan en k · ç 
~aas z 1 ına ai ola a 

a 'adini e bugün emamı 

me ura 
a ra an 
ernam na 

adar yapılacak 
ayıha metnin·n 
neşrediyor z 

tl · ·· mı! h.. ı· . .. · ·· nrf mümcyyızleu ı Schhryc V. kalct · Alelumum ha•-ıınan tıkip va memu.ları Orrt"'-. m.ı !Zonguldak ikınu ..., · cü sınıf leri - üçüncu sınıf kaza nufus m lktısat Vek51eti. Orman cıb~yrt 
_Sıhhıye Veh./ctı: l Ç' :ıcu s l) ul(~;Y•~5 ~çuncu 

1
'\) üçüncü •ınıf :taneler tabip asistanları_ ba müs hendis muavinleri. ikinci sınıf t1'U· maden memurları (lS-17.S lira mo. muralı - ve tahrirat klltipleri (10 ve muhafaza ve orman mektcbı r 

<umet tabıpl<rı (2
5 ıra ~aşı et: . ıra ı:~;O lira maaşlı) . tabzirler - dilsiz ve sağırlar üçün- a,·in baytar~ar (15 lira maa _lı). or·ıaşl. >_), beşinci amrf ı: reisleri Ji_ra ma_a~Jı), birmc~ sıru~ kaza t~İt· mnrları - fida" memııriıırı lim•n 

fa) ve numnue hastanelcrı ba ecza §I~ ,ını;mur f uallimler (20 lira cü muallimleri (20 lira maaşlı) - man mektebı dahiliye miıdüru harır- (15 lıra ın.12Şh , Amerika u:sa ve rırat katıp rcfiklerı (S lıra ID8a§•t), memurları. 
''!arı. :aaz~~cı aını m 1 morg, muşahedehane. kimyahane a- darülistihzar konturol mcm~_.-ıuı 1me~a- vc_çay fidım'".'"'arı memurla· ~inci sınıf hapisane müdurleri (lC! Sıhhiye Vekaleti. Oçiıncu sı f 

. (l
2 lNCİ SINIF) . ". A~) vekfiJeti .- tıamatı cezaiye Eistanları ve mektebi fili den mezıın (~S--:20 _!ıra maaşlı). aygır _ıı;urct>- 1 rı. uçuncu sınıf apııyat memurla_:• lira maaşlı); hapis:ıne czzacı, tımar- küçük sıh!ııyememuı lan (6 J..ra ma 

Mu§ıerek memurıyetler: Yedım:ı h .1 ye uavinleri _ikinci 0 ,. eczacıları. ıbılerı. tıcaret mektebı lilısı s::r (1~15 evsatı r~ momurları. u-ı er, asıstan, ıdarc ve ambar memurla- :ışlı) ctfal hastanesı m.!:::-:ı.;t w 
-ını! muallimlc_r. (2~'25 lira maaşlı) :f s:cr'.:':;:u~arı (25 lira maaşlı) - Şurayı Devlet: Şur&yı de~iet ik~n- muidi: tica:et m~ktebi yidinci sı'"lrf ! çüncü sınrf maden L'rU (15 rra r~ - ~!is parmak izi memur ınuıı.- memur muavinleri _ crnr.ı ı ~'<li ·c 
\'t'kaletlcr ~ bırmcı sınzf depo. mu hukuk mektebi birinci sınıf dahiliye c; ve uçiinc!i smrf klltiplerı (20 lıra mua~mlerı {:5 !ıra. maaşlı) Z_onı:u!- maaslı): • _ • , v~lerı - telefon ıncmurl.an - 1<a: hastaneleri mubacurları. 
liyaa, tcvzı.at lı:vıızım memurları v~ trzmuru (20 lira maaşlı). dördüne~ maa~lı). . . . . <clak _ııman muhendı~ mektebı koı- ~ıhhıye VeWw: e vel<a-_ bılc ,-e traıarcıları - polıs mclı:tebı Diyanet İ~lcri riyaseti: Sekinı•ci 
llı~temetlc~ı (25 im~. maaşlı) _deva sınıf mahakim baskiıtip muavınlerı Dıyanet 1şl<'rı: Ikıncı sınıf hade-ıkksiyo.'.' ınuhdızı, lı~anlar fen ~a- lı;tıne ~'!'"t. hasta ~ı ve he_nı• namzetkrı - vil~yctler ıı:uaretane Sltuf müftüler (10 Hra ma."lşl•) dor-
":' m~rkezıye u~üncu sı~ı! m~t;Y· (20 lira maa lı) mei ha t mürakiple~i (18 - 20 lı- belen uçu,nc~ sınıf azabrı (20. ı:·~ şırelerı ıkıncı _ f küı;iik sıhhıy, memurları - posta ve telı:;rnf hat düncü smıf müftü m::.:ıe·:vitled (JO 
hzlcrı (25_ Iıra ı:ıaaşl_ı) vıla_yet ıkın- Müdafaai milliye vekaleti: Birinci ra maaslı) - teberrükat anbar ~~ ımaa~lı)_ dorduncu sınıflı!""" rcıs.,- m~urları (12 ~ -~ı). . . lıaş memur ve birinci sınıf ınemı.:a liril maaşlı) diy:mct i•kri vio..yat 
"1 ıruf n:;urncyyızkrı (3~ ~ıra_ maaş- sınrf ustalar (25 lira maaşlı) - alay muru beşinci sınıf müftiler (20 !ıra) n (20 hra maaşlı) lıman ıkıncı sın'.f Dıyan~t .lfkn Ri~tı: Yedın~ı (8,5 - 12 lira maa lı), ve ser mt'- ambar memurları lıir;r.cı sınıf vaız 
lı) devaır. merke:ııye ıkıncı smrl . 1 _ kalyon imamı. fırka hu- _ ikinci sınıf müfti müscvvitlen konturol v~ merakıp memurları. 1:- sınıf muftıler (IS lira lllila§h), u- vezzileri. ler (S,5 lira maaşlı). İsta.'"!bu! ikinci 
':tkık, hesap. tahsis tahak'kuk ve lruımamk aru:_vt.rleri • hesap memurları (25 lira maaı;lı) _ ikinci sınıf der-ıman fen memurları. Ziraat mektep- çüncü •mrf (12-15 lirı M 

1
. V k .

1 
.• D b k sınıf kürsü ve cum:ı vai.l•ri (

8
-3" 

"1 • do ·· nı ..- İ · k- · 1 · z ld k b" · · ı) ili -_,, - f rıh a ıye e a etı. arp ane cvra • ı.:uamelat: sya vle )murad caat memur (20 lira maaşlı - Riyaseticumhur mı- simlar (20 lira maaş~). stanbul lerıfma ınd~st erı, olngu( a ı· ırıncı maaşı ıa' v yllt ı....,•cu ~- a. ar ve dosya memuru ve kapı cuhatlan ı:ra maa~lı> - -!:'rdüncil s: ı' de: 
...,.,f. (25_ !ıra maa ı oslya) ~:'~": zıkası üçüncü sınıf mızıkacısı. müftiliği veznedarı - diyanet mer- ıınul) b~u.a ı.n.k~eır:ur arfı 20. ırama- mefm~rkar:..:;:ı:--(U~ <veliraı .. ıncı sı- darphane ambar rr.emuru _:.. ateşcı saamla (8-10 lira maaşıl). 
·t ıklerı (22-25 ı.rıı maaş r vı ... _,·e. DahT vek·ıet'· Vilayat üçüncil kez kütüpane ıncmu.u. taşı ırmcı ı ıncı sını aynıyat mc- ru mu u·-r -J maay da" ba uhaf t _ .. .. 
>irınci sıntf hesap memurları (25 ' ıye !! .. '· . li jmurları (20 lira maaşlı). lı), İstanbul n Beyoğlu müftiliklc- ve ıre ş m ızı -. uz uçuncu ( 17 İNCİ SINIF) 
lira maa•1ı) deva'.r! mer~e~iy~ :e :ı~:~ n~~~; :;'u!~~I~~ ~!~u:ı:r:"~- <14 ÜNCÜ SINIF) . _ . .. Sibhiye 1;ekaleti: Birinci sınıi ri_ v32~'.e ~tipleri, ~!tili~ mutemc; s~n~f kolcuları <7:-10 lıra .maaşl:) Adliye vekileti: M:ıhakım ikincı 
(30 lıra maaslr) vılayet bırıncı ~ı- _ş - •. Yf nahy e hapishane Müşterek memuriyetler· Devam kuçük srhhıye memurları (15 Jıca dı, uçuncu smıf muftı lllUSCY'lrıtlen vıJayat ve kaza pıyade tahsıldarları sınıf mübasirlcri (6 lira maaşlı.) 
~ıf evrak memurları. ikinci sınıf uç_~~cu sını . ıye v 1 1. merkeEiyc dördüncü ısınıf ·dosya ın--: maaşlı). (15 lira maa lı), onuncu sınıf m,;al- tahsil subeleri sandık eminleri - Dahiliye Vekfıleti: Telgraf ikind 
. . 1 ) n mudurlerı (20 lıra maaş 1 - po ıs . . . . . - ı . . . . . . . 1 ı· l ) ı· bJ' • f ıfre memurlan (ZS !ıra maaşı v.- ba 1 .k. · n f komiser- murlan devairı merkezıye ılrincı sı- Dıyanet •§lerı Rıyaseıı: Dıya•c: lım er (7.5-10 ıra maaş r • ma ıye te ığ memurları - vilayat s;nı hat memuru ve müvezzileri (f• 

itaı J alı urları dev:ıiri şmemur arı -
1 ıncı sı ı f '-• .' ı · (12 ı ı · ı ) d : • J · sicilat · uh f 1 ( 16 INCI SINIF) tapu haciz mukayyit refikleri - rü- -~.5 lira maaşlı) . .,._ e~ e~ m .. ~e? mem f ·ıa t !er • ikinci smıf polis ve mektep ta- nı .o.atıp erı . - S ıra maaş r c-: ış erı l ~erlarıye m a aza tak':'.c : -

. ..,r~ezıyc .urrıncı sıaı ve vı ye b" 1 . (17 5 . 20 lira maaşiı) ikincı v:ıiri C"erkezıye uçüncü srnıf mute-tmuame e memur ı, sevk ve 'P Müşterek Memuriyetler'. Vilayat sumat taşre sevk memurları - ne- Maarif Vek'Ietı: Topkiii'I y<r• 
tasdi ktabiiyet tetkık memurlacr ıp ferı 1. ' aıı· ıer· ( 20 lira m• _ medi (15 lira maaşlı) vilayat ikinci 1 memurları, tetkık mcsahif azaları ve dördüncü katipleri (6-IO lira ma"· vahi tapu memurları. l:ö k muhahz!a.ı. 
(30 r• h sını po 15 mu ım 1 

" k'tı·b" " ·· ·· f had · M ·ı V k'/ · B f ıra .ıı;aa ). . a lı) - olis ikinci sınıf fen memm- sınıf katıpleri tetkik ve hesap ~e- baş a ı,ve .. ç.uncu sını err.!l it) vilayat dördüncü sınıf anbar mo- aarı e a etı: cşınci sınr kü- Sıhhiye Vek •eti Hastane imam 
/JaFeka/et: Hazıne _evrak mcm.t•· ı~uuıqpsııod • (ııseew "'!! '(Jı;) ""-! murları ve mutemetl•rı (17-20 lıra h~yrat ~ura~ıbı (15 lıra maaslı) murları (6-10 lira maaşlr) müstah· tüpbaneler memurları (10 lira maaş- ,.e gassalleri. 

ru. ,kinci sınıf kavanın ve ıstatıs- "ınrl' · urları (l7 lira maaşlı) _ maaşlı) vilayat dosya ve takip me- dıyanet ışlerı mutemedı altıncı sınıf zarlar. lı) müze baş muhafızı hırkai ~ade~ Diyanet işleri: İstanbul üçilncil 
tık memurları (25) Jira maaşlı. ~ d me~mamları. iskan birinci sı- murJarı, vilayat birinci evrak .mu- müftiler (20 lira .ına.aşlı) İstanblll Adliye Vekaleti: Mehakim biri1'- emanat muhafızları - Topkapı ıkın- srnzf kürsü ve cuma vaizleri (

5
·-6 

Adilye vekaleti· Sekizinci snıf ı•~ arma 
1 

!arı (20 lira maa h) • i• _ kayyitleri vilayat ikinci sınıf anbar birinci sınıf kürsü ve cuma vaızl•ri ci sınıf mübaşirleri (7-10 lira ma- ci sınıf müze memur,1.arı (l_O lira ı:na- li.ra maaslr) ikinci Slı•ıf vaizkr (
5
. 

~ddci. umumi ve altıncı1 s)ınıfd?'u: :n ~~':~\ınrf .istatiı<tik memurla;, memurları (17-20 lira .maaşlı) do- (16fli.rl~k7'a~şlı) hftanbul .. vc Btyo1 gl~ aşlı). "şlı) _ Topkapı m~z~le~ı kap<&ıJ 6 lira maaşlı), V< b ·inci sınıf der 
. ınlcrı (20-25 lira maaş ı ye ıncı (25 r 2'1ı) "skin sınıf 2 iasc kuzuncu sınıf muallimler (15-17 li- mü tı ı. erı ,vazı e mumeyyız erı. Dahiliye Vl'kil/eti' Nahiy .ldtip- muhafızları ve elektırıkcıleri. scamlar (~ lira maa lı). 
~nıf aza ve beşinci sınıf aza mü:ii- ıral ma(25 1" ~ maa•lı) • iskiln ra maaslı). . İstanbul müftulüğü muhasebe katip 
ını (20 r 1 ) ~3tantik memur arı ır ' fai ü 1 ı · Ü k" d B 1 ··fillik' =:=om 5 ::ı- 111 = = 5 s :ı::c : ~ • 5 ::=c Cl • ı: 5 = il' ::ı =-~~=::=::::=::::=:::=::::~::=:;~~ ·... c:ı . _ıra maa ı . .. - birinci sınıf tefviz memurları _ (25 . Adliye Vr /eti: çüncü sı!\tt ~rı ~ u a_: ve _cyo~ u mu. .e-

1 , · dorduncu sıruf mahakım bask~- r 1 ) t lgrııf kablo fen mem·.ır ıcra mcmurlan (ZO Jıra maa lı) tah- rı vazıfl mıımcyyızlerı (20 lıra nıa-
ıpJe:i (2Q _lira. ~lı)... . . ı'..~~ ~a'io:.ıa etelgraf müze ve idare sil _ceza_ ~emurları (20 lira .. m~~iı) ıa~lı). ı 

1ı Mud~faa_ı mıllıye Mudataaı ~1- memurları. dördiıncıi sınıf posta vo vılay_at ıkınc.ı sınıf ey:ammudur crıı (15 1NC1 SINIF) 
Ye ıkıncı sınıf mızıka muallınu telgraf mtidürleri (20 _ 22 lira maaş- (20 hra maaşlı) mahakım emanat me 1 
•; .ra m.33Şlı Riyaseticumhur ~ lı) • posta telgraf murakıp ve mubak murları, Adkara hukuk mektebi i- Müşterek memuriyetler: ViJayet 

'l<a::, ikint:.ı sınıf mızıkacıSl (25 'ı- kikleri • posta baş memurları 'Po>ta kinci s•'"lrf dah~liy~ memuru (15 H- üçüncü sır:ıf kiit-~pled. (11-16 Jir.ı, 
:naaşlı) · telefon makinistleri • telsiz mtıaınc- ra maaşlı). beşıncı sınıf mahakım maaslı.) Vılayet usuncu sınıf hesap : 

f L i O A 
Dahiliye veJc!Jetİ. Bırinc sınıf Iat merkezi nöbetçi fleri. jandar- başkatip ve muavinleri (16-18 li- memurları (11 lira maaşlı), deva;.ri ! 

~iye müdürleri (25 lira maa lı) ma birinci sınıf tüfcn'ksi kamacı- ra maaşlı), taıra kütüphane mem11ru merkeziye üçüncü sınıf katipleıi, 
•rinci ıunrf hapi~e ve tevkifanc; lan ve üçüncü sımf hesap ~emw-brı (20 lira r:ıaaslı). . (10 lira m_aaşlr,) mektepler ve has-

.!Tleir (22,5 lira maaşlı) 1kmcı (20 rra maaşlı) Müdafaai milliye Vekaleti: İkincı tahane ve ıntızam memurları. 
•nı olis müfcttişlcti .<20 lir_a .ı:ııa- J:Ia~iciye vekaleti.- Matbuat be ,.,_ sınıf gedikliler rnü~faai milliye. sı- . Adliye Vekaleti: Dördüncü sı;1~! 

. ) ~-rkoıı:o~e.rler, polts tercuman- ci sınıf mü ercunJeri (ZO lira maaş- nıf~ 2 ustaları_ (_20 lmı aaşlı_muda- ıcra mem~rları (12 lıra maa~J~>:. ili.:
' rı, polıs bırıncı emanet memuı1arı 1 ) • içilik üçüncü sınıf katipJeıı faaı mıll.ye lıirınci sınrf tetkık tah matı cezarye tahsildarları, uçuncu 
~5. lıar maaşlı) polis bici~ci .•ı~ıf (~O li~a m:ıaslı) _şehbender vrkil- rirleri (20 lira maaşlı) tabur ve iır- sınıf eytam. müdürleri, (10 lira maa• .. 
, ?•ııler (25 )ırama.aslı) p_olıs uç~- leri ve l.."llnç.;larlar hariciye merkez katey~ imaml~rı hesap m;mur ~u'- lı), muhakim teblı~at ıne.m_urlan. 
~ınıf me.ktep mudurlerı (25 !ıra ık .... üncii smrf katıp! ri 20 li- vmlerı (!5 !ıra maaslı) • .rıyasctıcüm altıncı sınıf mchakim ba katıp ve 

. Şlr) polis mektebi dahiliye mti- vaırı;; .hor musikasr dördüncü sınrf mllzi-•nruavinlcri (12 - 15 lira maaslı). 
"tleri, polis mektebi birinci sınıf ra J:':ıa ı velrfıleti: ,Darphane .nıua- kacısr (15 lira maaşlı). l Müdafaai Milliye Veklıleti: Üç· 1""~rma mektebi sivil muallimlcrı elit 'Y"..fctt"si _ darphane "kincı Dahiliye Vekaleti: Vilayat dôrdün 'lüncu sınıf gedikliler, üçüncü sınıf 

~;!is. birinci sınıf fen memurları m f f mu eıı:u,,ları {22-2Z.S lira ma- cü sınıf müdürleri (20 lira maaşlı), ustalar (15 4irn aa~lı), ikinci stnıf 
. ,

5
• lıra tnaıı§lı) iskan kondoktorları ~\ e~h~ihi mcs'ulliıl: birinci sı- viliiyat daire müdürleri birinci sınıf katip, tetkik 'Ve tahrir memurları ve 11

'<an merkezi idare memurlan,por.- B§fı b m kiitip ve tetkik memurları .kazalar nufüs memurları (15 - 20 hesap memur uavinleri (15 lira 
"e telgraf ~örd~ncü_ sınıf ~uame- ~ 1! maaşlı) mııhasibi meıı'ullüıc lira. maaşlı).' ~çünc_ü sı:ııf .nahiye _ve maa.;lı). Mudafaai Mi~liye dörd~n

~t 'C fen mlifettışlcrı (25 lmı ma- birn·c smrf veznedarlan (25 lir& ına habısane mudurlerı (15 lira maaş.ı) cu sınıf ınus11ra. muallımı (15 Jıra 
<ao). üçuncü s:nıf posta müdürle~i a ~) 

1
_ damga ham kağıt muhafm _ müfettişi umu~l~k ~atihbarat me- m~şlı) Riya.sev Cümhur m~ikasi 

i l•ra ma.ı:ı lı) posta ve telgraf bı- i ,... tab'irc ve z mk m murları _ murları, polıs bırıncı srnrf parmak beşıncı sınıf muzukacısı ( 10 lıra ma
~· sınrf ambar memurları (25 lira d:~g,, ınatlıaa ve muhasebe katibi izi ;nemur~an (17,5-:20 1'.ra m3:aşlı), aşlı). . . . . . . . 
J] :

1
) • • • tuz mutemedi _ vilayat maliye mu- polıs kumıser muavıı:ılerır polıs fo. Dahıllıye Vekaletı: Kaza bırıncı 

'lıu liticıye velı:Jletı: Pul ambar me- amelat memurları - vilityat ve imza tograf meı .arları. polıs pasaport me- ve ikinci sınıf tahrirat katipler (12-
ııa.;. ~rı. h~ricıye __ konağı '?.emu~ları., ikiaci sınıf sandıkcnıinle.ri ı(25 lir:ı mudarı. üçün~ü sinıf polis m.uallim- 15 lira maaşlı), ikinci sınıf kazalar 
tı (ı ı:ıt. dord cu ıntf mutercımle- maaşlı) _ birinci Sillrf tahakkuk ve krı (J0-15_ lır~ ;naaşlı) polıs mc- nufus memurları (l 2 lira maaşlı), 
~ lıra =3:şl_ı) res_:n şe1ıbend_c~ tahsil şube memur!arı (25 lira =~- ?'':ırlan polıs sıvı! memurları, polı~ dördüncü sınıf harıisane müdürleri 
1 i rı · lıarıcıy m.rke% devaırı 1 ) p 1 sat . memurları mu· ıkınca sınıf emanet memurları (1, (l

2 
r 

1 
) h . b 

,n1ci katıplerı (25 lira maaşlı) m'.le-ve~gisi i(inci sınıf me~urla;; lira maaşlı) Jandarma makastar, mü ıra m~lşhaı • apısaı·n~k3:n ~r ::nef-
• ~lıı·,. '·'/ t'• •ı · h k •- . . . ıı·t ·· ~· k' - 1 . . mur v< ye... rcı, po ıs ı ıncı sını 
. VCA,;: e ı. , az cıe u u (25 1. aa•lı) _ tuz ıkıncı sınıı· ce ı . muk .. ıp ve ma ınıst en, ıs- k .b. 

1 
(l

5 1
. 

Vı:rl' da • • 1c ı . ıra m • k' , f' -k· . f , parma ı ı memur arı ıra ına-U ıgı avı ve onturo m,- la (ıs lira maa•lı) -üçüncü an ve tcv ız ı ıncı sını memur.a-
1 

) . ,_, .. .. .. f f . 
1 r. TQ du · k . . memur rı . , (20 r ,1 ) . u .. .. .. aş ı , ıs""n uçuncu sını tc vız me-le b . '. yunu umumıye omıseı- sınıf rüsı;mu ı;aydıyc memurları v. rı ıra ıaa~ ı ıs-..ın uçuncu sı-

1 
(lS 1" sh) . ka "k" _ 

lriıiıcı k&tibi {25 lira maaSlı) . . . . 1 . . ' ruf istatistık .mcmurlan (17,50 lira ~ur arı ıra maa. ' ıs n ı ın 
1,_'rhan b" · f f • liırıncı sınıf muhatıtp erı (25 lıra ma 1 ) .,. t . uh cı sınıf memurları. altıncı smıf pos-~ c ırıncı sını en ~cmur- 1 ) k tap h maac- ı vıwya osta aynıya a- .. .. . . 

FLIDA 
WJ 

~7-30 it:ı maaşlı) V.ilayat tuz aş ı ~- "}~~i e~C§İn~ ~;n ;:pe~ sipleri. be•inci sınıf posta telgra! ta 1 v)e telgraf mud~rler; Ç~~ lı~ ma; 
ııı. · <:u ıımrf m dürleri (25 lira :~ürle~e(25 lira maa•lı) _ vilayat müdürleri °cl6-18 lira maaşlı) tel- aşı ~osta(~Je ~~)gra .d1 ıncı .. s'.~'· 
lit ı ) ıne :.ez tapu münakale v» .k? · sınıf tapu b~iplcti (25 r siz ahize muhabiri ve muamelat mrr- ~~murt" lba-;- l~' arma uçun
lr~ ııı"'•murları (25 lira maaşlı) mer :,,':~aşlı) _ İstanbul tapu mahze~ kez muhabere memurları muamela~ cu;ı~~ nt k~ ~~'ti arı. .. .. .. 
a~ Pa mahzen memurları rüsumat et memurlar .. '1 merkezi telgraf makinistleri, posta ; ;:-e. ı" . (el~· r arpane lu)çuncu 
.,,:: tcnfizi i ilmat memurları, rü- vtscta:"bruals ayniyat muhı ası"bı' rusrumsa baş seyyarları, Jandaıma birinci sı- hsrmb. atıp, erııı··k .k.ıra. maaşfı ,:~mt' ı.-
-...u;t a · · h ·b· .. - u tı· f · ·ı k' · k . ası ı mesu u ı ınc1 sını 1\.4 ıp~ tltc _yruyat mu ası ı, TUsnınat mat birinci cınıf idare m ·mu 1. nı sıvı atıp ve me tep ımamhn 1 . (lS-l7 r ·i) . ha .b. 

lıitin ~ ıdare memurları, rüsumat (22 lira maaıı:'lr) rüsum:t .:. aıı ve hesap memur muavinleri. erı • ıı··k tu.zıra ~~ş ı .. ' muf sı ı 
'ı tı sınıf 1 ~ - ı ır.cı M 1. V k .

1 
. .. .. mes u u ve uçuncu sıru san. 

> 5 Jira m_~ayene ~em.ur arı sınıf muayene memurlıın (20 lira ma .. a ıye e • etr: Darphanı; çun- dıkeminleri (15 lira maa:;lı) ve evrak 
'iiaurııatınaaşlı) rusumat.hirıncı sınıf aşlı) - rüsumat ikiııci sınıf ambar cu sınıf fen_ ~emu~lar~ (15_ lı':" ma- ve kontorol ve dosya memurları (10 
~•ıırnat \'?:d~. muhafazası rı;•;nur~ memurları (22 lira rnodşlı) - rü- aşlı). ~uha~ıbı mes ?ll~k ıkıncı ~ı~uf -15 lira maaşlı), damı:a ikinci sınıf 

l lt:ıqtıııı ç ncu _sı;ırf. lıaş ikatıpl~rı sumat birinci sınıf manifesto memur baş_katıpl~rı ve bırıncı _sr;ııf_ katın- muaddit ve sevk memurları (12,50-
r"tı. (30 ~dıye ıkınu.sınrf mu lur- J&rı (25 lira maaşlı) - 'tÜsumat bi- lerı (20 !ıra maa~lı) ve ıkıncı tetkik 17,50 lira maaşlı), damga kulcu ve 
"'a llıı.ııta•- nıaa lr) rusumat muha- rinci sınıf piyade muhafaza mrnta- memurları (l 7 lıra maaşlı) muhası- kantarcıları, vilayat maliye ikinci 

Sinek, Tahta kurusu; 
Güve, Pire 

~ AA memuru ·· ·· · b" ıll""k "ki · f dık "' aarjf V kal . ıM . ka memurları - n sumat suv;ırı mu- ı mest u l ncl smr san e- sınıf muarneli.t memur refikleri (12 
ı,4nletj (20 ~· ttı: uallım mua- hafaza mmtaka memurlan - rüsu- minleri. -15 lira maaşlı) vilayat ve kazalar 
,,,.~t §ubc 'rad!Y'atiaşlı) m!1ze m_es- mat kaptan ve makinistleri ( 18 - 22 (20 lira maaşlı) birinci damga bi- dördüncü sınrf sandıkeminleri (10 
J:~~h mu ur meskıildt atık.1 · · · rinci m dd"d" ')• t b" · · ı· · ·· · ~- . •ssıs1 •• ' dahff . lira maaşlı) - tuz bırıncı smıf sar.- ua ı ı, vt dya ırıncı ma ı- -15 !ıra maaşlı), rusumu bahrıye 
.~ ~e dııb.:~tcu~: 0 m;:U';... mu- dıkeminleri (25-30 li~.a maaşlı) ye ~uamclat me.~.ur r:fi~l~ri _(17 - tahsildarları ~mlak ve a_razı yoklama 

ve bütün haşaratı ve yumur
talarını kat'iyen öldürür.Leke 
yapmaz, tesiri ka t'i ve koku
su latif tir. 

tııu...'ktnci sınıl-d p b . h' nıa Maarif vekaleti: Uçuıı<u •ınıf ma 22 lıra ma~ş.lı) vılayat. ıkı~cı sınrf memurları, vılayat malıye evrak me 
~e ""Yaa, anb 

1 
ar<. tal rır, esap, ;:;mayii nefise milze ve ;ı;Ctüohane sandık cmını ve muavınlerı (17 - murları m\lamele vergisi ikinci sı-

~~iye "'"'"ar",' 1mem(2u5r •1 .rı-ve alatı :Uaarif müdürleri (25 lira ~a•lı), 20 lira maaşlı) vilfiyat tahsil memur- nıf katlpleri (15 lira maaslı) maliye 
.. ~f· ..., zarı ıra ınaa•\·) ' !arı ·· · h ")d ı ·k· · ~Ulıa. ıa VcJcaı t' Ed :l' • memuru - devJ,.t matlxınsı imald.ti ve suvarı ta sı ar arı ı ıncı muhafaza me-murlan tuz ikinci 81-

tıııırı:,ızıa.n do~~: U evatıf tenniye umumiye memur~ - dc·.'l t matlıaa ·ı ~ınıf t:'~ak~uk ve t3hsil şube memur- nıf kolcu ve kantarc;ları (12-15 Ji-
/Jr 1 (15 lir" ,:::;c 1 sım en n•e· satıs memuru - müze asarı şarkıve arı bırıncı sınıf muavinleri (20 li- ra maa,lı), vilayat tahsili ceza me

~t iktisat Vekalct'."'g> . kütüphane memuru - Topkapı miı- ra 1maaşlı) maliye icra memurlar" murları (10 - 15 lira maaşlı), mali
lttlrı ı~~i sınıf mü~ü 1 '{:5 ~ zıra- zesi dahiliye müdürü ve hafızı kü- ~~. s~tış meı:ııu.r _refikleri, varickt ye vekileti muadditleri, vilayetler 

Şişesi 50-Tenekesi 75 ve 
pompası 75 k;uruştur .. 

MARKASINA DiKKAT .. 
HASAN ECZA DEPOSU ıı.....· "'1Ytar birine' r enırfr ra ma- tübü ve salon OOş memuru hırkai sa- _ırıncı sınıf ı~tıhlak memurları (20 varidat tahakkuk ve tahsil şubeleri 

,~"luruı.. 1 s muayene . . !ıra maaslı) vılayat muamel · "k' · f · 1 · ( 
7 

,. "'-ta rn. ... _ ""ı ve hudut ha 1 _ adet emanet c~:ı,resı haş memur mu- . . . ·: e ver1-:-ı- ı ıncı sını muavın erı, ı .ıra ma- ---·-·· Satılık emlak II:ıııf-....şl.ı) orman ve ytar .U:' .<2~ avini - maarif üçüncü ınıf idare, 81 bırıncı kantarcıları kolcu ve ka- aşlı), ~iJayat dördüncü sınıf tapu 
t et l'Itı.ıalJitnıer,i (25 ~:;:at bıln)ncı bhrir, hesap, mubayaa. ambar me- rkc~ları ~20--22 !ıra. maaJlı) tuz i- ?a~lca.tipleri (15 lira maaşlı), vilayat 
10rı r?~• ı beş"ncı smıfmaaş 1

. tı murlan ve al.ltı dersiye muhafızla- _ıncı sını sandı~ e.mı~lerı (17.S-20 ıkıncı sınıf tapu memurları (12-18 Ayasofyada Ahmet Alıut cfcn
'qt 

5 
lira ınaı: b) . . . .mwıllırı;- rı (18. 20 lira maaştı) lıra maaşlı) tu_z uçuncu sınıf memur lira maaşlı), vilayat tapu muameı~ dl konağı ve büyük varidatlı 

f •ı,;;;,"'?'urı :ı orma~ :ı~• sı ıf :ı:·- Nafia VC!/rf'tlcti: .Mühendis v, frn !arı ~1~2.0 lıra ma~şlı) tah~il ce- mentıırları, rüsumat üçüncü sınıf Alemdar sin aması ve arka tara-
L rı ka mu- k ı · -'·h·ı· la za. dodııncu fıınıf rus..ım saydıy~ me manifesto memurları (15 lira maa• ·ılır me tı;p erı "" ı ıyc memur rı 1 "k" · . · ı- k k b' · · b. d 

n Ye V kalet 'B f 1 o . l . (10 r mur arı ve ı ıncı "'mf nıuhasıpleri lı) rüsumat süvari ve piyade deniz fında ·i ·e ır arazı>t ır en gayet 
~ . t ar "' aktryoloı•ha- a~fı)emur ar m avın erı ırama (15 - 20 lira maaşlı) vilayat a!tı.,cı m~hafaza memuru (12-15 lira ma- mü.,ait liat ile bugünlerde satıh-

' ~ıer ".Yı Devlet. B" . 1 . • . . . . sınıf tapu müdürleri (20 lira maa~- aşlı) rüsumat telefon memuru. 
., ı <25 lı ırıncı sıruf ka- ktıs:ıt vekaletı: Bırıncı sınıf mlla lı) rüsumat ik:ncı •·nıf idar· v• M' ·ı V k'I .. R ··f ı yor. Gormek için içindekilere "'Y•n a "' şlı) vin ba tlar (20 lira) orman · _ . ' . . · . · . • - ma aarı e " etı. asa tane mu e .-

llıu c~- et tveri: Birineı· .. . . yta. . . ve ~· nıfesto ve ıkıncı sınıf pıyade mın~a- tişleri, rasatanc ikinci srnrf miiliizim görüşmek için her gün öğleden 
ııo »ıtJeri (JO . sınıf muftü raat ıkıncı şınıf muallımlen 28 lıra ka muhafaza taşta tak·p e ·ı.a t 

1 
(l

5 
r 

1 
) d"" d.. .. f 

ı:ıh•yrat ınu ktlıra maaşlı haıjt- maaşlı ziraat mütehassısları - ha- memurları cio "ra :naa~lı)v 1 
na k'.~ .. 'ıra maaş ı •

1 
or(l~n~ sını sonra İkinci Yakıf hanında Ferit 

~ biri ra plan (2S 1. . . . .. ~-· •. · -. · utupane er memur arı r l 
. ., ) ncı •nrf dcrsı'•-J ,(,,. n:ıa· rir darillıstihzar müdür muavinlcn Maarıf Vcbıetı: Orta mua:Iim aşlı) müze duhuliye memur mua- ıcye müracaat 

t o.wu ar 10 lıra hara mürebbileri - ikinci sınıf ma- mektebi müdür mt:.avini f20 lira vini,' hırkai saadet emanet ha muna-

41,;. J 'lfCO ~INIF) uen memurları (25 lira maaşlı) t;ca- maaşlı), rasat!'.ı:,:ıo lıi,.;nci sın,! m<i- fızı, Topkapı müzesi salon memur- Or. IHSAN SAMI 
bı ın:'/ r k rr mrı ret rnektehi 1lltnıcı sınıf muallimleri lazimları C!ô lira mı:.aştı) devlet m~t lan, Topk~pı birinci sınıf müze me- "" 

~Al\! VAPüRLARI 

lzmir postası 
Seri, lüks ve muntazam olan 

ADNAN vapuru 
L ·isanın 

22 inci PAZARTESİ 
günü 16 da Galaııı rıhnmından hare
ketle ( lzmirc) ve Çarşnmba ~ünü 
lzmirden lstanhula hartk<t eder. 

Galata Gümrük karşısında Site 
J-ı'ransez hanında J 2 numarada LT mu· 
mi acant.alı~ıns müracuL Tel<fon 
l'ercğlu: 1041 

lLAN 

\ lerkez Acenıası; ( .:ııata koprü 
başındı . Beyoğlu 23b2 Şube 
aeenre<ı: :\lahmudiye ilanı ılntda. 

lsranlıul 274-0 

Bozcaada postası 
(Gelibolu ) vapuru ~O t\u;:ın 

Cumartesi ı 7 de ldare rıba
mından hareketle (;clibolu 
L~pseki Çanakkale lmroz Boz

c:ıadaya gidecek ve <;anak

kale Llp.<eki Geliboluya ııjtra
yarak ırelecekt"Ji 

nıaıya pos:ası 
(Çanakkale) vapuru 2ı 'isa"ı 

PazarlO da Galata rıhtımınd .. n 

hareketle lzm!r Kulluk Rodrum 

Rado, Fethiye finıke Antal)aj J 

gidecek ve dönli~tc mczkılr 
iskeleler birlikte ASndifli Kal 
kalkan ız Çanakkale Gclıbo

lııya uğrararak geleccl.."tir. 

TBlBZHN BıBJ~ renuı 
( RcşitPa~a ) 'apurıı 22 

Nisan Pazartc'i 12 de Galata 

rıhtımından hareketle lnebolu, 

Samsun. Cireson, Trabzon.. Rize, 
Hopa ya •gidecek ve dönüşte 
Pa1.ar iskelesiyle Rize, Sürmene, 

Trabzon, Cürclc, (,ır son, 
Ordu, Ünye, Samsun. lncbolu, 

Zonguldağa uP;rayarak gelecek

tir. Hareket ~iiniı vıik knbıı 
olıınmıv. 

lıınir lerıia silr'ıl Poı!ası 
[Konya] vapuru 23 nisan 

salı 12 de Galata rıhtımmcLın 
hareketle İzmir, Antalya, .\lruyc, 

Mersine gidecek ,.e ,J,Rşucıı 
Anamor, Al~, Antalya, it.mire 

ugrayarak ıı:elecektir. 

SADIK ZADE UİHADEB
LEB \'APUHLAHI 

KARA DE, tz 
J\IUl\ T AZA~! \' E LÜKS 

POSTASI 

FİRÜZAN 
vapuru PAZAR 

21 Nisan 

giinii ak:ıamı Sirk.ıci rıhtı
mından hareketle ( Zoııgu! -
dak, İnebolu, Slnop,Sanısurı, 
Ordu, Kire.c;on, Trabzon, 
Surmeıw ve Hi1.e iskelelerine 
azimet ve avdet eı!ecektir. 

Tafsi\At için Sirkecide :'ile•. 
aılet hanı altında aren11h
~ına mnraraat • Telefon · 
1 1anmh11! 2134 

(1 0 ,, ı!iiiiiiiiiilli;';A~K.~1iiı:;Ei"iJ1i";r;co»L:Co)(o)· iii!iiiiii!I 
llıaa ••nıf vk nı m~cr eva~r (20 li.ra maaşlı) limanlar fen şub•- ~a".ı .~ma.~atr umum•r.r ::nemur rcfı- murları, muzelcr m~hafızları (15 li- Bakteriyoloı'i laboratuvarı 

lt;ltıp lı) - Vıl y t b_rıarı_ (20 ı- 1 ri ikinci sınıf itzaları (25 lira ma- kı uçuncu sınıf k:.:cuplıant rneını.r- ra maaşlı), asarı atıka müzeler mu-
t~ ııı Ve anbar m a ır Aı sıruf aı;lı) limanlar idare şubesi amirleri larr (20 lira maa:;lr). müze duhuii:;c hafızları (15 lira maaşlı) rasatane Pek dakik kan tahlilatı 
ın,,,._•aş!ı) - ve el m.ur rı (21-25 li- ürüncü sınıf liman reisleri (25 lira memurları müz.; hafrh•at mtmııru muhafaza memurları maarif dördün CVaserrn&n' teamülü) klire\'V4t 

(4400) İlii (5600) geyimı 

At (1100) İla (1400) geyim ---------• 
Ester Nalı ile 900 ili 1500 

p "O;,ıy r \C d • , . . . • • , 
o. "- Ub e ı cı sınıf levaz eva•n maaslı) lim:ın birinci sınıf kontrol hırkaı s~ade~ daıresı mem.ıı fan Te>p cü sınrf iare. tahrir. hatap mübayaa tadad,ı tifo ve ıs una hasıalıklan 

"a, · li UY.ıa m ınurı~ • de- memurları 25 lira maaslı liman bir!n Kapı muzesı ••'r.n ha. memur muı;. memurları ve alatı dersiye muhafız- ıeşhı·s; ı"drar, balgam, cerahat tab· ta. ç <.. rı- · erke de · f ·· k · · · · d 1 t 1 'ı, ~ 
1 •Oıf t İı ıı .n1 r tetkik· • cı sını mura -ıp memurları (25 lira vın.ı, eve. mat >aa., asl<atip vcz- !arı (IS lira maaşlı.) lilAıı, Ültrı mikroskopi ilt frenA"i 
~'Ya a 81 

• ınt me t ve h p, maaşlı) - baytar müderrisleri ikin- nec.ar tahsıldar VA mübayca memur- iktisat Vekii/eti: İkinci sınıf or-
:1> ,,;'::curı rı ve b;:,:ıc t hak '< ci ~ın~f rm.ıavinlcri (20 lira maaşlı) ları (20 _ıi~a ;11•a1lrl dev:ec maıoa,,.ı man fen memurları (15 lira maaşlı) 1 taharrisi. 

YıtJ nı·ı sı ıf •ıte •nıf: b- bı ıncı sınıf &yniyat memuru (25 li- ser m~kınıstı. . orman, ziraat ve baytar mektepleri Divanyolunda Sultan i.\Jahmut 
0 

07,5 n Tl ~a ;-e) ra maaşlı ikincı sıntf ziraat memur- lktısat Vek!ileti: Birinci sınıf or- muitleri, ayğrr depoları baş ahcrcıla- tiirbesi karşısında Tlefon Is. 981 
'1r man fen memun1 <ZO lira maaıı;lı) rıl"- rı, ticarrt nıf"ktehi &lisi muitlerl. li•••••••••••••llii 

kilo Mıh Pazarlık usulilt 
mübayaa edilecekdir Pa
zarlık 22/4/929 Pazartesi gü
nü saat 14 da İstanbulda gedik 
paşada Jandarma İmaliithane· 
sinde icra edilecekdir şartname 
imatathanede tevzi olunur. 

Satihk İnekler 
1'ırım cinsind<n saalık •Ut!:; 

inekler ve boğa Kartal Maltepe<lnd• 

Bağdat cadde>inde 4-0 numaralı Ku 

Jeli koşkün ahırlarında toptan >atı 

lıktıı. Müracaat edilme>i. 



1 
1 
j 

1 

1 

<:unıhuriyet Halk fırkası Galata nahiyesinde Serer kaya ocağı 
nıillet n1ektebi ınezunlarına şehadetn.an1eJeri dün merasimle verildi. 

J)ün Viyana sefiri Hanuli Beyin kızı Enıel Dün (Galatasaray- ~şikta~) n1açı 70~ heyecanlı olnıuş ve-Galata- ! Dün T~rk ocağında ~ir <(Şan kons~riıı.vcri!dİ· 
Hanınıın _cenaz~ n1erasin1İ y~ıld~:... saray hi!·e __ ~ı:şı_iki sa.yıl~g~_gelnııştır_. __ ___ _ __ Ko~~ı verenlerle~nle~lerde~ ıı~tıbal~~ 

~;c;c;c;c~X.X.ixx~~~~--x5ZS(~~~2)88ccX:c="-M~I· DE HAZll\ılSIZLIKLEHI, ~l~KINLiKLERl, GAZtARI, EKŞiLiK ve YANMALAHINDA (SODO GASTRll\) 
Gayrı kabil kiyas mükemmel cinsi iti- - mustahzarı p~k tesirlidir, bilumum eczanelerde bulunur. _.,, 

• 

barile her yerde birinci mevkii kazan- ------

mış olan filinı: Emlak ve E~aın Ban~ası lstan~ul ~u~esi ınü~ürlü~ün~en_ Devlet demir yolları ve Ji' K odak fil midi-"' F:sas numarnoı ;\fevki! Bedeli icarı senevM manları umumi idaresindeJl: 
lira idaremize lüzumu olan yilz bin ton maden kömürünün münak•~ 

bir defa tecrübe eden artık suretti 
daimede kullanır 

Her yerde satılır 
'-"..A."'--"-"'-"..A."'--"-"'-"JC•·_,.._~'..;"~.A.~-..,,... ....... ,,._.....,ı .. 

İngenieu
1

; . aJ ı:aiyHER Ü J( 
ist;ınhul, ikinci vakıf han No. 15-17 
:\ kc ',cat makineleri 

J:km k makineleri 
Demır iwaar 

1 lemir çatılar 
~u tıırhinclcri 

:\lotıirlcr 
Ve bilumum senayi makineleri .,...,,.....,,,,... ..... 

"'? ~ ,;.. ~ ..... -:;.~ ..... ' . ;. ,. ~: ..... ':'~ 
• • ~-. ' ': > 1 ' 

Gaziayıntap Nafia baş mühendisli
ğinden: 

1 ( .allaııntap Bchı-ni yolıımın 2 inci kı,mı ol•n karaca' eran-aşaif;ı 
ıı;~tlıi ar ındakl imaltltı sunaiyelerinin hcdcli muhammenesi olan 9 bin 

'.rı rlup ıl>ılci fıat tizcrinden )irml ~ün müddetle ve kapalı zarf u:;ulile 
munnka 3\a nzcdilmi~ıir- 28 • 'ban paLar saat 15 de ihalesi icra edilece
~indcn ~~ \'. ve fazla malıimat almak isteyenlerin il. \luhendisliğe müra
caa l:ırı. 

2 - 'l .. lip < lanl:ırın işt;rak mes"ııliyetilc ı·alıştıracaklan Fen memurlannın 
\ ollar L mum ':ludüriyetinden \C y1hut \füyet Haş J\lühendisli[!;iHden 
o :nış olduk .ı:ı livıkatı fenniye \C kaim: ın tarihi ıhalcden 8 gün m;el 
\'il,\nt ıı. ~lurcndislı[!;,,e ibraza mcchurdur, 

.ı 'J Jlip !anlar a!ionıı şeraiti cmur.oh e ve hu. u.ıre ne ' -ıt 

1 r • 
·l l'ıl ,ı ola • "!luzaıcJr ve mıinausa \e ıhalar ouru • udbc ce 

'c 1 u ı k'ıf z1rrannı t inatlarnı ' ·m ğc mecb de 

2 Galatada Sirkeci hkclcsi.ndc nıezhaha mufctti~lijti müştemilatın
dan 4 numaralı dukkan. 

22 Bojta1Jçi nde ;\le. arhurnu gazinosu 
24 Şişlide lzzetpaşa çifliği dahilinde 7 numaralı Tuğla ftınınu 
I! 1 Kadıköyünde Ku~dilindc dere kenarında İ R ,.c 18/ ı numaralı arsa 

14-+ Çırpıcıda fib9 döminıden müfrez !O diinum tarla 

96 
200 
290 
751 
100 

6 mayıs 9\19 pazarte!i gilnil <aat 16 da Ankarada umum! idare hinasıt' 
icra edilecektir- _ ıılC' 

Mtınakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı mo''ı ıc!' 
telerini yevmi mezklırd3 sut 15 buçuğa kadar Umumi idare yazı l 

müdürlü~ünc vermeleri lazımdır. r.ıJI 
Talipler münakasa şartnamelerini 250 kuruş mukabilinde ;\ok' J< 

-ı. • 55 malzeme d.1ire<ind~n, llaydarpaşada mübayaaı komisyonundan tedarı 
bedelle karı ~craitl atiye bilmeleri. _/ 

144 Çırpıcıda cyir mahalli ve ma otla kahvchan.: 
Emlak ve l~ytıım Bankasına ait lıal:ıda muhlıarrcr L~walin birer Feııclik 

ile muzayedcyc çıknrılnııjtır 
1 - \lu7.a'ı'edc müddeti 24 ban ıı2ıı Ç:ır:;:ınba •t.nur.c kadar olup ıhalc muamelc,i \ cvmi 

'ıezkıirdıı saat on altıda icra olunacaktır 
2 llcdeli icar ilk tak iti ihaleyi müteakip vcriL ek Ll.rC t;çcr :ıyhk m:. ... ı\l rak,ittc tediye olunacaktır. 
3 \! ulüycdcyc iştirak etmek arzu,unmla hulıın,ınlar Bahçe kapıda Eml;\k YC ~:yrnm Bankası 

İstnnbııl ulıcsinc müracaat etmeleri. 
mmraızımam .................. ııım:ım ... ... 

1 EMVALi METRUKE 1LANATI I 
.... z:ı;ııı:.ııı:= .............. 11mıım:ı:ı..a ........................ :ma1 ...... .... 

semti .\lahallcsı !'vkağı • \ı:n•ra•ı Sev"i kan lira "ehri 
Hoıı-aziçi Yenikii~ \ anikola Köyb<şı 195 Gazino 20 • 
llevoğlu lliı e1inaga Yenişehir ff/J !.'il DükHn !2 • 

• Bülbülderc 7 ~2 .\lağaza 10 
Ro'tan<ı Hağdat cadde<! ~1}8 Dükkıln 91ı scne\·l 
Üskudar Scl~mi .\li ef. Sarraf -ı llane 8-+ " 
Balat Karabaş Vapur ıskdt'i 41 " 72 • 
Fener Cülcami Fener 2iıl 2-l-O Dükkin l 50 I • 
Kmalıad:ı Zectinlik 8 Uane 9(i • 
Siıl..eci Hocapaşa Caddesi 45 49 maa dükk~n oda !20 " 
Kadıkiiv 1\asimpa>a Oıon dendi 27 Hane 240 • 

" :ııı Dükkdn 60 • 
Büyükada Nizam Caddc<i 9 Ha.ne 40 " 
Unkapanı llaraccı kara .\lehmet Fener cıdJesl 7 !CJ Dükkan 270 " 
l!ehbcliada Livadya cadde,i 18 Hane ~'.! " 
Balada evsafı muharrer emlikin 29/4,929 tarihine ınü·adif pazarıc ı günü saat 15 ıe müzayedeleri mukarrerdir. 

Taliplerin cm '<ili metruke icar komisyonuna milracaatları 

* * * 
Haliç dahilındc Fe,erlc Balat ara;mda baitan kara olarak haınıış bir halde bulunan Fenerbahçe vapurunun 

'ıalihazırılt mpkadder olan 850 lira peşin pam ile satılma ı ıçın 24-4-921} tarihine musudif Çariambu günü 
saat 1 ~ de 'IltizaJedc~i mukarrerdir. Taliplerin ı·üzdc yedibcçuk hesahi1e teminat akçelcrile ~:mvali me-uke 
ıdare .ıde müıcşekk;I saaş komisyonuno muracaa eylnıelerL 

Azimet Dolayıslle Satılık Güzel Moblllye 
0 

. 
\lükcmıncl piyano, koltuk, ~inger diki~ ınakina", yenıcl•. 0 ~ 

v. s. satı~a ancak bir kaç gliıı daha devam edilir. Talipkfl11 
1 " 

gün saat 2 den -+ de kadar Bcyoğlunda Tepcbaşında 26 nt111'~ 1 , 
Papadopulo npartPnanıııın 4 numaralı dairesine mlıracaat ctıııe 
ric:ı olunnr. 

uyumak ancak; 

Standard 
~ • J .. Karyola ıııda 

yatmakla kabildir. Bcyoğlunda 

istiklal caddesinde .370 numaralı 

BAK~R mağazalarında . 

Fiatı: l-+ - IG lira 

Doktor A. KUTiYEL 
Elektirik makineleriyle belsoğuk

luğu, idrar darlığı, prostat, ademiik
tidar ve bel gevtekliği, cilt ile firen· 
giyi ağrısız tedavi eder . Karaköyde 
Börekçi fırını sırasında N• 34 • 

Kelepir Doç otomobili 
Mükemmel bir halde ve ely

evrn Taksimde Milli garajda 
bulunan bir Doç otomobili satı
lıktır. 1stanbulda Dördiineü Va
kıf Hanında ikinci katta 5 nu
maraya müracaat olunması. 

7iHTAKVRUJUNtll 
ve diğer haşarat• 

ÖLDÜR İÜ 
KOKUSU sıı·11·ır 

~- VE LATiFTi~ 
Kiralık depol~!"ı;ı-' . 

Calatada Azap kapud• ,. f•~~· 
\'C f bulda bulunan ve depo . ·in r ' 

ve bilhassa tütün deposu. 
1 ~~n1~ 

elverişli olan depolar pc~ Jl<l~~ 
şeraitle kiralıktır. TcJcfOO· 
342 ye müracaat. 

11
:t li~ 

- . "onO 11 
Fi RSA T dl\J~ltkcpc ~~~;,raSI[ .ıı 

••• n, [!I,.... 
·-te~-ıit !~ zel, beton armc. mu 'f. · 

· ohk"r. · Şükrü beyin hanesı sa ı 
Galata, Balıkpazarı car.'•1 

mı~aza.sı, s:ı:ıt J2~I.l ~ 
Mes'ul Müdür Bü:RII~ 


