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3 Uncil sahife~e 

1- lstanbul cuma c1nlerJ 
nasıl etleniyor? 

1- izdivaç anketimi' 

' 4- Roman 

5 inci sahifede: 
Dünkü maçlar 

Takip fikri mülki tekaüt ve askerA ·stifa kanu Aske ive 
ıay· asın n Büyük işleri başarmak için, 

-'~1?ız maddi imkan ve vasıta1 ar 
~lı değildir. İşe başlarken mev 
~t olan heyecanı azmü irade
·ı, takip fikrini d~ nihayete ka
nı ar. idame etmek ıazırndrr. İçti-
. ai heyetlerin karakter kuvve
ıne en büyük miyar bu gibi 

tnan " , 
evı amillerdir. 

Benüz hatıralarımızda taze 
taze Yaşıyor: İki ay evvel milli 
asaruf ve iktısat etrafında, 
~ın~eketin her köşesinde uı~u 
bır hararet ateşE bir faalı-

et b ' · · aşlamıştı. Bugür. _.,. 11<1 o 
teşten eser kalmadr. Sanki ta
arruf ve iktısat cephesinde bek 
:nen zafer kazanıldı.Adeta sari 
ıt uvuşukluk her tarafı kapla
r. Niı;in böyle oluyor? 

Geçenlerde bu suretle hayret 
; endişelerini izhar eden zate, 
iı~ başkası şöyle cevap vermiş-

• me nı 
Kadınlarımız siyasi 

hayata 
giriyorla 

Belediye intihabatı 
Evllı'de 

yapılacaktır. 

• 
ı aynen 

" - Doğrudur. Hakikaten o ınlar erke~ler gibi Kongre içtima halinde 

~Yecanıı faaliyet yerine, yeni 
ır intizar ve atalet devresi baş 

Hakkı Şln'lsl Pş. 

fırkaya 

gire bileceklerdir. tad~. Fakat bunun böyle olması 
abıidir: Herkes hükfimetin 
: 0 1?."ram ve icraatmr bekliyor. 
ır defa iktısat proğramı 9ık-
~· Borçlar meselesi halledil- Yeni belediye kanununun müzakeresinde hazır bulun: 

Darüşşafaka artık 
asrilesecektir 

' 
•n. Devlet Bankası kurulsun k k drnların Halk fırkasına aza olarak kabulü meselesı 
~~si~ htik(h!'etln. umumi faali r ha~!daa Fırka merkezi ile temas e~ek. üzere ge~.enlerde ~~ka 
a IStikametı belit ol~un. On- ra a iden Frrka müfettişi Hakkı Şınası pa~a dun şehnmıze 
. n sonra herkes yemden faa- Yd tgetmistir. 

Nlektepte eeı1ehi lisanlarla tıcaret 
Yete g av e ' . h . . . d . . ki 

eı;er.,, Hakkı Şinasi paşa bır mu arnnmıze emıştır : 

İşte sal,ı:at olan zihniyet bu- "- Aruk kadınlarda ekrke~ler gib
1
i Fırka1~a dgi.reb~ledcektletr-Ut: Niçin kendimize ait olan dir. Bu hususta vaki. olaca . muracaat ar usu u aı resın e e -

t edrisa tıı1a 
el1en1ıııivet verilecektir .. 

• 

. 
azıfe ve mes'uliyetleri, başkala kik edildikten sonra ıntaç edıle cektır. . . .. 
nın vazife ve mes'uliyetlerine İstanbulda bazı hanrmlarm frrk~Y? aza olmak ıçın muracaat Cemiyeti Tedrisiyeı İslami-' bile bu paranın masraftan çıkar 
ağlıoruz. ettiklerinden henüz malilmattar degılım.. ye senıelik kongresi dun Darüş- trlarak bir hesabı mahsusa alın 
B:em garp zihniyet ve usul- Yeni belediye kanunu kadın-1 yali, ayni zamanda belediye şafakada toplandı. 1289 senesin ması ve heyeti umumiye tara-

letini esas olarak alan Tilrk in lara intihap etmek ve edilmek reısı olacaktır. . ~enberi .. D~üşşafakaya 36?9 ye- fmdan tazmin edilmesi teklif ve 
· labınm prensiplerine sadakat- haklarını vermiştir. Bu tevhit işinin Emanet kad tını dve ~u;.:ydolund11;gu ra- kabul olundu. 

ten dem vuruyoruz, hem de . k d 1 rosunda bazı tenkihatı mucip o- por a!' e ı .~kte ve ~ınae~a M"dd tl • b't l 
belki farkında olmıyarak- şark Bu kanun mucibınce a rn a- lacağı beyan edilmektir. Bu su l~yh bınler?e 1;'.urk genca yen~- u · e erı 1 en er 
.'ı rında iştirak.ile yapılacak olan retle kadrolar ku·cu·· 1tu··ıecek ve bren bu Turk oks•lz Y du mu- .d ' niyetine, asyai usullere sap- · · · b l"ld b l Bundan sonra heyeti ı are 

1 nrp kalıyoruz. HükOmetin yem ıntıha ata ey u e aş ana Emanet, muhasebe" teşkilatı ida e~s.is_leri~n hayir ~le. yadedilme azasından müddetleri biten Be-
"Of 'r'amI, icraatı ve neticeleri caktır.,, rei hususiye hesaplarile de meş sı ıçın bır an ayaga kalkılması sim Ömer paşa ile Esat Fuat, 
yle birkaç glln ve hatta birkaç Yeni belediye intihabı netice- gul olacaktır. teklif olunmakta idi. Ayağa kal Salim ve Osman Beylerle ma-
y i<;inde belli olmaz. BUyük iş sinde teşekkill edecek şehir mec Nasıl birleştirilecek? krldı. zeretine binaen devam edemi-
er, her şeyden evvel esaslı tet- lisi teşrini evvel iptidasında top Fırkanın yeni belediye intiha Verilen dükkanlar yen Amir B. in yerine beş kişi-
ikler, dikkatli esaslar ister. !anacaktır. batında i!an edeceği namzet lis H 1ıı. "d mesaisi meya- nin intihabına geçildi. Amir B. 

· . d h ( h 1 · eye 1 are . · H kkı B d. orclar meselesi, iktısat prog- Namzet listesi tesın e an' anım arm ısimle mnda 60 senıe evvel hükumetçe ın yerme Hacı . a - · ve •: 
. am;, Devlet Bankası, en büyUk ri dahil bulunacağı henüz ma- yalnız musakkafati Darüşşafa- ?er dört zat de ıp!rn~n heyetı 
slerden sayılır. Bu b!iylik işler Belediye kanununun tatbiki- lilm değildir. kaya terkedilen 70 parça dük- ıdare azalıklarına ıntıhap olwı-
e istical ile atılacah yanlıs bir le Emanet ve idarei hususiye Hakkı 8inasi paşa Trakyaya kandan 57 sinin bu sene içinde dular. 
drmı, sonradan geriye almak teşkilatı birleştirilecektir. da gidecektir. tapo senetleri alındığı, ilk işe Senede 2,000 lira 
.··ç olur. Onttn için Türk vatan _.. ... " ......................................... _ ...... ~ ..................................... " ....... başlandığı gündenbcri gerek 
laslara, bir taraftan htikfimetin cemiyete, gerek mektebe hiz-
rogram ve icraatını emniyet metleri dokunmuş olanların i-
'e sükfuı ile beklesinler, diğer simlerinin mermer üzerine hak-

• •araftan kendilerine düşen hu- kile mektebin salonuna talik i-
l ~Usi ve vatani vazifeleri de yap şinin ihale ed1ldiği; Darüşşafa-
I aktan geri kalmas1nlar, 13.- kada ilk tedrisata .1289 senesi 
~ıındrr. Her vesile ile tekrar et haziranın 15 inde başlandığı i-

g ti!, ki, iktısat ve tasarruf m!ica- çın şimdi buna tekabul eden 28 
ci '1elesi, yalnız hlikfimetin kuvvet haziranı takip eden cuma günü 
e 'e vas1talarile ba~arılmaz. Bu nün Darüşşafaka günü olarak 

t>ıiicadelede en büyük rolü biz- kabul edildiği, mali müessesat-
~"t halkın iradesi, iştiraki ve tan, ezcümle İş Bankasından 

0 
aZnıü imam oynıyacaktır. \.· daim! olmak üzre senede 1,000; 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Muamele verg-isi 
Sanayi kongresinde 

ne istenecek? 
Madeni san'atlar fabrikatörle 

ıi dün Ticaret odasında bir icti 
~ vaptrlar. Bu içtimada 20 Ni 

tanda Ankarada toplanacak o
l~n büyük sanayi kon~resine gi 
ılC<:ek olan murahhaslara tali -

at verildi. Bundan sonra kong 
reye verilecek rapor hazrrlan
tlıt~tır. 

R:ongreden bilhassa muamele 
"ergisinin büsbütün kaldırılma-

Kongreye iştirak tdtnlerdtn bir grup 

Ziraat Bankasından 500; Emni
-! yet sandığından 250, Osmanlı 

, bankasından 250 lira muavenet 
temin edildiği zikrolunmakta
dır. Rapor heyeti u~~iyenin 
tasvibine iktiran etm1ştır. 

T edrisab ıslah 

Halk bilgisi dernegi dün 
konservatuvarda toplandı 

Azadan sabık Rüsumat mü
diri umumisi İbrahim B. barem 
kanunu mucibince ali mektep 
mezunu olmayanların resmi iş
lerde çok terakki edemeyecek
lerinden bahsile Darüşşafaka 
mezunlarının müessesati husu
siyede daha fazla muvaffak ol
malarını temin için tarzı tedris 
te tadilat yapılarak ecnebi lisan 
larma ve ticari derslere kuvvet 
verilmesini teklif etti. 

Şimdiye kadar 540 masal toplanmıştır 
1:3ir de kütüpane yapılacaktır 

Halk bilgisi derneği İstanbul 
merkezi ikinci umumi içtimaı 
dün Konservatuvarda yapıldı. 

Fatma H. isminde sahibi ha
yır bir Hannnın senede iki bin 
lira kadar bir varidat getiren i
ki dükkanını cemiyete teberrü 
ettiği bildirildi ve kendisine he
yeti umumiye namın~ teşe~~r 
edilmesine karar verılerek ıçtı
maa nihayet verildi. 

Habeş lmpara
toriçası öldü 1 

lmparatoriça jııdıth 

•ı . 
~ 1 veya primle itfası ve sanayı 
~ ~e'Ji~inin teminini temenni et 

ektedir!er. 

Dünkü içtimaı İstanbul mü
messili Yusuf Ziya Bey açtı. 
Kongre riyasetine Ahmet Bey 
intihap edildi. 

İstanbul merkezi heyeti idare 
si 12 senelik bir faaliyet progra 
mı yapmıştı. Bu program epice 
münakaşalara sebep oldu neti
cede programın 12 sende tatbi
ki kaydr kaldırılarak kabil ola
bilen zamanda tatbiki kararlaş 
tırıldı. Önümüzdeki sene Gazi 
Ay!ntap, Urfa ve civarında bir 
tetkik seyahati yapılarak halk 
bilgisi için malQmat toplanacak 
tır. Aynca Trakya ve istanbul 
civarında da faaliyet tevsi edile 
cektir, 

Heyeti idare namına verilen 
cevapta esasen bu cihetin naza
rı dikkate alınarak programın 
ona göre tanzim ve takviye edil 
diği bildirildi. 

Adis abeba, 3 (A.A) - Ha
beş imparatoriçesi Judith,, füce 
ten vefat etmiştir. 

:1 Feci bir idam ·. 

tarzı 
ti aj:·0 ndra, 4 (A.A) - Röyter 
J' ııa n~~nın Peşaverden istihbarr
o· l<ıtı g~re Baha Sakinin taraftar
,~, top n ,'.in Kuhistanlı on bir kişi 

t;ı ıı~gzına bağlanmak ve topla 
/ ~ı-~ş verilmek suretile idam 

"nışlerdir. ,, 

İdare heyeti raporuna göre 
İstanbul merkezinin 524 azası 
vardır. 7 kişilik bir ilim encüme 
ni birliğin neşriyat işlerini ted 
vir etmektedir. 

Halk bilgisi derneği geçen ıe 
ne 540 masal toplamıştır. 

Birliğin geçen seneki varida 
tı 2,goo masarifi 2,3_35 liradır. 

Birliğin bu sene bütçesi 2,703 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu sene bir de kütüpane tesis 
edilecektir. 

Kongrenin akti münasebeti
le Gazi Hz. ile Başvekalet ve 
Meclis Riyasetine tazimat tel
grafları çekilmesine karar ve
rildi. 

350 lira yardım 

Bundan sonra cemiyete men 
sup iki zata yapılan 350 lira ka
dar bir muavenetin her ne kadar 
mahalline masruf ise de nizam 
nameye muğ'lV\İr olması hase-

Habeşistan imperatoriçesi 
Zanditu bundan bir kaç sene ev 
vel ölen imparatorun büyük la 
zıdrr. İmparator Meneik 913 te 
ölmüş, büyük kızı- ki vefatı ha 
beri veriliyor- Uizero Zauditu 
916 senesine kadar imparatori
çe olmuştur. 

Fakat son senelerde devletin 
idaresini tarnarnile eline alan 
Ras Fafari bu imparatoriçeyi 
hiç bir işe karıştırmarnıstır. 

neşrediyor z • 
Yeni tekaüt kanu 
61 maddeden mürekkep olan layiha 

bugün meclise sevkolunacaktır 

Mühim ahkamı ihtiva eden kanun ( 1930) 
senesi haziranında mer'iyete girecektir 

Ankara, 4 (Telefonla) -As
keri ve mülki tekaüt ve askeri is 
tifa kanunu layihası Heyeti ve
kilede cüz'i tadilat gördükten 
sonra Millet Meclisine takdim 
edilmek üzere Başvekfüette teb 
yiz edilmektedir, 

(61) maddeden mürekkep o
lan bu layiha yarın Meclise sev
kolunacaktrr. 

nacak tekaüt maa 1 .lrı memuriyet 
maaşlarının emsa~ı lıasıl..., yüzde 
yetmiş beşini tecavtlz edeme Talebı 
ile tekaüdü icra olunan k bıtl r ile 
mülki ~ ask rı memur!:.Jrın tekaül!e 
esas olan memuriyet maa .. n ıki 
sene almaları şarttır son ma lan ı:ti 
sene_ almıyanların tek.ıut maa~Iarı ev
velkı maaş1arı üzerinden tahsıs olu
nur, altı ay ve ondan fazla hızmetler 
bir sene sayilir altı aydan noksan o
lan tay olu ıur. Ancak talebi ılc te
kaüdü icra olunanları ı bilfiil yirmi 
beş seneyi dald rmalar sarttır. Bu sene Mecliste müzakere 

ve kanuniyet lresbedecek olan 
bu layiha 930 haziranında mer'i 
yete girecektir. 

Madde 6 - Mütekait zabitan ilo 
mülki ve askeri meınurlardan tekaü
de tabi l:ir hizmete alınonların tekrar 

Lil.yihayi aynen bildiriyo- tekaüde ircalarmda beher sene müd-
• deti hizmeti için tekaüt aıaagının yir-

i 

rum · I mı beşte biri evvelce muhass s tekaüt 
Madde 1 - Muvazenei umumiye- m~~şla~ına zam edılır, btL'llardan tc

den maaş alan mülki ve askeri me-1 kau~lerıne esas olan derece veya rüt
murlarile ordu (kara. deniz ve hava)' ben:n .fevkinde bir derece veya rütbe 
ve jandarma zabitleri gedikli küçük ~· ıs.tihdam kılınanların tekrar tcka
zabitler ve efradı askeriyeye bağlana u.de ırcalarından ahiren ihraz ettikle
cak tekaüt maaşlarile bunların aile- rı derece veya rütbe üzerinden bulun 
!erine tahsis olunacak maaglar işbu dukları m~ddct~. isabet edece~ taka üt , 
kanuna göre hesap olunur. maaşı eskı tekaut Tlaasına ılave olu

nur. 
Madde 2 - Tekaüt ve iatifaya is

tihkak müddeti harbiye mektebinden 
çrkanlar için Harbiye mektebine du
hul tarihinden ve tıbbiye mektebin
den çıkan hekiınlerln 9ehadetname 
almadan dört eene, eczacılarla bay
tarlamı üçer sene, diş hek!ınlerl için 
ikişer sene evvelki tarihten, kıt'adan 
veyahut sanayi mektebinden yeti~
miş olan zabitlerin duhul tarihinden. 
sabık ikinci sınıf ihtiyat nbitanı ile 
sonradan yeti~tirilen ihtiyat &abita
nının askerlik haricinde geçirdikleri 
zaman nazarı itibara alınmamak üz
re hizmeti askeriyeye ilk girdikleri 
tarihten itibaren hesap olunur. Za
bitleri gerek kendi hesabına ve gerek 
hUkfımet namına olarak ecnebi mek
teplerde tahsilde geçirdikleri müddet 
bilfiil askeri hizmetlerden sayılır. Kı
ta veyahut millga sanayi mektebin
den yetişmiş zabitlerle mWkl ve as
ken memurların 20 yaşını ikmalden 
evvel geçen hizmetleri tekallt mlldde 
tine mahsup edilmez. 

Madde 3 - Zabitlerle asken me
mur ve mensupların tekaüt muamele 
si Reisicumhurun ve mülkiye memur 
larmm mensup oldukları vekaletin 
tasdiki ile aşağıdaki suretler dahilin 
de yapılır. 

A - Tahdidi sin kanunu 
bince. 

B - Tekaüde istihkakı 

muti· 

C - Maluliyet derecelerini mu
saddak rapor üzerine. 

D - Siciller üzerine. 
H - Divanı harp veya divanı ha

ysiyetlerden verilecek hüküm üzerine 
A - 65 yaşını doldurmuş olanlar 
B - Maluliyeti fennen tahakkuk 

edenler. 
C - Hastalıkları memurin kanu

nunun (84) üncü maddesinde mukay 
yet müddetlerden ziyade devam ede
rek vazife ifa edemiyenler. 

D - Vazife ve derecesinin ehli 
olmadığına dair aiçil olanlar. 

. H - Kanuni şı-·tları tamamla yan 
!ardan tekaütlerini isteyenler 65 ya
şını ikmal edenlerle iktidar ve ihti
sasından istifade mümkün olanları 
her sene için istihsal olunacak icra 
vekilleri kararile temdidi istihdamla
rı caizdir. 

Bu müddet beş seneyi tecavüz e
demez. 

Madde 4 - (25) sene fili hizmet 
mukabili olarak aşağrdaki esaslar dai 
resinde tekaüt maaşı tahsis olunur: 

Madde 7 - Zabitlerle mülki ve aıı 
keri memurlardan müstahdem veya 
vekalet emrinde iken tekaüdü icra e. 
dilcnlere vazifelerine nihayet verilıp 
":'aatlarının katımn takip eden ay ip
tıdasından ve açıkta iken tekaüdünilı ı 
talep eden mülki memurların tekaü
dü istldalarmın kaydı tarihinden vı 
açrkta bulunan zabitlerle askeri me
murlarının tckaütleri hakkındaki ta,._ 
tik tarihinden itibaren tekaüt maap 
tahsis olunur. Efradi askeriyenin ki· 
ta ve muessesat icmallerindcn terkin 
kaydi tarihinden ve yetim maaşlan 
müteveffanın vefatının takip eden ay 
başından itibar olunur. 

Madde 8 - Askeri memurlardan 
mülki hizmetlere mülk! memurlardaı> 
askeri hizmetlere nakledilenler ile is· 
tifaden sonra mülki hizmetlerde bu
lunmuş olan zabitlerin her iki cihet• 
teki hizmetleri tekaüt müddetine mah 
sup edilir. 

Madde 9 - Müsaade almaksr
zın ecnebi bir devlet hizmetine gire~ 
!er tekaüt hakkından mahrum kalır
lar, mütekaidinden iseler tekaüt ma-
aşları kesilir. ~ 

Madde 10 - Mütekaidini mülkiye ' 
den hizmete kabul edilmemiş olanla- , 
ra n:iemuriyetleri muhassasatı veril· 
mek üzre, tekaüt maaşları muvakka
tan kestir, bunlar hizmet esnasında 1 
ma!{ıl ve sakat olurlarsa tezayüt e
den müddeti hizmetlerine ve derecei 
maliıliyetlerine göre terfi etmiş bulu 
nurlar ise terfi ettikleri derece maa· 
'ına nazaran yeniden tekaüt maasına 
nail olurlar. 

Askeri kısma ait hükümler: 

Madde 11 - Zabitlerle askeri me
mur ve mensuplarının tekaüde istih 
kak müddeti berveçhi atidir; 

Liva ve livadan yüksek rütbeli z;ıo 
bitler le onlar kadair maas alan aske-
ri memurlar çin otuz seö'edir ancak 
bunlardan bilfiil yirmi beş sene hiz
meti mesbuk olupta beş sene kanu
nen kitlem ve muharebe zamı alanlar ı 
ottl.z sene hizmet etmiş sayılır, mira· , 
lay ve daha küçük zabitler ve askeri • 
memurlar için bilfiil yirmi beş sene 
hizmet mecburidir. Zabit olduktan 
sonra ecnebi memleketlerde tevsii ma 
liımat ederek avdet etmiş olanlar mn
sarifleri kendi taraflarından vukubul 
mus ise mahalli memuriyetlerine azi
met ve avdet tarihleri arasında geçen 
müddet kadar hükumet tarafından 
tesviye edilmiş ise saü~üzzikir mü~
detin iki misli kadar hızmet etmedık 
çe tekaüt müddetle_ri. ~ol!nuş olsa bi· 
le tekaüt edilmelennı ıstıyemezlcr. 

A - Bu kanunun neşrinden itiba· 
ren beş sene zarfmd~ ~ek~üt. edilerek Madde 12 - Muha~eme olunmak 
aşağıdaki cedvelin bırıncı sutununda üzre açıka çıkarıla~lar ıle her ne s':'-
yazrlı miktarlar. retle olursa olsun biln:ıuhakeme hapıs ı. 
B-- B kanunun neşrinden itibaren ile cezalandırılan zabıtler ve askeri I 

b ~hitamından sonra tekaüt e- memurların açıkta geçirdikleri müd-

d~lş •1•ne cedvelin ikinci sütununda detler ile hapis müddetleri tekaüde 
ıener 1 h" üdd . yazılı miktarlar. ~sad~ .t1~tuAan kızmet hmk etlerıden 
C B k Unun neşrinden itiba- ın ırı ır. nca mu a eme olmak 

- u an " - k 1 1 b 
ren on senenin hitamından sonra te- ~,.i:' ;çıga kçr arı an arı~"dd e~aetleri 
k "t dilenler• bu cedvelin üçüncü ın e açı ta geçen mu etın ta-
s~:un::Oda yazılı miktarlar. mamı tekaüt müddetlerine itham 

Madde S - 25 Seneden fazla hiz
mette beher hizmet senesi için 25 se
nelik tekaüt maaşının yirmi beşte bi
ri zam olunur şu kadar ki, tahsis nlu 

olunur ve 10 Temmuz 324 ta
rihinden evvel siyaseten mahkiım o
lanlarla muhtelif suretlerle mahkum 

(Lut/en cevlrlnlz) 
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.. 'ı •,. ,. Askeri ve mülki tekaüt layihasının metni HARiCi HABERLER 

Konferansın gördüğLi iş. ı!,-~~~---------------~-------,-------~--~-~--------~-----~-----~~---~~----~-~~~ 
1 :1 p:a,.,Jardan affu umumi kanunundan vekalet emrinde bulunarak açık ma- moeındc 8tvkolunurken kendisinin edilenlerden maluliyeti zail olmasın- !ara hangi yatta bulunursa bulunsun 

ı stilade edenler mfötesnadır. aşı olarak geçen müddetin nılfi ve takairlori olmakau:ın kazaen malul dan dolayı tekrar devlet hizmetine kaydı hayat ııartile maaş tahsis olu-

Tahtelbahir muhaıebeleri ne sekil a1acal 
. Ma~de 13 - Harbi intac eden u- mevkii harpte ifayi vazife eden ile olanlara dahi maHIUyet maqı tahsis talip olanların verilmiş olan ikrami- nur. Bu malilliyette aylık almakta i-

'' numi veya kısmi seferberliğe veya düşmana esir düşenlerin ve ihtiyat olunur. . . yeden malillen geçirdikleri zamanın ken düçar olanlar da ayni hükme ta-
derberliği icap eden dahili tedibata zabiti olarak seferberlige i§tlrak eden her senesi için üç maaş hesabile bali- bidir. • 
;tirak eyleyen ordu zabitan ve me- !erin harp esaret ve seferberliğe işti- Madde 3l - Memnu fiillerde mev ğı mahsup edilir üst taraf geri alınır. Madde 49 - Müteaddit cihett~n 
:ıurin tekaüt müddetlerinin hesabına rak müddetleri memurin kanunu ile cut kanuna, nizam ve emirlere mu- Bu meblağı defaten vermiyenlerin maaşa müstahak olan yetimlerin ma-

1 
1
,..uddeti işt~akleri eğer bir seneden muayyen mıntika zamlarının tama- gayir hareketlerden dolayı vukua maaşlarından yüzde on kesilmek su- aşı en çok alacağı cihetten hesap olu 

lr P ise bir sene ve bir seneden fazla mına yirmi beş sene dahil olmayip geldi~ divanı harpçe hükmen sabit retile istifa edilir. Her iki surette nur. IngillerPde Amerika da 

Tahtelbahir Simal, cenup 1 se ve iki seneden az ise iki sene ve ancak tekaüt maaşlarının hesabında olan ma!Qliyet dolayısile zabitler ve tekrar istihtamlarmdan dolayı teka- Madde 50 - Gaip zabit veya me-
.jaha fazla ise bir nisbet üzre hizmeti müdeti hizmete zam olunur. memurlar ve gedikliler ile efradı as- üt maaşı tahsisinde tekaüt veya ma- mur ailesi hakkında bu kanun hüküm 
ı!'>keriye müddetleri e zam yapılır. keriyeye ma!Uliyet ve terfih zammı Hl! olarak geçirdikleri müddet hesaba !erinin tatbiki gaipli kararının sudu-
' şbu zamları icap dren devirlerin Madde 23 - İcra vekilleri tekaüt verilmez.intihar ederken maHll kalan girmez. runa mütevakkıftır. 

, ıududu harpte ilanı harpten akti su!- müddetini ikmal etmemiş olsalar bi- !ar ve mükeyyifat ile zehirlenmek ve Madde 41 _ Harpte veya eşkıya 
Hıa kadar ve dahili isyanlarda müsa- le kendilerine birinci derece üzerin- avakıbi gibi kendisinin taksiri netice- müsadematından şehiden ve hazarda 
!l!eme başladığı tarihten seferberliğin den tekaüt maaşı tahsis edilir, ancak sinde malili olanlar malllliyet ve ter- kendisinin sun'i taksiri olmayarak 
~·tami tarihine kadar bunlara iştirak bu maaş şahsa munhasir olup müs- fih zammından istifade edemezler. -""ife '<:abı 1<azaen vefat eden veya 
. · nlerden seferberliğin devami es- tahaki maaş efradı ailesine intikal et- mecruh olup tedavi olunduğu sırada 

sında sicilen veya hükmen tekaüt mez bunlara maaş tahsisi kanunun Madde 34 - Dereceli memurlar veya icra olunan ameliyatı cerrahiye 
; ~ilen veya tekaüde irca edilmiş olan umumi hUkümlerine tabidir müte- her Uç senede bir asken heyeti sihhi- neticesinde veya sebebi vefatı malfim 

r!a ancak iştirak günlerine kadar kait iken icra vekilliğinde bulunmuş ye tarafından muayene olunarak ma- olmayarak muhasara içinde vefat e
m yapılır iştirak edenlerden sefer- olanların eskiden muhassas tekaüt ma Hlliyet ve terfih dereceleri yeniden den zabitler ve mülki ve askeri me-

.. rlik esnasında ~ehit olanlara veya aşları bu suretle tahsis olunacak te- tesblt olunur. murların yetimlerine birinci derece 
ı ı neşaki seferiyeden muteessiren vefat kaüt maaşından noksan olduğu tak- ına!Oliyet maaşının yüzde yetmiş b•-

~ de.ılere ve sel< rr devam edemiyecek dirde mezkur maaşljlr birinci fıkrada Bu üç senenin mebdei malO!iyet şi ve harbiye ve bu derecedeki sınıf-
' tadar malül kalanlara tekmil devirler ki miktara iblağ edilecek ve zam o- ve terfi derecelerinin tesblti için daha !ar şakirdanile efrat küçük zabitler 

le temamen bulunmuşlar gibi zam lunan miktar şahsa munhasir kalarak evvel icra kılınmış olan muayene ne ve Gediklilerin yetimlerine birinci de
ıapıhr. mustahak maag ailesi efradına intf. ticesinde tanzim olunan raporların rece malfiliyet maaşının sülüsü ve 

Madde 14 - Zabitler ve ukert kal etme:ı:. alelileul tasdiki tarihidir. Zabitler ve darülharekatta hizmet esnasında te-' ı' ~ nemurlardan ecnebi kız ve kadınlaı- Madde 24 - Altmış be~ yaşını askeri malllllerden ma!Oliyetleri zail siratı havaiye ve avarizi seferiyeden 
· ~a evlenenler veya nikahsiz olarak ya doldurup ta takaüt müddetıni ikmal olanların yani derece haricinde ka- dolayı ve vaktı hazırda bu vazifei as
-( .ayanlar tekaüt hukukundan mahru- etmemiş ve fakat yirmi seneden daha !anların malilliyet ve terfi zamları keriyenin ifası sırasında hastalanıp 
ı, niyet şartile mustafa addolunurlar ziyade hizmet etmiş olanlara yirmi kesilerek bu baptaki sihhi raporun bunun neticesi olarak vefat eden za-

l
~lu suretle evlenen veya nikihsiz o- beş senelik tekaüt maa~ının her sene tasdiki tarihinden itibaren yalnız hiz bitler ve askeri memurların yetimle-
aı'ak ecnebi kadınla yaşayan zabit- _ . rine birinci derece malilliyet maaşı-

,er ~e a.~kerl .m.emurlar istif~ içi~ ka- Memu.rln maa- Teka~ı m•-•'-' -~-~--" nın yüzde altmış beşi tahsis olunur. 
•ıunı muddetı ıkmal etmemış ıseler De-rece tı tekallde esas Esmanı Birinci ı 1 i ıci Son 
nuayyen olan tazminati v.!rirler olan maatı asli hasılı devre devre devre Madde 42 - Erkek çocuklar yir-1· ı<:cnebi memleketlere tahsil için veya mi yaşını duhullerinden ve kız çocuk 

, • nemuriyetle gönderilmiş veya kendi 1 126 -150 600 154 184 225 lar teehhüllerinde veya yirmi beş ya-
l ıesabına gitıniş olanlardan işbu emri 2 lOl _

125 500 135 161 187 şını dolduklarında maaşları kesilir. 
akii ihdas edenler hakkında yukarı- Ali tahsilde bulunan çocukların maaş 

1:i fikralarda gösterilen muamelenin 3 91 -100 400 116 133 150 !arı yirmi beş yaşını geçmemek üzre 
·' atbiki ile beraber orada bulundukla 4 81 - 90 288 100 113 126 ikmali tahsillerine kadar verilir. Yir-

Konferans bunu 
hallediyor 

Madde 51 - Bilfiil otuz sene hiz 
met ifa etmiş olan zabitlerle mülki 
ve askeri memurlarla hini tekaütle
rinde almakta oldukları maaşlarının 
emsali hasıbrun bir seneliği ikramiye 
olarak verilir. Hatırlardadır ki, Londra kon-

Ma~~e 52 - Maaş sahipleri sene feransı işe başlar başlamaz İn
en az ıkı defa yoklama muamelesıne giltere ile Amerika tahtelbahir 
tabidir. Mütevali iki yoklamada veya !erin büsbütü rt d k Jd J 
aralarında geçen zaman zarfında 1- . . .'f!- O .. a an. a ~I 
mühaber ibraz etmiyenlerin maaşları masını ılen sunnuşlerdı. Bu ıd
kesilir. Bilahara hüviyet ve istihkak dia yeni değildir. 922 de topla
larını ispat eyledikleri takdirde mü- nan Washington konl.ieransında 
raca~tları tarihlı;ıden itibar~n maaş- bilhassa müteveffa İngiliz baş
l~rı ıadeten tahsıs ve geç~ş zamana murahhası Balfour günlerce nu-
aıt olanlarla beraber tedıye olunur. . . 
Üç sene müracaat olunmadığı halde t?klar ır~t ~derek tahtelbahırle 
bu ademi müracatın esaret ve ağır rın vahşı birer harp vasıtası ol 
hastalık gibi bir mecburiyeti katiye duğundan bahsederek :insani
neticesi olarak vukua geldiği hük- yet namına bunların kaldırılma 
m~n tevsi~ edilmedikçe ~rada geçen sını dleri sürüyordu. Fakat Fran 
muddete aıt maaşlar verilmez. d M B · sa namına o zaman a . n-

Madde 63 - Tekaüt muamelesin- and çok oğraşınış, nihayıet tah
de yaş tayini için takvim seneai he- telbahirlerin diğer harp sefaini-
sabile nüfus tezkelerindeki doğum • 'bi ld • b Jrn'l J k 
tarihine itibar olunur nüfus tezkere- nın ta o ugu eyne 1 e a-

. ....... 
İki. Amerika arasın· 

da telefon 

WASHİNGTON, 3 A.A. Re 
isicümhur M. Hoover, dün i~ 
AmeI'ika arasında tesis edi!n1İ' 
olan telsiz telefon servisinin lı:b 
şat resimini icra etmiş ve cenO 
bi Amerikanın bütün Reisicürı" 
hurlarile görüşmüştür. Y aln1' 

'• 
1 ı· 

ı maaş ile hükfimetçe yapılan bil- S 71 _ 80 256 88 98 108 mi beş yaşını doldurmak ve yahııt 
ümle masarif ve ayrıca ce:ı:a'en bu- 6 56 _ 70 210 80 89 98 evlenmek suretile maaşları kesilen 

lerinde doğum senesi hicri olupta ay idelere tabi olması esası Root 
yazılmamış olursa hicri sene recebine itilafı denilen mukavele ile tes
tesadüf eden takvim senesi ayının ip bit edilmişti. Şimdi Londrada 
tidası ve eğer takvim senesi olarak Fransızlar gene tahtelbahirle
mukayyet olupta ayı yazılı değil ise rin ucuz ve faideli olduktan baş 
o senenin eyHll iptida"' doğum tari-

ııun bir misli kendilerinden tahsil e-
7 46 55 165 67 74 82 kız çocuklarının emsali hisdınm iki 

lilir bu suretle ordudan çıkarılanlar 
8 41 

-
45 126 

senelik miktarı defaten ikramiye ola 
j 1076) numaralı ihtiyat zabitleri ve - 55 61 67 rak verilir. Dul zevceler yeniden ev-
i htiyat askeri memurları kanununun 9 36 - 40 108 50 55 60 lendiklerinde maaşları kesilir. 

23) üncü maddesi hükmüne tSbi tu 10 31 - 35 98 46 51 56 
ularak yaşlarina göre askerlik mil· 11 26 _ 30 S4 40 44 48 Madde 43 - Eytam maaşı birinci 

~ 
1 
<elle.fire~ kanunu mucibince muame-

12 23 
_ 

25 75 36 40 44 derecede zevce ve evlada bunlar bu-
ı" ,e gorurur. 

13 66 
lunmadığı takdirde ikinci derecede 

•l Madde 15 _ Hini tekaüdündeki 21 - 22 35 38 41 dul ana mühtaç veya malOI zevç ve 

\ i ·· b f b 14 18 20 60 33 36 40 babaya tahsis olunur. Memur ve mü-
ut e veya sın! ta on eş sene kalmış - tekait ikinci derecede bulunan istih 
»!anlara mafevk rütbe veya sınıf ma- 15 17 - 17,5 56 30 33 36 kak esbabının ·birinci derece müsta-
ışı üzerinden tekaüt maaşı tahsis kı- 16 15 - 16 52 27 29 32 
mır bu gibilerin tekaütlerinden ev- 17 13 - 14 49 24 26 28 haklar mey~nmda maaşa nail olma-
•el vefatlari vuk:ubulursa yetim ma-

18 45 20 24 
sını bir beyanname ile talep eylemek 

ı~ları mafevk rütbe veya sınıf Uzerin 11 - 12 22 hakkını haizdir. Zevç ve babalara 
tlen bağlanır divanı harpe veya dl- 19 9 - 10 40 17 18 20 maaş tahsis için sinferinin altmış beş 
•anı haysiyet kararile hükmen veya 20 7 _ 8 27 14 15 16 olması veya her kaç yaşında olursa 
icillen tekaüde sevk olunanlar kanu 21 S _ 6 18 12 J 3 14 olsun esbabı maişetini tedarik edemi-

' ıurı bu maddesinden istifade edemez- 22 l _ 4 18 l l 12 13 yecek derecede malfil olması ve her 
~ er. iki takdirde tahsis kılınacak maaşa 
. ı Madde 16 _ Hükmen ve sicillen t. ...... , .... liiiİl...iiiiôiiiiiii-iiiil...!--iiii-.ı.-........ , ... ı...,,......,iiiii;;.!;;iiiil!iiiiôiiiôiiii! muhtaç bulunması tazımdır. Altmış 

l .. tkaüde sevkedilen zabitlerle aıkerl beş yaşına vusul nüfus kaydile ma-
. ,nemurlar vazife ve derecesinin ehli si için yirmi bqte biri tenzil edilmek metlerine nazaran yeniden tekaüt !Oliyet mahaller için ietihsal kılıuacak 

, . ılmadığma dair sicil alan mevki me- suretile tekaüt maaıı tahsis olunur, maaşı tahsis olunur. raporun sıhhiye heyetince tastikle 
, nurları hizmet müddetleri ı 5 sen• 1'izmeti yirmi seneye baliğ olmayan- muhtaciyet eslemeaine mecbur ol-

~ la b h hl t · · · b' Madde 35 - Zabitler ve askeri ma d ğ ·1 h d · f k d k k d •eya daha fazla olursa hizmet müd- ra e er zme senesı ıçın ırer u u aı e e ıı: mı ın a e ece a ar 
aylik he .. bil Idık! !Qllerden maHlliyetleri zail olanları · k h t t" e ka letleri nisbetinde hayatlarında kendi- e son a arı maaşın ırat ve a arı ve ya u serve ı v -

ıeri tekaüt veya vefatlarında aileleri emsali hasılı defaten verilerek alAka- Uç sene sonra ve bir defaya mahsus zancı olmadığına dair mahalli Hükfi 
!ar keaillr olmak Uzere tekrar muayeneleri icra 'd h tı' il k ,etim maaşına nail olur. Bu gibilerin ı · met ı are eye nce ver ece maz-

ve ayni maHlliyetin te•eddüdile de- b ·ı t h kk k d .ıizmet müddeti 15 seneden a•ağı ise • ata ı e a a u e er. • Madde 25 - Vücutlerindeki arııa rece dahiline girmesi icap ederee son 
~. ıeher hizmet aenesi içinbirer aylık he sebebile kıt'a vazifesini ifaya mukte- muayene raporunun tasdikinden iti- Madde 44 - Açıkta veya müstah 

. 1' ;abile son aldıkları maaşın emsali dir olmıyan zabitler ile vazife ifasına baren malilliyet ve terfi zamları ye- dem iken vefat eden zabitlerle mülki 
· ' 1 ıasılı defaten verilerek alfilı:alan ke- mlin.i ve tedavisi imklnıuz hastalık- niden tesbit ve ita olunur. ve askeri memurların hizmetleri on 
ı ,'J~ ııilir. Bu parayı almaksızın vefat e- Jara düçar olan askert ve mülki me- beş sene ve daha fazla ise yirmi beş 
l :!enlerin veresesine verilir. murlara malUI denir. Madde 36 - Bu kanunun neşrin- sene ilk tekaüt maaşını yirmi beşte 

, Madde 17 - Mütekait zabitler ve den sonra ilk icra kılınacak muayene birinci hizmet müddetine darbile Jıa-
.l ısker! memurlardan sefer ve hazar Bir şahsın ına!Oliyetine laakal üç neticesinde malilliyetlerinin tezayüt sılınm ve mütekait iken vefat eden-
"f •akitlerinde ciheti askeryeden hiz- hekimden mürekkep bir sıhhiye hey- veya tenakusuna imkan olmadığı as- !erin almakta oldukları tekaüt maaşı 

neti kabul edilmiş olanlara rütep ve eti tarafından rapor verilir. Bilfimum ker! sihhiye heyetince tesbit olunan nın, müstehakı maaş aile efradı ade
nemuriyetleri muhassesatı verilmek ihtısasa taalluk eden ahvalde müte- tarın bir daha muayene edilmemesi dine vahit zammile hasıl olan adede. 
ızre tekaüt maaşları muvakkaten ke- haseısm bulunması ve zabitler ile kayrtlarına ve senedi resmilerine meş taksiminden çıkan harici kısmet efra 
ilir. Onlar hizmet esnasında malfıl askeri memurlara müteallik ahvalde ruhat verilir. dı ailenin beherine tahsis olunur. An-
re sakat olurlarsa tezayu"t eden mu··d- bunlardan ikisinin asker! hekim ol- b d k cak bir nüfusa isa et e ece maaşın 

• !eti hizmetlerine ve derecei mal(lliyet ması şarttır. Madde 3 7 - Efradı askeriyeden miktarı 100 kuruş veya daha dün ise 
erine ve eğer dahil oldukları harp ve Zabitler ve askeri memurların ra- malfil kalanların kıt'a ve müessesat on seneliği emsali hasılı ile beraber 
ıizmet esnasında terfii rütbe etmit porları müdafaai milliye sihhiye da- eshaplarından terkini kayıt tarihleri defaten verilerek alakalan kesilir. 

• ıulunur!arsa yeni rütbelerine naza- ireeinin ve mtilkl memurların rapor- tahakkuk ettirilmediği takdirde ma- Bu miktar aile nıeyanında bulunan 
1 1 ·an yeniden tekaüt maaşına nail olur- )arı sihhiye vekaletinin tasdikile lilliyetine nazaran hangi tarihten iti- kız çocukların yirmi beş erkek çocuk 
' ar. . kat'l olur. haren maaş tahsisi lazım geleceği tarın on dok11z yaşını ikmale kadar 
. ~ 1 Madde, 18 - Gedikli küçük za- Madde 26 - Vazife icabı olarak sihhiye heyeti raporile vekliletçe tes- tahakkuk edecek müddete ait verile-

. ' ıitler tekaüde istihkak kazanmak için kendi sun'u taksiri olmaksızın her bit olunur. cek miktarı geçemez. 
J '. ' ıilfiil 20 sene hizmete mecburdurlar nevi malüliyete düçar olan zabitler Madde 38 - Terfih zammı yetim-
. ·

1
rekaüde istihkak kazandıktan sonra ve mülki ve askeri memurlar işbu tere intikal etmez Madde 45 - Maaşı kesilmiş mü-

l
refat edenlerin yetimlerine de maaş kanun mucibince malüliyet maa•ına tekaidin ile tekaüde istihkak kesp et-• Madde 39 - Devlet hizmetlerin-

. Jağlanır. müstahak olurlar. • mi• muvazzaf zabitler ve askeri me-
de vazife ifaıına mani ve tedavisi im '1 ... • ·ı 1 ı A - Deniz ve Hava gedı'kli ku"çu"k murlar çalışmasına manı bir ceza ı e 

M dd 7 Bilil f k .. kansız hastalıklarla ma!Cıl oldukları b b 1 ki 

'
, ı ·ahitleri muhtelif rütbelerde buluna- a e 2 - mum e rat, u- mahkilmen mah us u undu arı 

Ük b. d'klil h d usulü dairesinde fennen tahakkuk e- ı d · h k 
-
1 

,iJecekleri azami yaş aşağıda aösterll ç za ıtan ve ge ı er azer e müddetce ve vefat arın a müste a 
" asker"ı vazı'felerıru· · ı'fa etmekte ı'ken denler ve 25 inci madde hükmüne .1· . . .1. 

1 
niQtir. d 1. 1 V . maaş aı esıne yetım maaşı verl ır. 

' vazifesinin tesiri ile malili kalırsa tevfikan tekaüde sevke i ır er. azı-
~ ı · Gedikli çavuş ve başçavuş muavi- maluliyet maaşına müstehak olur- fe icabı olarak malüliyete düçar olan 

t. lİ azamı yaş 40. Baş çavuş azamı yaş 1 mülki memurlara berveçhi ati malii-
Madde 46 - Eceli ile vefat eden 

zabitlere askeri ve mülki memurların 
hizmet müddetleri on beş seneden 
aşağı olanların sene kü~u.ratı tam s~
ne sayılmak üzre her bırıne memurı
vette bulundukları beher hizmet se
nesi için ikişer aylık hesabile maa~
larmın emsali hasılr defaten müsta
hakı maaş ailelerine verilerek alaka
ları kesİılir. 

ı 15. Baş gedikli azami yaş 50. ar. Jiyet maaşı tahsis olunur. 
lf - A. fıkrasında yazılı rtitbeleri Madde Zıt - Nizamnamei mahsu-

ıaiz yaşları ikmal edenlerle hangi yaş sunda münderiç emraz cetvelindeki 
ıe rütbede olursa olsun ahvali sıhhi- derecelerden birile malül olan zabit
ıeleri hizmete devamlarına mani teş ler ve askeri memurlar hizmet mÜd· 
cil edenler rizalarına bakılmaksızın detine göre isabet edecek tekaüt ma
ekaüt edilirler. aşı üzerine tekaüt edilmeden evvel 

Sicil ve vaziyetleri hizmete deva- aldığı asil maaş ile tekaüt maaşı ara
na mani olup tekaüt müddetini ik- sındak farkın % 90 rnın zammı ile 

al etmiş olanlar tekaüt edilirler birinci, % 80 inin zamı ile ikinci, % 
fcblıt miıddttini ikmal etmiyenler 70 inin zamı ile üçüncü % 60 mm 
erhis olunur. zamı ile dördüncü % 50 sinin zamm: 

Askeri istifa hükümleri: ile beşinci, % farkının zammı ile al-
Madde 1!) _ Biıtün zabitler ve tıncı derece maliiliyet maaşı tayin ve 

ısker! memurlar tluhullcrindcn itiba- tashih olunur. 
·en on beş s.ne ask0 ri hizmetlerini Madde 29 - Bütün askeri mek
iadan sonre istif. edebilirler ecnebi teplerin harbiye ve bu derecedeki sı 
nemleketlertle tahsil edenlerin tahsil' nıfları şakirdanile bilumum efradı as
nuddctleri istifa için muayyen oları keri ve küçük zabitan ve tekaüt hak 
)enelere z:amnıolunur. kını henüz kazanmamış gediklilerin 

Madde 20 - Askeri mektepler ta
ebesinden i tifo etm k istiyenler mek 

pce ihtiyar olunan masarifi mukan 
ıeneyi nakten vermek şartile isti!ala

kabul olunur. 
r.11a jd~ 21 - İstifa etmiş olan za

•tler devktçe lüzum görüldüğü tak 
Jirde ihtiyat zabitleri kanunu muci
ınce muvakkattan askerl hizmete da 

ı t olu'lur. mezk(ır kanun hükmüne 
. t o1urlar. 

Mülki hükümler: 
r.fa 1de 22 - Bilfiil yirmi beş sene 
.n~t e, 'rn memurlar taka üt hak

nda m::tl.ı.k o!ur, mesleki me~ur O· 

llj) m .. b'uslu0 a intihap olunanlann 
b sluk n·ıldcl ti hizmeti filiye a;J

l Jl ın r. l\1.:ızuliyet maaşı ve yahut 

malüllerine birinci derece için 300 i
kinci derece için 225 üçüncü derece 
için 17 5 dördüncü derece için 125 be 
şinci derece için 7 5 altıncı derece için 
50 kuruş tahsis olunur. Tekaüt maa
şına istihkak kazanmış olan gedikli 
maliilleri derecelerine göre tekaüt 
maaşlarına işbu miktarlar zammolu-
nur. 

Madde 30 - Harpte ve dahill taki 
batta gönüllü asker olarak istihdam 
edilenlerin ma!Ullerine ve şehitlerill 
yetimlerine muvazzaf efrat ve zabi
tan gibi malüliyet ve nim maaş tahsi• 
olunur. 

Macide 31 - Ale!Umum efrattan 
gerek silah altına celbi ve gerek ter
hi' C' '1.asın<l~ resmi: r.ıPmur nizamna 

Madde 47 - Muhilli haysiyet ve 

A - Birinci derece malül olanlara 
hizmeti her kaç sene olursa olsun 2 5 
sene hizmet etıniş gibi hesap oluna
cak, tekaüt maaşı % 50 fazlasile ma 
lüliyet maaşı olarak tahsis olunur. 
Yirmi bes seneden fazla hizmette bu 
lunanlar i'.naaşlarının % 90 ı ile teka
üt edilir. 

namus bır cürüm ile ve alelitlflk a&ır 
-B-::. İkinci derece maliil olup hiz-ı hapis ve üç sene veya ziyade hapis 
met müddeti on seneden aşağı olan- ve mücbbeden hidematı ammeden 
!ara yirmi beş senelik tekaüt maaşı,• memnuiyet ve sürgün cezalarını is
on seneden yirmi beş seneye kadar tilzam eden bu fiil ile veya vaıifesin
hizmeti olanlara işbu maaşın yüzde den dolayı en az altı ay hapis ile mah 
yirmi beşi ve yirmi beş seneden fazla kfim olan memur veya müteka;tlerin 
hizmeti olanlara yüzde elli fazlasile tekaütllık maaşları sakit olur bunlar 
tahsis olunur. Aşağıda gösterilen ma dan on beş seneden fazla hizmeti o
IU!iyetler ikinci derece sayılır. lan memurun işbu kanun mucibince 

isabet edecek maaşına mütekaitlerin 
1 - İki gözden kamilen ve tedavi- mahassas maaşlarına nazaran ai\ele

si imk5.nsız bir surette mahrum ol· rinc cezalarının icrası müddetince yet 
mak, im maaşı verilir. Cezalarının hitamın 

2 - Mecnun olmak, da kesilip vefatlarında gene yetimle-
3 - Felci nısli tulanii tamme dü- rine tahsis olunur. Türk vatandaşlı-

çar olmak, ğını terkeden veya vatandaşlıkta ıs-
kat olunan memur mütekaitlerin ke-

4 - İki kol ve iki ayaktan veyahut zalik tekaütlük hakları sakıt olur. 
bir kol bir ayaktan mahrum olmak Ancak bunların Türkiyede kalan ve 

Madde 40--Ma!Uliyet üzerine teka- türk vatandaşlığını muhafaza e .en 
üt icra edilen mülki memurlardan te- müstahak maaş aile efradından nafa
kaüdü icra edilen mülki memurlardan kaya muhtaç oldukları sabit olanlnr 
bilahare malüliyeti zail olup ta vazife hakkında i'jbu maddede gösterilen 
ifasına muktedir olduğu fennen sabit mahkumların aileleri hakkında yaır
olanlaTın tekaüt maaşları kesilir. Ken lı bulunan ahkam tatbik olunur. 
dileri vekalet emrine verilir. Hizmet Madde 48 - Gayri kabili tedavi 
müddeti yirmi seneden az olmasın- emraz sebebile maişetini tedarikten 
dan dol::t't'I ikramiv~ verilerek tekaüt acizlerin tıhhrn ~ahit l"l"Uhtar evlat. 

hi yazılıdır. ka meşru birer de müdafaa va-
Madde 54 - Tekaüde sevk veya srtası olduğundan ısrar etmiş

icra edilenlerle muvazzaf veya mUte terdir. Nihayet Root itilafının Mr. Hoover 
kait iken vefat edenlerin eytamma se t k · d"l k tıaht lb hir a vıye e 1 ere e a mu A · ..; R · · ümh' M ırı· 
nedi resmi verilinciye kadar mensup h b 1 · · '" '! .. 1 rJan.,n eısıc uru . . . , .. . are e erının ı.nsanı eştın me- 00 - d · J 
oldukları vekliletın ış arı uzerıne ma- . ., • . b" f" d l tl . t goyen, gazın an muztanp O ' 
aşları maliyece mahsubu ~cra kılın- S1 . ıçın u. un ev e .~ce nare duğunu ve konuşabilecek bir 
mak üzre mahalleri emva!ınce avans edılecek hır taahhut şekline h ld b l d • t l fla 
suretile tesviye olunur. A - M. M. korunası cihetine gildildi. Hu- b~ld'e .utı';111IllAra • ıgınıtın. Re .g~~-"" 
V k"I · · · • d ı mahalli k k · 1 b · h ı ınnış r . Jan easıcıw e .. etının ıt arın an evve .. u şınas ar una aıt raporu a- h . A . · 
hükilmetine müracaat edecek tekaut 1 1 D ebilir ki Lon- urunun bu hareketı, rJantııı 
zabitler ve askeri mensuplarının ve- zdrr aınk ışfar. en 'lk .! d" "il mahsul~tı hakkındaki gümrillı 

ki . h 'lm"h b 1 · ra on eransmm ı gor ug 'f 1 . . . k b' rece erı mu assasat ı u a e_r ~rı. . tan e en proıesıne arşı ır prı 
üzerine vazifelerine nihayet verildığı lŞ bu olsa gerek.·· testo mahiyetinde tel~kki edil ' 
tariht~n rütbe veya sıntf maaşının LONDRA, 3 A.A. - Hukuk mektedir. 
emsalı hasıl~n. . . şinaslar "tahtelbahir muharebe - "!!f 

B - Tekaüt maaşı tahsıs edılme- . . . · ı t' 'im . ., .. de devam edeceğini maaınafil~ 
den veya muvazzaf iken vefat eden- sının ınsanı eş ırı esı ne mu • . . 
terin yetimlerine vefatı takip eden ay teallik olan raporun esaslı hat- kargaşalıkların _sebeplennı _ or• 
iptidasından itibaren maaşları em- larında mutabık kalmışlardır. tadan kald.~ga çalışacagını 
sali hasılınm ruhu. . Rapor, yakında birinci komite- beyan etmıştır. 

C - Tekaüt maaşı almakta ıken ·ı ktıı' LONDRA 3 A.A. - Avaıil 
d 1 . . 1 . fatı ta ye verı ece r. • . '·• vefat e en e~ın. yetım eru:ı~ ve - Kamarası, kömür madenlerı " 

kif eden ay •P\1.d~'!.ı~f:.'::::.baren ma- Filistin v e İngiltere n unu layihasının reddini tekli! 
aş arının emksa.~ .a ı k 

1 
· b'ta LONDRA, 4 A.A. - Avam eden muhafazak~rlann tıakrifi' 

D _ Te aut ıcra ı ınan za ı n k d l b' l • z34 k 277 1 d· 
ve asker! memurları verecekleri mu- aınarasın a soru an ır sua e nı . reye arşı , !ey e .X:C .. 
hassasat ilmühaberleri veyahut ter- cevaben, M. Macdonald hükft- detmış ve mezkfir layıı.hayı uçütl 
his vesikaları ve mülki memurların metin uhdesindeki vekaleti ida cü kıraatım müteakıp kabul e t · 
memuriyetlerinden inli~ak~arın; mü- riye mucibince Filistin'i idare- miştir. 
şir vesika üzerine emsalı hasılı ile be: 
rabcr eski tekaüt maaşları mahallı 
emvalince tesviye olunur. ANADOLUDA MİLLİYET -H - Tekaüde icra edilenler tekaüt 
maaşlarının hizmete celp edilmeden 
r·ıu"'l 'Tl~~ıı:l~rT ... f :ıl---·ı:ı ,..1,.1 •• 1-1 ...... r .,_ 

hallden gayri bir mahalde ikamet ede 
Ct:hıcrı 1'!rı.1 c.ruı~ ~ .... ~ı"'"d.ıd.rı.t..ı t;...ıft! 

mahalli emvalince biiahara kaydı sa
bıkları celp edilmek üzre ~vv~I e~ir
de tekaüt maaşları emsalı hasılı ıle 
birlikte kendilerine verilir. 

Adapazarında ne 
var, ne yok?. 

V _ Senedi resmilerin sahiplerine 
tesliminde fazla mehuzları mukasst
tan tevkif, noksanı var ise defaten 
tesviye olunur. 

Madde 65 - Aile efradından her 
hangi bir sebeple olursa o:~un ~esi; 

Ticaret, ziraat, ipekçilik, kad1n, 
ve.. ze.ybek ! 

len maaş mütevaffanın dıger aılcsı Adapazarı (Milliyet)-: Yaz' 
efradına zam edilmez. 1 

gı'bi giden havalar tekrar soğu-
Madde 56 - Maaş bağlandıktan 

sonra yaptırılacak tashihisin muame- du. Herlkesi soba başına topladı 
!atı tekaüt ve yeti mmaaşlarına mü- Adapazarın biraz bankacılığın
essir değildir. dan bahsedeyim. Burada, bun-

Madde 57 - Evkaf, Ziraat Banka- dan 18 sene evvel bir kaç münev 
sı ve Şehremanetleri memur.Iarın~n 1 ver tüccarın buraya gelerek te
Haziran 1928 tarihinden ve ıdareı hu sis ettiği Türk Ticaret Bankası 
susiye ve Devlet Demiryolları mt- vardır. Sermayesi (1) milyon 
murlarının işbu kanun meriyetinden . . b B 
evvel mezkur idarelerde tekaüt aida'. lıradan. ıbaret olan U anka 
tının itasile gecen hizmet müddetlerı muhtelıf yerlerde 12 şube açmış 
tekaüt için meşrut olan kanuni müd- 1 tır. Banka halka mühim hizmet 
detin hesabında sayılıdır. lerde bulunmaktadır. 

Madde 58 - İşbu kanun muhalif 
bilcümle ahkam mülgadır. 

Madde 59 - İşbu kanun 1/6/930 
tarihinden muteberdir. 

Madde 60 - İşbu kanunun icra
sına heyeti memurdur. 

Madde 61 - İsbu kanuna tevfi
kan tekaütleri icra'kılınacak !cra Ve
killeri ile Meb'uslar Vekil ve meb'us 
bulundukları müddetce ve kezalik bu 
kanun mucibince tekaüt edilüpte u
mumt, mülhak veya hususi bütçeler
den ücret alanların tekaüt maaşları 
nısıf olarak tesviye edilir. 

Burada Emniyet Bankası is
minde diğer bir Banka daha var 
dır. Bu türk bankasından maada 
Osmanlı ve Ziraat bankalarının 
birer şubesi de bulunmaktadır. 
İktısadi mahafilde Mevcut ka
naata göre ticaret alemindeki 
buhran geçici ve muvakkattır. 
Adapazarında iklim ratıp oldu
ğu için buğday yetişmiyor. Bu
ranın en büyük istidadı ipekçi
lik, meyvecilik, patates, ve mı
sırdan ibarettir. Arazi kısmen 

Muvakkat maddeler boştur. Kozacılık vaktile pek İ-
l - İşbu kanunun mevkii meriye- !erde iken mildıy~ hastairğına 

te girdiği tarihte y~şları 20 ile 25 a-, çare bult.?1amadıg~~~~n maale
rasında bulunan Türk çocuklarından sef, dut fıdanları sokulerek yer
Hükfimetle alakasını kesmek arzu !erine patates ekilmiştir. 
edenlerden 20 yaşını ikmal etmiş olan' * * * 
!ara be~. 21 yaşında olanlara . dört, 
22 yaşında bulunanlara üç. 23, 24 ve Geçen akşam bir meclisı:e bir 
25 yaşında olanlara ki senelik maaş zeybek oyunu seyrettim. Bunu 
ve tahsisatı fevkaliideleri mecmuu de oynayan yüzbaşılıktan müteka-

faten veriler. it Münir Efendi namında bir 
2 - İşbu kanunun mevkii neriye- M" · Ef d' "k r İb 

te girdiği tarihte 25 i mütecaviz !Ju- zattır. unır en ı, so e 1 -

lunan Tür~ çocuklara, muhasses ma-
1 
rahimEfendinin yeğmi olup bil 

aş ve .t~hsısatı !evkaladelerı .mecmu- 1 yük bir itina ile yaptırdığı ze-
unun ıkı senelegı defaten verılerek a-

1 
• • 

!ablan k•tolunu' vbek elbısf'sıle sahnede cok a-

Aga zeybek oy11ayarı 
Yüzbaşı mütekaidi 

Mürıür Bey 
ğır bir oyun oynamıştır. Anlı 
yanların söylediklerine göre ~ 
sıl zeybek oyunu bu imiş. Zehf 

Hanım isminde bir terzi Hanııı' 
burada bir dikiş ve biçki yurd

11 

açtı. Yurtta bir çok genç Hanııt1 
!ara ders verilmektedir. AdaP8 
zarı muhitinin büyük bir ihti)'8' 

cım tatmin eden yurdun muet" 

sisini tebriı. ederim. 



' 
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irtişa tahkikatı dosyası· ma iye vekaletinde tetki ~1-
:nektedir. Tetkikat bir kaç güne kadar ikmal edilecektir 
{stanbul cuma gilnl~rl nasıl eğlent11".!! 

Sirkeci de gezinti 
·---

~inem a bu güzel havada insanı bir 

Okur, yazat . 

M. Mekteplerinin 
verdiği neticeler 

Artistler 

1 
Duglas ve refikası 

yarın geliyor Muazzez H.ın cevabı 

hapisane höceresi gibi sıkıyor . . . 
e __ Daha beş mılyon kışı ı 

jfı: 
:::ıgaralarını yaymış gelene geçene sıralıyor: okuyacaktır 

Sinema artisleri çok 
kalmıyacaklar 

iki usulü birleştirmeli! 

·Efendi var, Serkıl var, Yenice var, Yaka var ı 
Millet mektepleri hakkında 

J, ' Maarif vekaleti halk terbiyesi 
müdürü Osman Bey şu izahatı 
vermiştir: 

"- Millet mektepleri memle 
kette yüzde doksan nisbetinde 
olan ümmiliği ortadan kaldır
mak, ayni zamanda halkın ilmi 1 
ve fikri seviyesinin yükselmeııı ı 
ni temin etmek maksadile yapı 
' an bir teşkilattır. 

1 

Daha okutmakla mükellef ol 
duğumuz vatandaşların mik -
tar;m beş milyon tahmin ediyo 

'da/iye ı1ekill Saraçoğlu ŞOkrü 8. 

. . ruz. B usenc bu miktarın yarım 
Ama naul sarhoştular ya .. ı Hele bir sincmatıı var ki, göe milyonu okuma yazmai öğrcn

Eh, itte 0 kadar olur. Sanki on terdiği filmler, bayat, cıı:.:- ım.ar. Binaenaleyh bu surette 

irtişa 
tahkikatı 

!ara birisi çıkıp ta: manisız şeyler olduğu h Ş devam edecek faaliyet on on iki 
_ . . rasını ha gene tıklım _tıklnn ~olud.ur.: u sene içinde ümmilerin adedi sı Tahkikat yakında 

ikmal edilecek ""- .. Ş~. ıki du~ '.l • . na bir gireyırn dedim. Bıleti C:- fıra inecektir. 
u~ olçun !. dcmıt· Bır ısaga hır !imden alıp beni daracık bır 
&ola d d al ederek a B Bu sene millet mekteplerinin rt ı.,,.,_• · urma an Y pa - merdivenden çıkardılar. unuıı di"" 

ol· ~ ııra yürüyorlar. ~~en sözüm ona balkonmuı. Fakat ver ı;ı neticelerden, yapılan im 
ırı bo}'Wlu küt diye belini d~lr- bizim evin balkonu belki bun- tihaniardan çok memnunuz., 
~ birinin kepengıne dan iyid,r. Neyıe girdik. Aşağı 

Lüzumu muhakeme
leri talep edilenler Çl~tı: daki kapı ııık sık açılıp ,1~apanı-

0fff L . . yor ve yilklek sesle bin11 bafı-
.ı\rkadqı öteki duvarın di~ nyor: 

de sendelerken bu "ofu,, ltf tti: _ BitJ. 
- Sen Ofa dayandın ama, - Ki 1 

dedi, ben daha Sıımaunu tuta- - Bir 1 
llladımt. - Kil 

Seslendi : Bu "bir, ild,, ter ne oluyor 
- Yandan çarklıda mısın? derseniz anlatayım: Kapıda du 

- Nerenin yandan çarkhın. ran adam, içeri giren mtişteri~ 
Görmüyormuııun ''battalı bah- rln hangi mevki, için bilet aldık 
ıi,, deyirm.. tarını bildiriyor, içenle duran a-

- Yanaşaiıan al.. dam da herkesi yerli yerine o-
- Akıntıaıs liman bal8anı turtuyor. Bu usul tathik edil-

anaşacağım.. GllpcgOndilz Sfr mezııe ikinci mevki bileti alıp 
keciye giden caddenin en işlek birinciye oturanlan kontrol et
yerinde pusulayı bu kadar şa- mek imk~m olmazmış. 
şırmış iki sarhoşa raıılayacağı- Yanımda bir yahudi kızı, a
mı hic ummuyordum. Bunlar yıptır söylemesi bit kırar gibi 
her ,,_; ıe daha akşamın mah- çekirdek yiyor. !çime adeta tik 
murlıığ ıı:nu bozmamış olacak- sinti geldi. 
lar .. İlerde sinemanın önünde Sonra öbiir tarafımda oturan 
bir mola daha verdiler .. O sıra- bir ihtiyar da mütemadiyen bur 
da tıpkı onlar gibi alqamdan nu ile meşgul. Sanki içinde ha
kalmış iki yosma karşıdan gö- zine bulacakmış gibi anz ve a-
rliııdü.. mik taharriyatla meşgul.. 

MeÖ'Pr vabııncı değilmişler. Herif, acaba kanalizasyon 
Ayak tistii çabucak anlaşttlıır. memuru mu idi? 
"Battalı bahrl,, açık limanı 
bulmuştu ama acaba dediği gi- Onunla meşgul olmaktan pcr 
bi akıntı~ız mı? de de ne oynadığmın farkına 

Orası malum değil.. varmadım. İnsan sinemada ipin 
Omuzunda rc.ıvalile bu civa- ucunu birkere kaçırdıktan son

rın maruf yahudisi ağıraksak ra artık hiç zevk alamıyor. 
ieçiyor: Hele esnemeler başladı mı, 

- Eski.. !er aliril.. hayrını gör .. Kendimi acık ha-
-Eceeski .. eralirl.. vatla bulunca geniş bir ıiefcs al 
Bir otelin kamsından çağı- dnn: 

rıldı: -
- Avakkabı var, alırınısm? 
Yahudi kurnazça sordu: 
- Sağlan mı? 

Sinema meğer bu güzel ha
da bir hapisane h&eresi kadar 
insanı sıkıyor muş! .. 

Anladınız ya, yahudi bile 
sağlam avakkabı istiyor. Uza
tılan delikdeşik kundurayı be
ğenmed;: 

M. S. 

Terkos şirketi 

Jt#llteferrlll H. 

Bir-heyet 

Slvll tayyare
cllik için 

Yakında İstanbula sivil tay· 
yarecilerden mürekep bir ecne
bi heyeti gelecektir .• 

Bu heyet İstanbulun sivil tay 
yarelere tahsis edilecek meyda 
runı tesbit edecek ve şerait mü 
salt olursa sivil tayyarecilik 
dersleri verecektir. 

--o-

Sabık levazım reisi 
ne yapıyor? 

Eski levazım reisi İsmail Hak 
kı paşanın irva ve iska işlerile 
alakadar olduğu söyleniyor. İs
mail Hakkı paşa bu iş için bir 

---
Maliye vekili Saraçot'~· Şük

rü Bey irtişa meselesi hakkında 
demiştir ki: 

- Tahkikat dosyası bana ve 
rildi. Vekaletin kat'i kanaatini 
tesbit etmek için dosya üzerin 
de inzibat komisyonunun da tet 
kikat yapmasını faydalı gör
düm. Bu tetkikat bir kaç gün 
zarfında ikmal edilere~tir. ,, 

Diğer taraftan öğre.11ildiğine 
göre tahkikat dosyasında ismi 
geçen ve müfettişlertarafmdan 
lüzur.1u muhakemeleri talep edi 
len maliye memurları biri sabık 
varidat müdürü umumisi Ka
mil, diğeride sabık Ankara def 
terdan İhsan Beyler olduğu 
söylenmektedir. 

Parmak f zi Müd
dei umumlllğin 
emrile alınacak 

Alman grupile anlaşmıştır. İtfaiye uğrayan bazı kimse
Grup mümessilleri bir kaç gün !erin bile poliste parmak izleri 
evvel Almanyadan şehrimize alınmakta ve sabika kaytlan 
gelmişlerdir. yapılmaktadır. 

Maamafih otel müdürünün · Dahiliye ve Adliye vekaletle 
ifadesine göre İsmail Hakkı pa rinden gelen bir emir bu haysi-
§8 oldukça ağır hastadır. yet şiken usulü kaldırılmıştır. 

-o- Bu emre göre badema herhan 
Bir vapur karaya gi bir cürüm sahib!nin polisçe 

t d sabıkaya göderilmıyeceği, an-
O ur U cak Müddei umtimiliğe sevk-

İtalyan bandıralı Parizyana olunan mücrimlerden Müddei 
gaz gemisi Canakkalede karaya umumiliğin lüzum gösterdikle 
oturmuştur. rinin sabıkaya sevkedilebi!ecek 

-o- !eri bildirilmiştir. 
Ormanların işi etil- Bn emre nazaran polis hotbe 

hot kimseyi sabıkaya göndere-
mesi söylenivor . miyecekmüddei umurniliğinmiı 

saadesi alınacaktır. 

Amerikan sinema artistlerin
den Duglıi.s Feayer Banks ile 
zevcesi Marie Pikfordun dün 
Toros ekspresile şehrimize gel
meleri bekleniyordu. 

Fakat Amerikalı artistlerin 
ancak yarın gelebilecekleri an

; !aşılmıştır. 
Asyada bir tetkik seyahatı 

yapan Duglls ve refikası şehr:
mizde kısa bir tevakkuftan •nn 
ra Avrupaya gidecekler ve atle 
bi ihtimal yazm tekrar İstıınbu 
lu ziyaret edeceklerdir. 

Dugl3.sın mensup oldtıtu "Ar 
tiser itihadı,, İstanbulda bü
yük tariht bir film çevirmek is 
temektedir. 

Fakat bu hususta yapılan tet 
kikat istenileg. filmin çok pahalı 
ya mal olacağını gösterdiği i~ln 
şimdilik bu itin tehiri cihetıne 
gidilmiştir. ------Emanette 
Verem hastanesi 
nasıl yapılacak? 

Emanet bir verem hastanesi 
yapmağa karalaştırdığı halde 
tahsisat almadığından yapılma 

Kadın, kocasının yalnız mesleğinin 
adamı olmasını kafi addeder ... 

ideal erkek ve kadın: tam bir itimat 
koca ve kadın, ideal bir tiptir 

veren 

Yarının avukatlarından Hu
kukçu Muazzez Hf. yi de dinli
yelim. Muazzez Hanım diyor 
ki: 

- Mutlltka bir teY söylemek 
lizımsa liıe tecrilbelerimi defil, 
fakat görgülerimi i.uh edeyim: 
Mabat, ailenin saadeti, çocuk
lana refahı Ye evHHfin devamı
dır. 

Bu iae bir teudUf -1dir. 
Su veya uaulün tatbüd mut
Wı:a bu neticeyi tevlit eder de
nilemez. 

Yeni usul, yani yekdiğerini 
görerek, bcfenerek ve severek 
bulmak.. Bu yol, bir izdivaça 
müncer olursıı hiç şüphe yok 
ki eski usule milraccahtır. Fa
kat, mesele aksi olur da izdivaç 
mUmkUn olmazsa genç kızın 
bedbahtlığına yol açılır. Bu va 
ziyette eski usul, yeni usulden 
daha haı \ rlı olur. Fakat derhal 
ilave ede ... m ki.bununla kııtiyen 
görüp bilmediğim ve öğrenme
ği de arzu etmediğim ana ve ba 
banın mutlak rey'lerile ve ev-

Mua:ıutıı Hf 

ren koca ve kadmı, ideal bir ti 
tir. 

. . . leneceklerin kapı arkıılannda 
Emanet şımdı bu hastanenın bi1rihirleriru" go .. rm ı · ı 1 

maktadır. 

Erkeğin hayatmda artık ~ 
sı olan kadın değil, belki bi 
da meslek arkadıı'ı olan bir · 
dm vardır. Bu vaziyette saade
tin devamı tekemmül etmiş ile\ 
uzva ihtiyaç arzeder. Bu da 
karı ve kocanın yekdiğerine it: 
mat besliyebilmelerile kabildir! 

· · · yi b ı e en e vapı an 
ınşası ıcın şu vçare u muştuıı. eski izdivaç sistemini tav-

İstanbulda yedi yüz binden I s~ye. teıı?~orur. 1 . Hayir .. Şahsi M ı k ı · li 
fazla .. nüdfusıovardır. Aridlamd"ğ~aşık- fıknm, ıkı u~nlü mezcederek ce-:- es e mese esme g3e Ilj 
na gun e para ve ı ı ta ana ve babanın muvafakati ve 
dinle günde 2 bin liray~ yakm !arafeyı:ıin yekdiğerini görüp be Saadetin bununla hiç ali 
para toplanır. Bu para ıle 3-4 genmesıle yepyeni ve mütevas- yoktur. Evlenecek kadın, 
ay içinde mükemmel bir hasta srt bir yolu tercih etmektir. smm şu veya bu meslekte ol 
ne y. apılır. - . - İdeal erkek ve kadın .. İkı" sını düşünmez. Kadın, hanp 

meslekte olursa olsun kocası-
~"lRJ'I}}:~~ sınc bir tek cevap .. Karısına ve nın yalnız mesleğinin adamı ol 
c=~~==t• ya koca~_1118 __ tam ___ b_ir_in_·m_a_t _v.;,e_-.;.;;m;:a:;s;:m;:ı;,,:k:.::fil:.:.i .:a:dd:.e:::d::e::.r;_. --

Et çalarken . İzmırde at koşuları 
Sabıkalı Ahmet Y enicamide 

Ahmet Efendinin kasap dükka
nından iki okka et çalıp kaçar
ken yakalanmıştır. 

--0-

Kapıyı kırmışlar!.. 
Şehremininde Niğdeli Hasa

rım hanesine Sadık, Hasan ve 
daha bir kişi kapıyı kırıp girer 
ken Hasam baldırından cerhet
mişlerdir. Buna sebep Basa
nın, s~;lıkın kızını metres ola
rak tutmasıdır. 

-o
Ticarethanelerde ta11fiye 

Son giinlerde Ticaret odasına 
bazı kısımlarında ta~fiye yap
mak ic;in 108 ticaretane müraca 
at etmiştir 1 

--o-
Manavın marifeti 

Dün beş kosu yapılmıstır -------=-
.. izm!r: ~ (A.A~-:- _Yarış en-ı UçüncükO§ııdörtvedabayı 
cumenı ılubahar ıkincı hafta at kari yaştaki yalruı halla kan a.,ı 
koşuları bugün kalabalık bir rap at ve kısraklara maı..tu 
h~k.kütlesi huzurunda icra edil 8 at iştirak etmittir. Mehme 
mıştır. efendinin Ubeyanl birlncl,Supb 

Birinci koşu üç yaşındaki yer paşanın al Gelyani ikinci gelmlı 
li ve arap dişi tavlarn m~h~•·Q~, 1 • gelmi,tir .. 
Bu koşuya4at iştirak etmiştir. Dördilncii koşu iiç ve daha Y' 
İkramiye J (500) lira mesafesi karı yaşta halis kan İngfU. a 
1000 metrodur. Mazlüm efendi ve kısraklara mahausutr. ~! 
nin Lelylası birinci, İhsan Be- mi ye 950. mesafe 2000 2 .. :-ı 
yin Maltası ikinci gelmiştir. iştirak etmişti. M. Yantealn Joıı 

Türktt birlnd Akif Beyhı And 
riniksuıı ikinci gelmiştir. 

- Sağlıcakla kullan! dedi, 
bana iktiza değil.. 

Dörtyol ağzında cigaralarmı 
yaymıs, gelene geçene sıralı

yor: 

Mukavele h11kkında 
Muhtar B. ne diyor 

Söylendiğine göre İktısat ve 
kaletile bir İngiliz grupu arasın 
da ormanlarnnız hakmda yapı
lan müzakere devam etmekte
dir. Ziraat müstesan ve orman 
umum müdürleri ile İngiliz gru 
pu mümessileri arasında bu me 
sele görüşülmektedir. 

Hesaplar vekille- Sirkecide manav İhsan eski-
. d .1 den tandığı Saniye Hanım na-

İkinci koşu üç ve daha yuka 
ri halis kan İngiliz at ve kısrak 
!ara mahslusut. 6 at iştirak et
miştir. İkramiye 800 mesafe 
1600 dir. Meraş meb'usu Mitat 
Beyin Starti Varyüsü birinci Ev 
liyazade Refik Beyin Mis Pikeli 
ikinci, Rabanazde Fuat Beyin 
Reşani UçUncü gelmistir. 

Beşinci kotu dört ve daha yı 
karı yaşta yerli ve arap at ,,. 
kısraklara mahsustur. tknımi, 
500 mesafe 2,400 dir ıs at lftl~ . 
etmiştir. Tevfik Beyin Sedam 
rinci Etem Beyin Merzuku i 
ci Kasabi, Mustafa afanm 
yadı UçUncü gelmfttir. 

- Efendi var, Serkil var, ye 
nice var, yaka var.. Boğaziçi 
var, Sipahi var! Daha ilerde bir 
Portalı:alcı: 

· - Y'afalar, yafalar .. 
Küfesinde yumruk kadar por 

takaltar: 
-Ayol bunun neresi Yafa? 
Cevabı kısa ve kat'!: 
- Erbabı bilir!. 

!ı Sir~ecinin beyaz tekkeli meş.
kur mıdya dolmacısı da dünden 
s~ an bayat dolmalan için öyle 

0 Ylüyor:. 

k..,.-;- _Uskumrunun tavbi.. Sir-
---ının ha • · 11 d · d 1 ı~ıa . vası.. yenın o -

crb~ıb E:~~bı bilür efendim, 
Ctz 1 bılur .. Sağda solda cızır 
ba~ra~öfte!er pişiyor, döner ke 
lerd dogranryor, kahvehane-

e ıskamb"! 1 h . gırla . a· 1 ' tav a so betlen 

Devlet dcmiryollan ticaret 
dairesi reisi ve Terkos kumpan 
yası idare IJ)eclisi azasmdan 
Muhtar Bey dün şehrimize gel 
miştir. Muhtar Bey, Terkos sir 
ketinin yeni mukavelesinin tet
kik edilmekte olduğunu ve bu 
suretle şehrin su ihtiyacı temin 
edileceğini söylemi§ ve şirketin 
feshedileceği rivayetleri hakkın 
da ademi ma!Qmat beyan etmiş 
tir. 

Topkapı harem dairesi 
Topkapı sarayının harem da 

irt-si salı günü açılacıı.ktır. 
Müzeler müdürü Halil Bey 

bugün saat on dört;te tercüman 
lan müzeye davet ederek istih 
zaratı bitirilen bu daire muhte 

o o A 

fzmirden Ankaraya 
heyet 

İzmir mali ve iktısadi müeııse 
seter vali Kazım paşanm riyase 
ti altında bir içtima akdetmiş.
tir. İçtimada cumhuriyet halk 
fırkası müfettişi Zühtü Bey de 
bulunmut ve iktısadi müzakere 
ler cereyan etmiştir. 

Neticede İzmirin variyetini 
hükGmet ve vekaletlere arzet
mek ve bazı temenniyatta bu
lunmak üzere Ankaraya bir he 
yet gönderilmesi kararlaştınl
mıııtır. Heyet ticaret odası reisi 
Hakkı. umumi katip Turgut, a
zadan Ferit, tüccardan Şerif, 

te j!Ön erı dl mında bir kadını meçhuı birse 
Şubat gayesine kadar bütün hepten bacağından yaralamıştır 

müessesat ve mülhakattan ta- -o-
hakkukat hesaplan maliye veka Rakı İçerken 
!etine gönderilmiştir. Mart ayı . 
nın hesabı da bir haftaya kadar Aksarayda Sofular caddesın-
almacaktır. Mevcut malfimata de ,kahveci Hasnla ?t'!ehmet ra
göre, sene gayesinde muamela- kı ıçerken ka~ga etmışler veHa 
tı tutabilmek kabil olacaktır. san Mehmeöi yaralamııttır. 

TOrk • Mısır 
mOnaeebatı 
Mısır sefareti maslahatgiiza 

ri Tevhit Bey dün Ankaradan 
şehrimize geldi. 

Tevhit Bey Türkiye - Mısır 
münascbatınmı tabii bir halde 
olduğunu, yeni ticaret muahede 
sinin esaslan Kahir.; 'e hazır
lanmakta olduğunu ve butüıı 
muallak işlerin yakında hal 
edileceğini söylemiştir. Yeni 
Mısır sefiri yakında gelecektir. 

---·----
Müfide Ferit Hf. 

Gecenlerde sehrimize gelen 
Müfide Ferit Hf. yakında Lond 
raya avdet edecektir: 

Milfide Hf. Ferit Beyin şeh 
rimize gelmekte olduğuna dair 
ncıırlyatın doğru omadığını söy 
!emiştir. -----

itfaiye levazımı 
İtfaiye 1 ",zımmm çürük ol

duğu iddia edildiğinden levazı: 

Orman yangını 

Bursa, 4 (Milliyet)- Yalova 
ile Bursa lirasında Reşadiyenin 
Sazlı dere mevkiinde 500 dö
nlimlük sahada bir meşe onna
nmda yangın çıkmıştır. Takri
ben 200 dönümlük yaıunqtır. 
Alevler gitikçe ııcniflemelrte

dir .. __ .,. __ _ 
Mühim bir keşif 

Gazetecilerin 
muhakemesi 
BURSA 4. (llllliyn) -1 

İrfan Emin B. pldi. Yarm gı; 
zetecilcrin muhakeme.u. ek 
vam edilecelrftr. 

Afyonla intihar 
İzmirde ikinci aııuf afyon dl 

carlanndan Moralıaade Abdi Bey il 
terinin iyi eftmemeeirıden dola:rı ti 
tlbar ctmiftir. 

Nevyorlı:, 4 (A.A)- Sanfra- Abdi Bey biri zevcesine bı 
naisko gazetesinin ilk sahifesi tlcarethanwnin mıüıuebeciain~ ııt 
makineden çıktıktan iiç saat son müddei umumiye olmalı: ~ 

me~p Ytttruttır. Bundan '°',.' 
ra, meşhur Dawes planının sa- Abdı Bey külliyetli miktarda af -ı 
hibinin oğlu tarafından icat e- yutmak aurctllc hayatına nlha 
dilmiş bir makine ile ve telsizle vermi9tir. 
Amerikanın her tarafında dağı Abdi Bey müddei umumilife 

dığı mektupta bank.tlarm 
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~; Asrın u:w,~sı "Milfiyeı" tir. Dokuzuncu hariciye koğuşu 
, ~~ 5 N{:--);\['11 ] 930 . Bu sene çıkan romanlar ara- me ve canlı eser olarak ortada 
'fi I"- !D:\REHANE - Ankara caddeu smda en dikkat celbedeni şüp- kaldı. 

. 
\' •:~~b!?:.ı Tc:graf adresi: Milliyet, Is. ~e yok ki, Peyaıı;i. Safa ~ey~ "Dokuzuncu hariciye koğu-

'ıısı Telefon nuınaraları: Dokuzuncu. harıcıye koguşu şu" artık romancılıkta mesleği 
lşl 1.t:ınbd 3911, 3912, 3913 dur. Peyamı Safa Bey roman belirmiş bir muharririn samimi 

, ıu Ü Rl ve küç.ük. hikaye hayatına atı- bir hikayesidir. Bunda ne ilke-
jıa ABONE CRETLE_ . . lalıben bır çok roman neşret- serlexrdeki sahıs ve vak'a ka-
~~G Türkiye \in Harıç ıçın mişti. Bunh.rr arasında hemen labalıklarr n~ de" Bir akşamdı" 

ı 11
3 aylığı 400 kurug 80

0
0 kunış hatırlıyabildiğimiz "Sözde Kız- daki çarpı~ı yenilik davası var-

. '-6 .• 750 ,. 140 .. l " ··ş· k'' B" k d 
ı "'2 .. HOO ,. 2100 ,, ar • .. rmşe , « ır ~ ~am 1!'. dır. Bu güzel ve temiz roman, 
ı : ~ dır. «Sozde kızl~r» I~ Şımşek adı bile anilıruyan kahramanı-
p r G 1 k · verı"lmez te romancı henuz muşahede ve mn muhtelif tarihlerdeki tahas 

d e en evra gen - kk""l d · d "b"di ı . · •.. dd . h 1 10 kuruştur tese u evresın e gı 1 · r. süs notlarından ibaret Şahıslar , ı · .. , u eti geçen nus a ar • ' - 1 .. ı · · 
ı' 11 n< Gazete ve matbaaya ait işler için Hayata dogru açı an goz en şa- dan birtakımının isimleri bile 
. · ı.d müdüriyete müracaat ~di!ir. . . hısl~rın umk~d'.l •. karakterler, yok. Fakat bir saf genç yüreğin 
ı 4,a Gazetemiz ilanlarm mes ullyettnı vak alarm dennligınde ruhlar de malUI bir bacağın maddi ıs-

ı ~ .le kabul etmez. görmeğe yeni başlıyor zannedi- tırabile kendine ümit veren ve 
• •rn lebilir. sonra o ümidi geriye alan bir 
•\: 1 ·~' BUGÜNKÜ HAVA "Bir akijamdı", aldanmıyor- genç kızın ihanetinden mütevel 
. :i i.a• run hram en ço\c 12 en az sak Peyami Sala nın yeni ro-

1 
Iit manevi azabın çarpışmasını 

ı" ni.1 <ltrece ıdt. Bugün rüzr;ir poyraz ma~cı hüviyetinin ilk tebellür.ne sade ve sevimli bir güzellik-
jl.: . ,ıues c' k, hava açık olacaktır. ve inkişafıdır. "Milliyet" sütunl lı- canlandır;yor! 
· a larında tefrika ~dilirkeı~.bile ha j Denilebilir ki, Peyami Sala 
1 ,er 1 yretle karışık bir tecessus uyanı bu eserile, yeni türkçenin bek-\ • ;~ Haftanın dırmıştı. Üslftbunun yepyem !ediği üslQbu ve yeni Türkiye 

1 
ti' kıvraklığı ötedenberi belirli bir ruhunun aradığı romanı bul-

."I· ~ yazısı roman tarzına bağlanıp kalmış muştur. Lisan temiz, basit, sa-
. . . 1 ıe olanları adeta şaşırtıyordu. Fa- de, ve canlıdır. Vak'a cazip, düz 
? ı''.;~!\henk ve ticaret kat genç romancı etraftan ya- gün, müessirdir. Şahıslar, he
• ğan seslere hiç kulak asmıya- men cemiyet içinde daima nü
·.1 ~· ~ 1 

Biz, şüphe yok ki, kendi ~ad- rak işine devam etti ve "Bir ak- munelerini göregeldiğimiz hü
' ı ı" 11 ümizi tamamen takdir etınıyo- şamdı", içli tahlillerle, sade, viyetlere maliktir. Sonra da bil 
· .;ı~ız. Yoksa bizde öyle "deha- basit bir aile kızının, hayatın tün bu unsurlar hiç bir müpte
~I ıı '. 1 ~r,. fikirler var ki, eğer Amahe~- dişli ve a~an.s:~ ~ar~ları arasın zelliğe düşmeden, hiç yapma
]' hıada. Avrupada olsa onun s ı- da nasıl ezıldıgını gosteren seç-1 cıksız, hiç bir lüzumlu fer'i u-
' 1; 1 

zı namına heykel dikerlder. Gde- _. . __ --·-· ___ : nutulmadan, hiç fazla tafsilata 
·, .... u~nde bir gazetede oku um u, . . . . 1 d dalmadan derlenmiş, toplanmış 
•·ı .. ~ 'eransada "Kamamber, isminde le bır beledıye reısı o sına er- 1 b" .. lü , .. .. .. .. .. 
• •ı 1 • • • • d d har tatbikata geçerim. Esasen, ır ~hon n 1ç yud zu 

1 
onubir~uzbe, 

ı:: 1 peynırı ıcat e en. a am r:a- . .1 ah nk d b' teşn masasm a açı mış e-
ı · h k 1 dikmışler Eger tıcaret ı e e arasın a ır d "bl b··~; h"l 1 

ı ı\üima ey e · münasebet oldug·n öteden beri entıgı ' Uw vuzu 1 e yayı -
1 ·,ıJzde de bu tertip şeylere kadar mı" r 
· ı iddia edilınektedir. "" ." . . . . 

. , : •ıeykel dikmek lazım gels~ ~ey E 
1 

. d bel di d b" F\krımızce yenı neslin oku-L · 1111 :~ıanmızda heykeller mıtıng 
1 

bi vv~ ~ı.r e .. e ?e e d ır ma ihtiyacına böyle eserlerle 
. ' aparlar.. e r e e ıye ~eısı 0 ~ e:-. mukabele etmek, önümüzde a-

1jı • ı ,I! Elbette gözünüze i1İ§?1İşti~". r~k başm.a Mes 1;1t ~emılı getın çılmağa başlıyan yeni yazı dev 
Lau son günlerde ortaya bır fıkH" nm. Bu ıdare hır lıste yapar, resinin ruh ve hedefini sezmek 

. ,·i<ı:ıldı: Satıcıların sokaklarda meselıl: demektir. Türk genci bu roma 
, ' 1"'ırıracak yerde şarh söyliye- Sabahleyip çıkan ilk satıcı- nııı sahifeleri arasında,eti ve 
: ·-~ eıir yahut c.:ılğ_ı ~aı~'.ak do'.aş_:- !ar salep, gibi gaz~te g'.bi seyler yüreği zalnnet çeken o genci 
1,•f l; eıaları. B fikir ılk ~c.elen bır satanlardır, bayatı ma•,~ın- tanıyacak, sevecek, ona acıya-

'• 1n• güliin _ bulundu kimı alay et , dan bağıracak zerzavatçılar ni- cak hislere doğru inkişaf et-
~• ılı kimisi shire. dokunur dedi, ı· haveneten taganr.i edecek, yo- mektedir. 

·ı ~~kin ben bir antika meraklısı- ğurtçular muhurden söyliyecek "Dokuzuncu hariciye koğu
. J 1.,.1 .,ski b'r kül) kapağını tet- leblebiciler, simitçiler hüzzam- şu", romanlarda hemen de asır
~ ııeık edişi gibı sabır ves itina ile dan, balıkçı, midyeciler hü ey- dide bir adet hükmüne giren 

1 
· 'e.ı fikri aldım, tutulacak yerini niden satacaklar elhasıl herkes diğer bir ananeyi de yıkmıştır. 

; 1/i·IL.adım, üstünde işledim ve bu- satılan şeyin nev'ini satıcının Bir çok romanların öyle sahife. 
ı ·q r; ~size biraz daha olgun halde sözünden değil sesinden aı:ılrya lerl vardır ki, okuyan ya canı 
1 ,: 1 13"Za muvaffak oldum. cak, esnaf cemiyetlerine birer sıkılıp yanda bırakır, yahut oku 
ııi,'l· ,ıil Ffendim; çaltı ile, musiki ile musiki muallimi tayin edilerek duktan sonra atlamadığına ne
'.ı~ .~ ·leıtıçılık etmek fikri yeni değil sinemalara sesli makineler kon damet ederdi. Roman yazanlar, 

r. Fatihden evvel İstanbulda, ması yüzünden açıkta kalmış sanki vazifeleri arasında bir <le 
r ? :'\ray lokması, kuş lokumu, si- bir çok muzikacılara is bulu- can sıkmak varmış gibi bazen 

;t ı:vri yoğurtu ve gazeteler ma- nacak. Böyle bir sehrin s ~ nok uzun ve lüzumsuz izahlara dal
ı «· nlmla satılm15 .. Hatta sesi iyi tasından olaı1 tesiri ne latif olur. maktan kendilerini alamazlar
!! ~;,,ıi:mıyan satıcılar bu ,iş için bir- Bir taraftan her birimiz iyi se- dı. Eski romantiklerden kalan 

1
, ·1he gezdirdikleri g-ramofonlar- sini işitmek için mesela işkem- bu ananeye en yeni romanlarda 
. 'i? envaı' türlü plaklar çalarlar- beciyi beklerken diğer taraftan bile fazla yer verilmişti. Peya· 

1 1 
~:, eJŞ· .. ~atta "gramofon,. keli- da sesinin v~ ahenginin ruhnü- ni Safa, bir san'atkarın en esas

~ , , ıiesının rumca olusuda bundan vazlığı sebebıle esnaf arasında lı vazifesi okuyanın ruhunu zev 
.' . • '"ri geliyormuş .. Bil'ahere bu çok mal satışı olur ticar? kriz klendinnek ve canını sıl.ma-
l 

1 
• ·austahsen adet terkolunmu ve de böylece tahaffüf eder, diğer mak olduğunu takdir ederek bu 

ı ~;/:at gi~.e .ıın~tıılarak asırlarm tar~ftan Belediyelerin de vari- tafsiliitçılıktan büyük bir maha 
ı · ; ı ıi'zlu ortiılcn altında kalmıs. datı artar. Esnaftan muayyen retle ihtiraz edebilmiştir. Bütün 
ı 1 ,':~

1 ıite son günlerde ortaya bir ku makam• haricinde bağıranlara, romanı yekpare, ancak zaruri 

1
1 ' Tk doktonı tarafmd:ın atılmış mesela ferahnaktan bağıracak!- olan tafsilatla bezenmiş, - eski 

. , t 1 ('.an bu fikrin menı;:ei budur. ken suznaktan satan bir piyazçı tabirlı veciz ve münakkah - bir 
' ':i '' Simdi ben bıı fikrin hn ~ün- hakkmda, yahut us•alt yerine eser halindedir. 
: n :.} havata tathiki mesele~ini ras.tt~n bai?;ıran bir gazete mu- İşte bu vasıflarından dolayı
',~. :;iüt,le;, edece~im. 'qu mi; kem vezz;i hal::kında hemen zabıtlar dı• ki, "Dokuzuncu hariciye ko-

ı. .nel f',ir "asri., clı.i!;rnceı: hir v mlır, cen tarholu'1ıır ve Be- ğusu" nıı okuyup bitirince bir 
. ''4'.ı .. ı. '1ive rei "nin el•ne gec•i mi, leı.'liy,.ye varidat girer. Er fes den bire gozlerim dal<lı, kendi-
1 ( " 1 rrir ,,,. n'lllah konservatuva- fikirdir vessetam! mi bundan on altı sene evvel 

ı~ 1
111 i!öner Efer kazara ben böy FELEK Vefa lisesinin dershanelerinde 

1i•lr - -
' ' ' 11 "!Jfillit/tf,,irı edebi romaıu: 5 9 du. 
, / 1 " · (Exleıben) e ·geldiklerinden 
·l'ı <• I'" b' I beri bu cetvele bakmamıştı. 
lı .< · rı e_ 1111 at\ __ m' __ ~ R Ct il Şimdi hesabın efcıktif hımesine 

·j 1 ~-b~k~ca gözleri dehşetten bü-
, < ı yudu. 

r Bürha11 Cahil Bureya geldiklerinden beri 
1

,· " " Türk parası olarak otuz beşbin 
t '· ., 'ıldığı bu cereyanın kendisi ellerinde, dizlerinde hafif bir lira sarfetmişti. 

.• nereye götürdüğünü ancak gevşeklik hisswerek kalktı, i- Cüz<lanmı kapadı. Bir sigara 
,'.~ lcfa para c;t'.<:aPmak için e- çin<le yenemediği bir hırs var- yaıktı. Düşünmeğe başladı. (Se 
· f. · tüzda-: ııa attığr zaman an- dı. 

1 
mering) de bu Lübnanlı kadı-

r ıı . Para olarak üzerinde bu- Seıt ve hızlı adımlarla salcın na tesadüf etmesi bütün bu yı-
l Tınn banknotlardan yalnız bir lara daldı. Süveydeyi arıyordu. kımın yegane sebebi idi. O (Se 

;''1.i<anklık"kalmıştı. Şimdi zihni kaybettiği paranın mering) de dinlenecek, sonra 
~on bir iimit ile onu da önii- yekununu aramakla meşgul bu parayı iıki ay içinde rahat 

e ' d ı ., oy ıı. masaları dolaşıyor, bazen sür'- rahat yiyecekti. Şimdi seyahat 
Banko 1 atli giden garsonlara çarpzyor. \projesi alt üst olmuştu. 

··A saınd 0nheri kazanan, mü- Kalabalık içinde bir torpil gi- Maamafih bu kadın da fev-
·adiyeıı 1- anan Amerikalı· bi çatacak yer arıyordu. kalade bir şeydi. 

··: :-::ı, :ıda id, Ona karşı Genç kadından evvel parası- Ve Cevdet Bey Lübnan gü-., 
, :Jr ı tt t ' ıy r lu. Ve Ame m hesap etmenin daha muva- zelinin o gergin ve srkı vücudü 
ı h hiç gı d .< •• tirmedi. , fık olduğunu anlatlığı zaman 

1 
nü, aıteşli dudaklarını hatırla-

, 1 A . e , n:m ,,ı;nde ı hemen kenarda bir koltuğa çök ymca yayından fırlamış bir cık 
'ı. Bin fr~n'dık • tü. Cüzdapmı çıkardı. Para o- 'gibi kalktı. Bu sefer aç bir ıkurt 

ot .. r e; b r c niz t2vuk larok bir yirmi franklı1k iki de gi:bi, et kokusu sezmiş bir sırt-
~ ' , ı ti r lı, ı..~ Ameri'rn ·isterim kalmıştı. İç gö2ldeki he- lan gibi burnu ve gözleri tetik-
' . om; ıc eki vı,., ı üzerine sap pusulasını çıkardı. Burada te ·kalabalığın arasına atıldı. 

tü. mevcut parasının nakit ve çek Artık parayı düşünmüyordu. 
~ lCevdet Bev. viizli sap sarı, olarak yekunu göze çarpıyor- Slive~;deyi bulmak ve derhal o-

ÇUMARTESl ~iSAN., . ı 9~0 

Edebiyat, 

Kuyumcu dükkanında 
Sarı Hurşit işini yoluna kc \- Eyvah ne aynasız iş bu!.. 

muştu. Bu akşam Ohanesin ku Bütün planlar suya düşmüş-
yumcu dükkanını soyacaktı. tü. 

Hey babam hey! Ne elmas- Sarı Hursit derhal bu adamın 
lardı onlar!.. üzerine atılir bimennehülkerim 

Nuhut kadar pırlantalar!. derhal iki sivri uçla hakkından 
Horoz gözü yakutlar!.. gelirdi. Gelirdi ama katillik ih-
Kabe yeşili zümrütler.. tisası dahilinde değildi. Vazife 
İnciler, küpeler, yüzükler.Ne ve selahiyetini biliyordu. O ge-

ler de neler efendim. ce hırsızı idi Ne derneğe elini 
Sarı Hurşit milyoner oldu git kanla bulaştıracaktı .. 

ti. Bu servet ahfadına değil sil- Hem hırsızlıkla, katillik ara-

; $•O<a•OC~••& G 39f;O<lt il 

,!ASRI Sİ'\E~l\I•\ 
·ı:8ugünkü . Yarı !< .{., . , .... 
• ,uınartesı Paz . r 

Beyazıt dairesinde 1: gunlerl '"'t 1 o ı ·~ m"ıinck in • •• • • 
Dün Beyazıt dairesinde evle- :B LJYl, K VAR'\ .ETJ 

nenler şunlardır: • .,. 
Fatma H. İbrahim Ef. Dino : PI\0GR1\'.\1! 

•-•••••- ••oe 6$~ H. İsak Ef. Veliye H. Naci Ef. 181......._..,..., ••»A.c..a..ıı.&~ 
Araksi H. Mığırdıç Ef. Hayri- ~ M A H. 1 B E L L 
ye H. Rüştü Ef. Ş A H. L B O y E H 

Fatih dairesinde f hey"ctinin gala nıu,.merelerı . 
. .. . Bu gün s&at 1 b,:>Oda matine olar ~ 

Fatihte dun evlenen çıftler de 1''RANSIZ TIY:\TRO!'l'.\l'ft 
şunlardır: k 1 b · ı · me tep rn e elerıno mahsus " 

Emine H Tahir Ef. Rebia H. maıine verilecektir. 
Muamer Ef. Firuze H. Reme- Bu matinede Mo:yerin en meşhur 
zan Ef. Mahmure H. İsmail ueri olan: 

silesine yetişir!.. sında, demir parmaklıkla sabun hakkı Ef. Mürvet H. Hayred-
Hem bu dükkanı soymakta lu ip kadar fark vardı. din Ef. 

LE J\IALADE fM.AGINAIRJ·: 
piyeıl temsil edilecektir. 

hayli kolaydı. Çünkü iki tarafın "- Otur, olduğun yerde!,, ------------- Akşam sut il 1 ,30 ta ıu\·arc olarak 
JEUNES FILLES J)f, PALAcr:S 
Y arınlci pızu gilnil matine olarak 

da iki tane entipüften birer ma- dedi. Zaten gelen kuyumcu da 
ğaza vardı. Bunlardan bir tane kendisini görmemişti .. 
sine girdin mi, değme keyfine! Hurşidin çömelmekten dizle-

Ond.an ötesi çocuk oyunca- ri uyuşmuştu. Başını hafifçe 
ğı.. kaldırdı baktı: 

Dayarsın makkabı duvara... Kuyumcu masanın başında o 
DırrrrrrrrL. Hadi delik açıl- turuyordu. 

dı ... Yallah içeri... - Şüphesiz beni gözetliyor . 
* * * Kalkar kalkmaz enseliyecek di-

İşte gece yarısı Sarı Hurşit ye düşilndü .. 
ortalıktan el ayak çekildikten 
sonra kolaycacık yanındaki boş Anlaşılan herifçe oğlu da tat 
mağazaya girdi. lı canınından korkuyordu .. 

Aletlerini açtı, makkabını, tes Hurşit gene yerine sindi. 
teresini, burgusunu çıkardı.Tez Otur bre otur. Otur bre o-
gahı kurdu . ., Oh efendim oh!.. tur!. 
Pevnir misin be mübareki. Derken a;;ıcık uyuşan baca-

Çelik burğu yağ gibi işliyor ğııu uzatmak istededi. Bir çek
du. Beton arma de ne beton ar meceye çaıı>maz mı? .. 
me imiş hani ya? Böylesine can Paldır killdür çelanece devril 
k di. Öp babanın elini' . urban!.. 

Nihayet Sarı Hurşit yarım sa Kim o! .. Kim var?. 
at içinde yarım metroluk bir de Kuyumcu bağırıyordu 
lik açmağa muvaffak oldu. He- - ! · · · · · · 
men slirilne, sürüne içeri girdi. - Kim o?···· 
Ve alektrik fenerini yaktı: Bu sefer Sarı Hurşit dayana 

Pandımtifler. Broşlar.. Bile- madr, o da yerinden firladı ve 
zi.kler. Küpeler. Yüzükler. Sa- silahını çekerek haykırdı: 
atler altın köstekler. Ne ister- - Ulan benim İşte! .. Tanıya 
sen, ne a'"ZU buyunırsan hepsi madm mı? .. Be'l şimdi tarııtı-
el altında!. nnı sana' .. Sayı ile mi verdiler! 

Sarı Hursit ihva olmuştu. . Bird:n bire her "kisi biribiri-

A l h "f · d' •. I di nm hoP-azrrı ~~nlr!ı. 
- ~ en , ıye soy en . Al • , y ıı lı ı 

A II ;;c d d :ı.~a 7ı. aııı. 
pta r sxt' oyıµasın, a am 1 .,,.1b tt ' d · b k ,,, e e a ı:ım mıras ıra. -hun!:arr eydand::ı brralur mı, . . . 

b · b" k ı t" mak ıcın zengın o1maz ya .• an ır asaya yer es ır.. T 1 
Fakat iyi etmiş te kasaya koy ut··· 

mamr5tı. Yoksa her kuyumcu Vur!. .. 
böyle mUdebbir ol~a, hırsızlar, Patlat! 
zavallı hırsızlar ne yaparlar?.. Sıı.aak!. ~aıı.ak'.. 

Hemen unlara el attr. Der- Bir gilrültü bir kıyamet kop-
ken. Derken efendim ·derken... tu. 

* * * Arkasında bir adam peydah
lanmaz mı?. 

San Hur.ıit: 
- Eyvah yakalandık, dedi ve 

hemen bir masanın altına sak
andı .. 

Hu muhaltkak kuyumcu idi. 
Giirültüyii duymuş ta gelmiş o
lacaktı 

gördüm; orada gözleri 7eka ile 
parlıyan, bir kolu bağlı, yazı 
yazmakta zahmet çekişini di
llle tazmin eden sevimli ve he· 
vesli b.ir genç talebenin kar~ı
sında sandım ve ta o zamandan 
kaime bir alışkanlıkla : 

- Fferin, Peyamı! 
diye hayklnnak ihtiyacm> de
rin derin, mukavemet ed;lınez 
bir kuvetl<: hissetiın. 

!. NECMl 

Polisler dükkandaki sesleri 
işitmislerdi. Koşa koşa yetişti
ler. Delikten içeri girdiler .. 
Lambayı çevirdiler .. İki a

dam şimdi kavğayı bırakmış bi
ribirinin yüzilne bakıvordu. 

Sarı Hurşit inler gibi haykır 
dı: 

- Tuuu !. Allah cezam ver
sin? .. 

Sen miydin Kör Alo~? .. 
Kör Aloş dizlerini döverek 

bağırdı: 
- Tımu ! .. Allah cezanı ver

sin sen mivdin Sarı Hursit? .. 
Her iki hırsızda yak~yı ete 

vermişlredi .. 

* * * 
Adaleti il~hiye ! .. 

Nakleden 
MÜMTAZ FAİK 

Alman ormancıları 

Genç Alman ormancılarından 
Württenbergli M. Oberföster 
Hausser ve M. Forstassesor Ki
derlen mezunen Balkanlarda ic 
ra ettikleri tetkiİı: seyahatini 
İstanbula kadar temdit etıniı
ler. Müderris Mazhar B. in de
l§letile Orman mektebi filisini, 
Belgrat ormanlarını ve İstanbul 
orman mUdürlilğü ile amenaj
man gruplarını ziyaret ve Tür
kiye ormancılarının faaliyeti, 
Türk ormancılığı hakında iza
hat alıruşlardır. 

Mumaileyhim Stuttgart'ta bu 
lunmak üzere Bulgaristan ve 
Sırbistan tarik:ile memleketleri
ne gitmişlerdir. 

~llt 16,30 ti 

.MEL O 
IBfA44A ..... <i>......._44A.6'-

Pangaltı Sinema Ti
yatrosunda 

Bu alcş&m Komik Naşit ve Şev 
~i Beyler ARŞL.~ MAL AI.Al' 
Bliylik Kafkas opereti 4 perdt Kan· 
tolar ve leblebici kuvarıetosu 

Hanımefendi ... 
Yazlık tuvaletinizi ikmal eıınek 

için, Beyoııundı meşhur E.PR r:.:lf 
m&ğazuında teşhir edilmekte oıao 

güze) TiLKi KüRKLERINDEl' 
birini tedarik etmelisiniz. Her fiattl 
kürk mevcuıtur. 

··········••&••·········· Y anndan lılbaren 

ALEMDAR SİNEMASINDA 
İLK SESLİ VE ŞARKILI FİLM 

Morlı Dekobranın cihanşümul romanı 

KARTiYE L T 
,\fomessllleri, IVA:"l' PETROVIÇ ve KAR\1F,N BONI 

•••• • •• 
.. ~~~~==ec:~~~~~e--a 

SHO.WBOAT 
SESLi, SÖZLÜ ve Şl\RKILI filmin ilk lraesl. 

LORA LAPLANTE 

lttih.adı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Haril< ve hayat üzerine sigorta n1 ıaıue esi 
icra eyleriz. Sigortalan hal'< için n1üsaitr 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Gala tada Ün yon Hı ıı•ı_l-:ı.dı 

.>\ rııc" ı ı ıılunıııayaıı ~cbirl<ıı• h m·c;ııt•• a" ' '\ , • • 
Telefon: Beyoğlu - 2003 

tele gitmc<k, onun esmer, püriŞ. - Böyle vaziyetleri--Çok- görtdaİıa -faila hırslanmıştı-:-şu da- -- - İste.'11-ez, diyor, ben ek • 
tiha, muhteris vücudiyle yal- mü:ş olan Krupiye madeni bir ki.katla üzerinde nakit parası ol- rim. 
nu kalmak istiyordu. tebessümle işaret etti: sa bu heriflere karşı deriıal ma- Kürek için gelen sandalcı)ll 

Genç Ata<lm yine küçük ma- - Gazino müdüriyeti için saya oturup bir kaç yüz bin bırakıyorlar. Gölün bir ipek gi· 
salardan birinde oynuyordu. doldurunuz efendim! dedi. franka: bi yumuşak sularını şıpırdataıı 
Cevdet Bey onu görür görmez Cevdet Bey elinin ıthrediğini _Banko! diyecekti. gundol açılıyor, uzaklarda, ışıl< 
omuzlarından cekti: belli etmemek için cebinden çı- !ar içinde başka sandallar ve 

- Geç oldu g;delim. kardığı (Banlka Federal) in çek Katktılar, şimdi kaY'betıtiği içlerinde birleşmiş vücutlar bi• 
Ve heyecanından genç kadı- defterinden bir st>.hifeyi ağır a- para garip ıbir alk'Sül amelle ona rer siluet gibi görünüyw, kenar 

nın masadaki vaziyetini farık et ğır gazino direktörlüğü emrine derhal lbtı kadmr kucaklamak da bir gazinoda müzik var, bİf 
medi. Lübnan güzeli gözleri doldurdu. Kopardı, uzattı: arzusu!1u vermbjti. Damarların gundolda ki tara çalınıyor ve bir 
yoPgWlluktan süzülmüş önünü - Adresinizi lutfeder misi- da ıke&kin bir alev dolaşıyor, vü kadın sesi (Tosıka) yı okuyor. 
gösterdi. Bir tek fiş yoktu. niz efendim. cudünün kılları sertleşiyordu. Açılıyorlar. 

- On iki ·bin frank borcum Her ihtimale karşı çek veren Onun bu haline .genç kadın da - Ne güzel! Ne güzel! diycı 
var. Bileziğim üzerine oyna- lerin adreslerini de almağı unut hayret edi'Yordıu. Çı!karlarken genç •kadın. 
dım. mıyan memur Cevdet Beyin bir daki.ka (Bar) a uğrayup iist Küreklerden beyaz, berrak stı 

Cevdet Bey genç kadının pır hiddetle ve nefretle verdiği kar ~te Hci kokteyl içtiler. !ar damlıyor. Hafif bir şırıltı i· 
!anıta bileziğinin (Kropiye)nin tı da aldı. Bu gece havada sinirleri ha- çinde açılıyorlar. Engine doğrt! 
önünde durduğunu haşiyetle Bin türlü hiJ.c dönen bu yer- rekete getirici ıbir bahar koku- açılıyorlar, kitar ve kadın sesı 
gördü. !erde karşılığı olmıyan çekler- su vardr. (Leman) gölü ayın be uzaklaşıyor. 

Bu felaketti. O da bütün pa- le ne dolandırıcıltklar yapıldı- yaz gölgeleri altında büyük bir Cevdet Bey, bu nefi manc.:ı· 
rasını sarfetmiş, elmasları üze ğını bilen gazino idaresi hatta balık sırtı gibi parlıyordu. nınm heyecanı içinde il.sah; ıe 
rine oynamağa başlamıştı. Cev adres almaılı:la da iktifa etmez, - Ne güzel, ne güzel diyor- ruhunun cı.rptığını ve bu 11a 

det Bey gözleri dumanlı, elleri ç·e!ld verenler ohen-!iz gazinoyu du, genç kadın 1 Haydi sandal- le benu•· <llemd" sinirl • • 
titriyerek ceketinin son cebin- terk etmeden verdiikleri adres- la gezelim. Bir sarhoı gibi, çıl- hi arzulara galel.', çaldı· ıı:ıı 1 ı 
deki çek defterini çıkardı. !er üzerine derhal tahk~kat ya- gın iki mektepli gibi kenarda ı<ediyordu. 

- Kime var borcun! par, hususi a<lamları vasıtasile böyle gariııo dönüşü gece alem Yavaş yavaş kü ekleri bır l<t1 

Genç kadm müteessir, me- hüviyetini ve mevkiini öğrenir leri yapmaık istiyen çiftleri bek ve hir yıl::ın gibi sliziilerck gcııÇ 
yustu: lerdi. liyen guııdolculara doğru yilrli kadınm dizlerine sob.-uldu. 
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K' ı'daresı'nden.· J _ Yeniköy belediye r.ıüu~ 

ht ı . t2 esı aş urt Kasım 8 aylık u u Merkez Acenmı; Galatı kö;J t :nden; Lüzum görülcG 3 0 ,Gı 

U e ı 
- basında, Beyo

0
>lu 2.>•'-' ~ube I adet parke t:ısı 1-~pa'ı f 

' hamile karısını kırır Altı tane on metroluk demir köprü malzemesile beş adet •centesı: ~lahmu:iivc ı ı~m aı7'nd; I münakasaya ·-kon~~;;us ;:~, 
1 

k 
keza on 1 k ·· ı · lstanbul 740 N' · ıtır kesmiş .. metro u demir köpru ma zemesinın kapalı zarfla ayrı --::":--:---------I ısan.;ı3o ~erşembe günü saı ,, Mı· llı"yet '' kup ası maçları ayrı munakasalarr 5 Mayis 930 Pazartesi günü saat 16 da Anka- Mudanya no~. tası 11 de ı,ıale_sı kararlaştırrlmı t İzmirde Halka-pınarda Kuru- ra Devlet Demiryolları İdaPesinde yapılacaktır. U p il B_u t_~şları ıstıyenlerin şartnaı • } d çay mahallesinde çok feci bir ~ünakasaya iştirak edeceklerin ayrı ayrı ihzar edecekleri C yı gormek üzere daire baş f; 

h eti ı O U 
· 

1 
teklıf m~'~ 

1 
k!k · 1 . uma, Pazar, Salt, ''ar. 1 - ' . arar Cınayet O muş ve bİ>r amele, ka- v.-:<Up arını ve muva at temınat arını aynı günde saat '> memur uguna müracaatl~rı 15 30 k d şamba glinlcri i<lm: rıh•ınıt - n y rısını, bıçak ve kürekle hunhar- ' a . a ar komisiyon katipliğine vermeleri lazımdır. dan 9 da kalkar. t_::k_lif ~araka•armı d~ vcsai 

casma kesmiş, öldürmüştür. T:ı-l~pler beş ve altı köprüye ait münakasa şartnamelerinin ~a:-:ıme ıle beraber J<aoalr z 
Fırkası teşebbüsile bugün Bur- beherını on beşer lira mukabilinde Ankarada Umumi İdare Ma- 5 · ıçınde olarak tayı'ıı oluııaıı v"' 

Dün Taksim Stadyomıında 
[stanbul muhtelitile Beşiktaş 
ar~smda bir maç yapıldı. Muh
telıt şu şekilde sahaya çıktı: 

f d A Katı·ı Kızılecull d ıb' d • ' nısan cumartcsı· llJZ.".! ,, 

Sa Sporcuları ta
ra ın an tıcı- ' > u a ır epo- li •·e ve Muh b · ı · · ı· -· d İ b Jd H p · -~ te k d .. 

d 
J ase e tş erı reıs ıgın en stan u a . . veznesın- d 1 ·a ar encume'le tevdi ctm 

!ar mevkiinde muhtelif idman- a amelelik eden Bitlisli 40 ya- d_;:n tedarik edebilirler. a a postası yap mı ıaca 'aır. leri ilan olunur. ., 

R.ıza 
Burhan Früzan 
Hayri, Nihat Reşat, 
Selahattin Ala, Zeki, Muzaf
fer Fikret. 

!ar yapıldı, Vali, rüesayi mülki- şl'.':rın~a Kasım ismin~e bir lzın~ -Mersin sür' al ·poslaıı 
ye ve askeriye ile kadın erkek 1 Kurttur. -~as~ın Frencıy~ ~a- Devlet d 

1 

lları ve ı· la " ~::;,.::.·r.~::~~.:r.::~.:r ~:: =~·,~:;~. :ı:.·~ Ü~::.~ ueınırJo ıman n umu mı \~"ı: ı ~;;~:." :.~::: • .:::: 
şu ve alletlerinden sonra maç- de ç~u~u vardır .. Kasım, ak- ı' daresı'ııden hareketle çar~amlıa sabahı 
tara başlandı. Evvela Demirtaş şam ~stu. eve gelınce karısı U U lznıire ~ idecck YC ak,amı 
la İnkişaf maç yaptılar, İnkisaf Frencıye ıle atışıyor. Karı koca lzmirden hareketle Ant~lya, 
galip. Müteakiben Bursa şam- kendilerini ağlıya ağlıya sey- .Borçlar kanununun (14) ve (15) ve hukuk usulü muhakeme Alaiye, l\lersine gidecek ve 

Muhtelitin ümit ettiğimiz- piyonu San'atkarlarla İdman reden çocuklarrnın karşısında ~en kanununun 297 inci maddeleri mucibince evraka yazılacak den b' .. · !k 'k ımzaların b h ·1 lm dönüşte Taşııcu, Anamor. ır az farklı çıkması uzen- yurdu arasında yapılan maç epeyçe · avga ettı ten sonra . e emehal el yazısı e yazı ış olması şarttır. · 

* * * Gece yansından so~ra yaz 
?a~t 7 ye ve krnm sekize kad 
ıstırahat zamanı addolunmu 
tur. Bu zamanlarda meskenle 
de bağmp çağımıak ııi yano I!' 

mofon v" sair musi"i alati 
halkı (şikayeti mucip ola<:<( 
derecede) raha~sız etmek ve I{ 
zalik müziç sacla cıkaran adi , 
San.tirfui _motörler ve saire !ı~ 
nevı makıneler i. !etmek yasa~ 

~e St~dyomda buluna~ futbol San'atkarların galebesile neti- yatıy.orlar. Gece yarısı Kasım . Bınaenaleyh Devlet Demiryollarr ve Limanlarında her hangi 1 Alaiye, Antalya, Kıı~adası, 
~Y.etı reisi Hamdi Emın Beyle celenmiş, Vali tarafından bir 1 uyanıyor. Dışarıya çıkıyor ve bır mua;neleye ait olursa olsun bütün kaatlara yazılacak imza- ' lzmire u~rayarak gelecektir. 
f 0ruş.~ük; Hamdi Bey bize şun kupa hediye edilmiştir. Halk bir bıçakla bir kürek tedarik e- ların alakadar kimselerin bizzat kendi el yazısile yazılması icap 
arı soyledi: Fırkası tarafından da sporcula- derıık odaya dönüyor. Bıçağı e~er. Ancak imzasını yazmağa muktedir olmıyan veya yazı bil-

HIHll Bilil:i PHTrn tır. * * * 
(IZ\JIR) \'ao cıru 7 Nis ,ın Kadıköy dairesinden: Ba 

ESj 
ak 4 "- Bugünkü maçta Beşiktaş 

4 1 ~. Hüsnüyü müdafi olarak tec
rube edecektik. Halbuki bu o-

ra madalyalar verildi. karısının boğazına saplıyor. ;n~yen ~er şahsın heyeti ihtiyariyeye veya mahallince tanınmış 
Kadın caıbalamağa ıbaşlıyor. ~kı şahıt veyahut Notere tasdik ettirmek şartile el ile yapılmış 
Çocııklar uyanıyor. ışarct veya mühürleri kabul edilebilecektir. Bu takdirde bu isa

ret. veya 1!1ühürlerin musaddak bir nüshasının hıfzcd'Jmek ü;e
re ıda;em~~e .. tevdii icap eder. Bunun h:ır'.cinde yazı bilen şahıs
lara aıt muhurlerin hic bir suretle kabul edilmiyeceg· i itan olu- j 

Pazartesi l t d~ Gllatl rıhtı- boş bulunup daireve teslim oq 
mıııdan hareketi~ lnebolu, Sam- nan. k.öpeiii,_n sekiz P"iirı wrfm~ 
sun, Gire un, Trabzo:ı, Rize, sahıbı zuhur etmedi~i takdir 

nur. - ------ · 
4 Yuncu geldi, müdafi olarak oy- Kıskançlık yüzünden - Anne, anne ... Baba yap-

. natılırsa oynayarruyacağını, zi- bir cinayet ma! 
ı~ r: ~ulübünü~ m~nettiğini .s?y- • ..~~ye bağrışıyorlar. Kasımın 

Hopaya gidecek ve dönü~tc satılacağı ilan olunur. 

pazar iskeldsiyle Rizl', Stir- ÇOP MUNAKAS "Si : 
mene, Trabz ıı, Gürele, Gire- Sehrernanetinden: ı H~zira .. 

ir 
ir 

ı 

LI 

ı· 

ıı 

e 

ç 

" d~: Bunun uzenne kendısıne Ankarada Süleyman oglu Sa- gozu kanlamış, aldırmıyor. 

1 
l!usnü. ~~y, söyledi~~izi -~u- dık isminde bir şahıs sırf kıs- ı Elindeki brçağ.~ ·~~sefer karrsı

fagınız ışıtıyor mu? Srnı ;n~da- kançlıık sailkasile zevcresi Naci- 1 nm boynunun obur tarafına so-
1 olarak tecrübe etme~ ıst')'.o- yeyi bıçakla vücudünün muhte· kuyor. Gene hırsını alamıyor. 

rUz, bu kulüp meselesı degıl, lif yerlerindeın cerh etmiş ve : Küreği !kaparak karısının çeh-
~uhtelit meselesidir". Bu söz- yalkalaınrnıştır. ı resine indiriyor. Kadıncağız bu 
er~_en sonra da: "Ne yapayım, . . • merhametsiz adamın elinde kı-
~ulubüm muhtelitte müdafi oy- • Nacıyenın yaraları a~ır old~- 1 vranırken annelerinin bu elim 
~:maktan beni men~tti" cevabı- gunıdan_hayaıtından endışe edıl- 1 haline şahit olan yavrucuklar 

. alınca başka şekılde takıma me!ktedıir · feryada devam ediyorlar. Fakat 
~~~i~_ece~iı:'i söyled_im. G,ör- Carih Sadık şu sözleri söyle-

1 
ba!ba_ları onları da koPkutuyor. 

ı-:: g~uz gıbı muhte1it yel'ln~ miıştir :. •ve bır araltk \karısının artı::k öl-

v~ndı takımında oynadı. Bız N . .1 _,_. me'k üzre bulunduğunu görünce 
ıyanalıl k ku tl' - Zevcem acıye ı e s=ız • . ara arşı en vve ı . . . K d' . bıçagıftrlatarak karanlığa dalr-

Jır takım çıkarabilmek için yap senedenıbeıu evi .. ııyım. en ısın- k yıbol 'd' H <l' 
'llak istediğimiz tecrübede hey- den altı yaşında ibir kız ç.ocu-

1 

Yy?rp, 
1

1~ 1 ~pb gı '{or. 1 a ;e
etin kararına itaat etmiyen bu ğuın vardır. Zevcemi son dere- , 

1 
1' 

0 ıs! er _ka der a ıyhor ar. ve 
JYuncu hakkında bu hafta zar- ce sevmeıkteyim. Mezbure bu 1 f\J'-0r arİ ~.zı k a~ta~~{e 
~1?-da icap eden kararı verece- sevgime mukaıbil çörekçi İbra- ı a .. ırıyor ar, at a ın ° u-
gı:ı:. him Efendinin fırınında müs- yar. 

,tahdem Aıhmet iısminde bir şa- Çocuklar, babalarının anne-
ılusla sevişmekte imiş . leri ile niçin kavga ettiğini bil

miyorlar. Cünkü yaşları daha Maç nasıl oldu? .. 
Ben çalı:şmağa gittiğim za- k k" ··k .. K ·1 ıh ·· Yukarıdaki hadiseyi kaydet- b d hA 1 k pe uçu tur. atı enuz tutu 

cikten sonra muhtelitin maçına man ' ul a anıl anemıba;ı...:~~erke lamamıstır. İşin çifte fecaatıi 
, zevcem e saat erce ~ a- d d k. geçe hm: 

1 
aık .. .. ek . . şura a ır ı, maktule 8 aylık 

ar goruşm te ımışler · hamiledir. Bitta>bi :karnındaki 

. İlk devrede Beşikta~ .~uhte Ben hu sözlere katiyen kulak çocu'k ta ölınüıı ve katil, iki baş-
ıtten daha canlı, daha guzel ve asmadım. Fakat günün birinde lr dı:atil olmuştur. 
daha hakim oynadı. Bunun ne- Ahmetli evimde görünce şüp- 11111111111111111111111ııınmm111111ıııımmmıımmıııııınıııııııı1ı> 
ticesi olarak muhtelitin bir sa- heleniyorum. Bu fena vaziyet-!lsına mukabil i.ki sayı yaptı. ten vaz geçmesi için zevceme zevcem aynen mahkeme huzu. 
:kinci devrede, bilhassa son yir ,fütaratta buluınuyorum . runda şu sözleııi ısöyledi : 
ni dakika muhtelit tamamile A d · k .. . - Yeşil sancaık altında dün-
1akimd1' Muzafferin bir çok fır ra an hır aç gun geçtıkten ya v.e aıhret karoMimsin . Sen'ı 
· 

1 
· . . . sonra eve geldiğim<le zevcemin -. 

•at arı, Fıkretın hır penaltıyı, b"tü 1 t 1 k k istemiyorum, ben onu gidip ala-
Zekinin boş kaleye muhakkak t ~ n q_Y~.~rı op l'jfara aç- cağım ve seni de on beş sene 
lir sayıyı kaçırmalarına muka- ıgını gor um · mahpusta yatıraoağım ! dedi . 
)iJ Ala ikinci golünü de yapa- Günün !birinde mahkemeden Muhakememiz başka bir güne 
·ak beraberliği temin etti. aldığım bir davetiye zevcem bıraıkıldığmı anlaıdıiktan sonra 

Naci yenin aleyhime bir talak Adliyeden çılktık. Ben son dere-
Muhtelitte sol müdafi, iki davası i'kanıe ettiğini öğren- oe müteessir oidUı.'11, ve şuuru-

ıan muavin, sağ açık zaif nokta diıın . mu kaybettim . 
arı teşkil ediyordu. Futbol he- Haıkim l:ıuzuııunda ken<l' ·_ O anda yürürken kendisini 
!etinin ikinci bir maçta bu nok ne: ısı ta.kip ettıim ve tam İhdır oğlu 
'alarda daha kuvvetli sayılabi- ham önünde saikai yeisle bıça-
ı:cek oyuncuları tecrübe etme- - Gel çocuğumuz ıil kapısın- ğmnı çekerek zevcemi yarala-
h lazımdır. Bu yapılacak olur- dadır, şru taşı eteğinden dök, dım. Kaç yerinden vu.rdug"ınnu 
>a muhtelitin her hangi yerli sekiz, dokuz seneliık er avradız; . bilmiyıorum . Kendiı;ini naırnu-
lır takım karşısında çok ağır evimizi dağrtma ! J ·r suımu temizlemek için vurdum. 
asacağı muhakkaktır. Zira zaı Benim bu sözlerim üzerine Faıkat ölmemıış· , demiştir . 
ıoktalarm takvıiyesile dün pek ~------------

;:;:~:~~~::.~~~i~ry~!::~ Kozlu Kömür i~leri Türk lnoniın ~irketin~en: 
Uncuların da tecrübesinden 

,onra muhtelit hakkındaki es
ıslı fikirlerimizi yazacağız. 

Süleymaniye ile 

Bu maçtan evvel ikinci kü
ne ınuhteliti de Süleymani.ye 
akımile oynadı. Maç haylı gü 
el ve heyecanlı oldu. Süleyma
iye ekseriyetle hakim oynadı 
ı halde muhakkak sayıları bi
~ kaçınnası yi.izünden 3-1 mağ 
up olmuştur. 

Şirketimizin 29 Mart 930 tarihinde akdi mukarrer alelll.de he
yeti umumiye içtimaı, nısabı ekseriyet hAsıl olamamasından, 24 
Nisan 930 tarihine musadif perşembe p;ünü saat on beşe talik 
edilmi~tir. 

içtima, mezkt\r günde, Ankara'da şirketin merke;,i olan Türkiye 
I~ Baııkası binasında aktedilecek, Ye içtimada, 29 Mart 930 tari

hi~dekı .heyeti umumiye için evvelce ilAn edilmiş olan ruznamci 
ınuzakcrat mu1.akerc olunacaktır. 

~icaret kanunu 'e csns nıukavelenamcnıiz ahkAmma tevfikan 
sah\bı rey olan hissedarlarınıızm csalcten veya vckAleten içtimada 
hazır bulunmaları, ve bunlardan hamiline :ıit hisse sahiple · · 
h

. ı · · 1, , 1 rının 
ıssc crını da~a bir hafta evvel şirket merkezine tevdi ile mu-

kabilinde rey puslası almaları lüzumu rica ve ilan olunur 

~anısun, ~ivas ve ~urum na~liyatı 
1-,iitiin inl1isar1 umuın ı11iidiir

sun, Ordu, Ünys, Samsun, 9_3~ tarihinden 31 Mavıs 9.1ı t~ r 
l:ıcbolu , Zoııgıılctaga uğraya- rıh~ne ka<far Bevazıt. Fatih, B t 
rak gelecd;tir. / larekct glinü Y?~lu ve Ü.sküder daireleri d 
ylik kabul olunmaz. hıiınden toplanacack süprünf' , 
n------~-----ı• lerle lağamlardan çıkacak mü l 

liiğünden: 
. Samson - Sivas ve Samson Çorum arasında ve Sivastan da- I iNT!LYA PO~TASI 

hıle yapılacaık mamul tütün ve levazımatı saire nakliyatı 3 Ma-

zahrafat ve Karaağaç mez~ah 
sından ıkon tahammüratı ve is 
k~ll:ıe muht~viyatı ve sairey 
denızde tesbıt ve tayin edile 
mah_allere naklile denize <lökü 
mesı kapalı zarfla münakasay 
-k~uştur. Taliplerin şartııa 
meyı almak için her gün leva 
zrm müdürlüğüne gelmeleri 
T-~~if mektuplarını da ihal(I 
g~u olan 26 Nisan 390 Cuına 
tesı günü saat on beşe kadatl 
mezkfir müdürlüğe vermeleri. 

y_ıs 930 C:~artesi günü pazarlıkla ihale edileceğinden taliple- (Anafarta) vapuru 6 Nisan 
nn her. guıı gelip şartnameyi görmeleri ve yeıvmi mezkurda yüz- pazar l Oda Galata rıhtımında~ 
~ yedı buçuk teminatı muva~katelerile Galatada mübayaat ko- hueketle lzmlr KUll ıik Bodrum 
mısyonunda bulunmaları. Rados Fethiye Finike Antalya ya 

ı2s ı;;;u;~ _K_U_Ş_T--;U.~. Y--:U.~. _Y_A_S-'f_l_K __ ....:...., gidecek ve dönüşte mezkCır 
yUzile beraber iskelelerle birllkte Dalyan Mar-

Çakınakçılarda Çe§me sokağında kuştüyü fabrikasında kilosu 125 ku· maris, Sakız, Çanakkale, Geli-
rıkuş1tan hatlar. Ku,tüyleri haırr yastık, şilte, yorgan, oalon yas· t an bulunur. boluva up;rayarak gelecektir. 

ıı-~~__;,~_;:_~~ 

Emlak ve eytam ~kası İstanbul şubesinden : SATLIK 1 

A:~A~İ ve BOSTANLAR: Çırpıcı çayırı a&kari: 10 azami: 30 dö- 1 

nwnlukpar~alara bilifraz peşin para ile satılmak üzre müzaye- 1 

deye vazedılmiş ve 10/4/930 tarihinde ihaleleri mukarrer !bulun
muştur. Taliplerin yevmi mezkiirda saat on altıda şubemize mü
racaatları. 

-SA B l R S 1ZL1 K LA 1 

BEKLENİLEN 

12·1l ı~il31 n~ : lı~ıJla·a 
14 ,, : Erkeklere 

Türkiye Seyriscfain idare~i 
mütekaidi rı e)·tam ve eramilin 
l\lart 930 maaşları ba!Ada mu· 
harrer günlerde verileccj!;inden 
eshabı maa;;ın yoklamalarının 

yaptırılmış olduğu halde gel

ÜSKÜDAR BANKASI 
J Tür~ An?.nim Şirketinden: 

Behe~ı 5 Turk lirası kıymetimi 
2~:000 _hisseye münkasem 100.000 
Turk !ırası s~rmaye ile teşekkül edcj 
Bankamıza hıssedar olmak istiyen z 
vatın Üsküdar'da İskele civarında b 
lunan Bankaya müracaatları rica olu· 
nur. Banka esnaf ve küçük tüccara 
rardım _ve .. tlsarrufu teşvik maksadl 
~le .ve bilcumle Banka muamelatı il 

iııı•••••••••••ııııılrlıştıgal etmek üzre tesis edilmiştir. 
meleri ilan olun ur. 

NAL\l \' APURLARI Dr. Horhoruni lzmir Postası Beyoğlu Mektep so'<ak No ,15 
maayene sabahtan akşama kadar. 

vapuru 
Seri, IUks ve muntazam 

ADNAN ;\'iswın l•tanbul Dördüncü icra Dairesin 
· • t • d-;n:_ M~dam Sofyanin Bakire Zabel 

7 lnCI pazar eSI Bın~ !>i•~zada alacağı olan mebaliğın 
günü 16 da Galata rıhtımından hare· temını zımnında mahcuz bulunan 
ketle ( lzmire ) ve Çar~amba günü B-;yoğlunda Pangalti mahallesinde 
lzmlrden btanbula hareket eder. atık Elma dağ han cedit Sazli dere 

Galatı gümriık karşısında Site Elma dağı sokaklarında etik 3 g mü
Fransez banrnda 12numaradı Ümu- kerre 43 mükerre cedit 63, 67 ıla 611 
mi ıcantalı~ına müracut. Telefon 91 No. !arla murakkam kayden maa 
Beyoğlu: 1041 arsa iki bap hane ve han sokağında 
-•••••••••••• maa arsa hane ve dükkanın elyevm 

1 
maa erazi hanenin üç rubu hissesi 

ş İ M D i de ' borçlu Zaber Hamının uhdesinde o
l l':'p ihalei ~vveli!esinin yapılması i-

sizin ve çocuk1annıı için 

l 
çın otuz gun muddetle müzayedeye 
ko~ularak 85~ lira bedel ile talibi uh-

elbise ihti)•acatınızı desınde olup ıha1ei katiyesi icra kılın 
ı ~~k ~re yüzde beş zamla on beş 

temin etmek için Bcyoj\-lu lsıfkldl 
caddesinde 148 numerodn 

PAZAR 
~EK~~t~YlK 
Mağazalardaki hakiki kelepu 
den istifada ediniz. BUtUn 
mallar hakiki flatlarının ya-

rısına satılmaktadır 

Mağaza 1 5 güne kadar iş 

Bankasına devredilecektir. 

1 

gun muddetle müzayedeye konmuş
tur._ H~dudu. Cephesi Elma dağ catl
desı sag tarafı aharın uhdesinde bulu 
nan arsa sol tarafı Mehmet Cemil 
Bey ve Corci Beyler namına mukay
yet arsa arka tarafı atik hane cedit 

1 

Sazlı dere sokağile Mahdut alettah
ınin 605 arşın terbiinde eraziden 123 
arşın murabbaı bina olup bunun sek
sen arşın tebiinde alt katta sokak 
tarafında bodrum ve arka tarafı ze
min kat katında 1 tahta aralık 2 oda 
bir he13 bir kuyu 34 arşından ibaret 
tuğll\ kısmında bir aralık iki oda bir 
bel§ üst katta dükkandan bir sofa ve 
arkada tarasada üst katta ufak bir 
he!~ sofa üzerinde üç da bir helayı 
havi dahilen muhtacı tamir yangın 
dıvarlı olup deruninde borçlu sakin· 
dir. Daha ziyade tafsilat dosyasında· 

Hamiş: Aynca mağazada salon dır. Üç ru~u hissenin krymeti mu· 
ve yemek odası güzel m b'I . _ haınmen esı !394 !ıra. yırmı b_eş_ ku-

"Milliyet" kupası 

Muhtelit maclarından evvel 
lv;illiyet kupası;, etrafında altı 
<ıkıın arasında kiiçüklerin maç 
arı Yapıldı. Bıı hararetli müsa 
>akalar şu neticeleri verdi: 

-· ' 

Ma~~!.!~~o~~ ~~e~.Tn!.t~o~~ m~~~.n B U G Ü N 
hey'eti umumiye içtimaı, nısabı ekseriyetin hAsıl olamamasından S A T J ş A Ç 

l 
o 1 ) 1 1 ruştur, mezkur hısseyı almak ıstıyen 

larla bronz karyolaları vardır, ıer hisseye musip kıyn1eti muhamme 
nesinin yüzde onu olan 130 lira k•rk 

_Beyoğlunda istiklal caddesinde ~~~b~ i~~;s~~~~}s~n~0:{s':n~ ;;;.~
1

_° 
118-1 numerolu maruf buz mukabilinde teslım etmeleri ve 

K 
21/4/930 tarihinde saat on beşde ka 

Mı•r fO otero dar birinci ihalesi yapılacağından 

?alatasaray: 2 - Topkapı 
I\.uınkapı :O 
,Eenerbahce: O - Altmordu 
uılal; o , 

~şiktaş: 4- Süleymaniye:l 
u altı takım içinde Be:)ik

' ve bilhassa Galatasaray kü
~ıt e .. 
CcJ rının oyunları zevkle sey-

l~cek !--adar güzeldi. S.G. 

Bunada spor faaliyeti 
btt~ ...... .. 

24 Nisan 930 tarihine musadif persembe günü saat ona talik 1 K M J Ş T J R 
edilmiştir . 

içtima, meıkl'ır günde Ankara'da şirketin merkezi olan Türkiye HER YERDE ARAYINIZ 
iş Bankası binasında aktedilecek; ve içtimada, 29 Mart 930 tarl- -~--·---
hindeki hey'eti umumiye için evvelce ilAn edilmiş olan ruznamei lstanbul Defterdarlığından: 
müzakerat miizakere olunacaktır. Münhal olan 38 ve 49 lira maaşlı memuriyete talip olanlar arasında 

Ticaret kanunu ve esas mukavelenameıniz ahkAmına tevfikan bu ayın onuncu perşembe r;ünü Defterdarlıkta imtihan yapıla· 

Ö müşterilerin tarihi mezkürda biızat 
veya bilvekale hazır bulunmaları İs
tanbul dördüncü icra dairesinden i
lan olunur. 

terzi hanesinin 
Yaz ınevsimJne mahsus 

Son moda elblae ku-

_:'.:!':: .~~-r_u_ı_e_ı_m_ı_,_ı_ır_._ 1 ::~i~~;: ~ ERE 
Doktor SEYFETTİN ŞEK İP HABlP 

sahibi rey olan hissedarlarımızın esaleten 'feya vekAJeten içtimada caktır. 4P liralık memuriyete alınacakların daktilo bilmesi şarttır. 
hazır bulunmaları ve bunlardan hamiline alt hisse sahiplerinin Taliplerin kabul şeraitini görmek ve kayltlerinl yaptırmalı: üzere Cildi, Efrenci ve hlrkatilbevil has- Cumartesi, Pazartesi, Çar~amba 
hisselerini laakal bir hafta evvel şirket merkezine tevdi ile muka- ayın 7 inci pazartesi gününe kadar Defterdarlık 4 üncü Şube Mü- talıkları mütehassısı. Korıköyde Ab· Perşembe Ayasofya Yerebatan 
, ., .. _ , " -"'' ~"° ı. 

01 
"ı m a 1 arı W 7.• ,,,..._"""'..__~e.Jil!!'An""--'o~l u~n~ıı."'-~----L'!dlJ]ürrı.iY..'el!'lt;ııiniJte:___ıımıııiı~· r!a~ca~a~t:!!la!_!:rl!..2;il!!!ıl:!!n~ol~u~n~u!!ir.,__ ___________ _j_ı;d!iulAla~hlE~f'-. Jllo:Jlkı:ı,a.n-ta-sı_y~a~n~ın~d=•-F~· e:r:it~B: . .l..!c!!a?!d!!.d!!:e!..sJ! [!H~a~c~ı ~S~OJlie~y~m~ıı~n~=ap~ıı=r-·__,J - tımanı Telclon: lst. ~035 
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BtN SÖZ 
BlR RESİ'1 

lekfrdağ ilt mektep mualll;tc•f Tekirdağ Valisi ile birlikte 

/ 

Teldrdağuıda halk lleraan .. ındeıt mozuıa olan Ha.ımlar 

• 

Dün sanayii madeniye erbabı toplandı. Ankara kongresine vereceklerı raporu nazırıadılar. 

reklrdağında Namuk l(emal meırtebl halk der9hanesine devam edenler 

CUIV1ARTESi 
5 NİSAN 930 

' 

Eııklfehlrdokl ı..e..:trllı: fabrikasının dahil ve 
haricinden Oç manzara 

J 

DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşatır, çürUmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan tefe11i1hatı ve llf"uneti izale eder. Diş 
nezlelerine mani olur. Ağızda gayet lltif bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her ttlr!U ha~talıkların llrayctlne mani olur. Avrııpada daima birinciliği alır ve blrlnclligi diplomalarla musaddakur. 

1 
~i rnı.ik!fan ihraz eder. Altın madalye ve n sanlar almıştır. Hasan ceza depo9U. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verilirse almayınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes mUkemmel dı, mUstahzandır. 

~ı, 1 ~--

j 
1 ' - , 
l 

" 

BU YÜK 

TIJJlBE PIYlNG~~Il 
8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre-
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osmanlı 13ankaları 
Murakıpları ''e halk l1ıızu

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Li adır 
Her keşidede çıkan Numara

lar tekrar Dolaba konmaz 

Avusturya fabrikaları hezaran ıandaliyel ı-i umumi oatıı deposu: Is. 
anbul Katırcıoilu hanında birinci katta 30 numeroca JOZ. N.ACIMAN 
elefon latanbul 2409 Hamiı; ayni depoda envai çeşit p"rde vedüşemelik 
:adife harevefantazi kumaılar, mütenevvi iatur, perde n1iıter, tül, keten 
erde, örtüler; marokendcrileri, pirinç korniş masif pirinç ve li.ke karyola
. u- ve çocuk karyolaları fal>r: ka fiatma toptan ve perakende satılmaktadır. 
"iat maktudur. 

P. T. T. Levazım -ü~ürlü~üa~en : 

····················"··········· BEYLERLE ÇOCUKLAR lÇiN 

En şık kostümler 
Oalaıa 'da Kuaköy'de börekçi fıonı lıtlsalk.dekl bılyill< 

mahall•bldnln UJtUnde 

EKSELSiOR 
BOyük el~ise maıazalarm~a ~ula caksınız 

lngi1ız biçimi kumaşlardan ve ur! biçimde 

KOSTÜMLER 16 1/2 Urıclan itibaren 

gilzel cins kumatlardan ıpor vesaire 

ÇOCUK KOSTÜMLERİ 6 liradan iılbaren 
her renkte empermeabllize . ~ 

"MANDLEBERG"pardesüleri 24 11~~~:~:: 

1 
en son modaya göre hanımlara mahsus lıntui kumaşlardan ve 

Trençkot dın MANTOLARIN en milnııbap çeşitleri 

TEDIYATTA BÜYÜK TESHİL.AT + 
·••o•~~~•••••••••••• ... •••••••••••••••••••• Piyanko müdiriyetinden: Devlet ~enıirJolları ve limanları uınu mi i~ares in~en: Bazı noter evrakı tab ettiri

leceğinden taba talip olacakla
Filyos - Irmak hattı 120 - 142,5 Km. !eri arası demir yol in- nn pey akçaları ile birlikte 

şaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 7/4/930 Pazartesi saat on 
Mün~kasa 14 İNisan ;"azartesi günü saat 16 da Ankarada Dev beşte Piyango mUdürlüğünde 

Jet Demı.ryolları daresınde yapılacaktır. müte•..ı..ı..:ı tay ar ··b t 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu- k .~· Y .. e mtul ayaa 

kk · ı · ·· d k d M.. k omısyonuna muracaa an. va at temınat arını aynı gun e saat 15,30 a a ar una asa I ------------
komisyonuna vermeleri lazımdır. Himayel hayvanat 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Anka- cemiyeti 
rada Maliye ve Muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. H h . 

ayvan astanesı 

Devlet ~eıııirJoll_arı ve timaoları Umumi 
i~aresio~en: 

500 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya korunuştur. 

Fukara hayvanatı mecca· 
nen tedavi edlllr. Cumadan ma

ada her gUn açıktır • 
Şişli Osman Bey, Ahmet Bey 

sokağı numero 84 telefon Bey
oğlu 1477. 

1 - Posta vesaiti nakliyesinde kullanılmak üzre mübayaa edi Münakasa 14 Nisan 930 Pazartesi günü saat 14,30 da Ankara- Yenikapı iskelesinde mazbut 
ecek olan 6000-10,000 kilo Benzinle 300 ila 600 kilo Makine yağı da Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 1000 kilo meşe kömür ve 13/4/ 
rnpalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 930 pazar günü ihale edilmek 

2 - 20 Nisan 930 tarıhine müsadif Pazar günü ihalesi icra kı muvakkat teminatlarını ayni g ünde saat 14 kadar Komisiyon üzre müzayedeye çıkarılmıştır, 
ınacağm<lan taliplerin şartname almak üzre şimdiden teminat katipliğine vermeleri lazımdır. taliplerin yevmi ihalede saat üç 
ıe teklifnamelerini muhtevi zarfları tevdi için de mezkur tarih- Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde An- de defterdarlık binasındaki iha 
eve saat 14 te Yeni Po~t:ıhan.,tle r,;ıühayaat komisyonuna mü- karada, Umumi İdare maliye ve muhasebe işleri dairesinden 1 ıe komisyonlara müraratlan ;. 
acaatları , tstaoıhulda Havdartıasa ve:rnesinden tedarik edebilirler. lan olunur. 

ENO'S " Frult Salt" meyft tocunıuı man· 
ta.zamaı istimali cıhazı hum inin ta bıi 

vazlfcslnl temin ve dolayısıle mdlı:emmel bıt 
tihhat edamcı eyler, Taz.lıı kaynar menbaından 
latıhur olunan Eno, meyveleriıı clcscr havası 
naflasını cami ve teairl tatlıdır. Bir iki dam.la U
mon 11laldıktagayct lltlfbir limonata pekllnl alır. 

Sa- " ""f'"" ~ .. luul.,,. 
dorana- lı4r A:oh" luıf'lı '""''"' 

a.ıı.tlııwM ltCZtJllil.EROB S& TWR 

TurtiJe Ziraat Bantası lıııuııı Mu~urlu~un~~ 
Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, Ankarada 1ti· 

idare merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan ma~; 
!ine yeni bir bina yaptıracaktır: Bu işe talip olanlar aşag 
yazılı vesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2 - Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin bir !is 

si ve fenni kabiliyetini gösterecek sa_ir v_~s~ik~. !.~!ipler Anlt1 
da iZraat Bankası Levazım ve me ı mudurlugune İstanbll 
Galatada Bozkurt hanında Mimar ösyö Monçeriye müracııl 
la bu baptaki plil.n mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira fi"' 
kabilinde alabilirler. ~ 

Bu iş için 1 Mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu itil 
olunur. 

Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Zi1 
Bankası Umum müdürlüğüne ve İstanbulda Ziraat Bankası 
tanbul şubesi müdürlüğüne tevdi olunmalıdır, 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin % 10 nu nisbetin:le (. 
minat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası, mutlak sure 
herhangi bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. ./ 

Devle! ~eınirJol!arı ve limanları unıunıI i~aresin~~ı 
31/3/930 tarihinde münakasası yapılacak olan Kayseri-S~, 

hattındaki mebani inşaatı münakasasının 14 Nisan 930 pıı 
tesi günü saat 16,30 a tehir edildiği ilan olunur. _....{. 
-------- -- Mes'ı"ıf Müdürü Bürba~di" 


