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NüabA11 her yerde J kanıt

~

ikinci tabı . . . .
Bufün öQleden sonra millet mcc6sinde
Memurlarımızın maaşları son şeklini aldı
Karilerimize maaş kanunun tam metnini takdim ediyoruz
Asker, sivil., müdeniı, muaQlm, mtiıavir.. bütün memurlar ile
mütekait, eytam ve cramlU alakadar eden bir mesele. .

llç adedi tam onda bet •e aaretlle tediye olunur; ancak liradan az ise yum liraya,
fazla ise bir liraya iblai
bu mBdclet m6derris ve muoo dokuzuncu derecedeki iç
aBimlikten başka vazifeai ol- edilir.
adedi tam yetmİf bet ve biMadde 5 - Balk• vazifesi
evlet memurlarının rruı... rinci, ikinci, llçlbaCu Ye yiimin- llU)'llll mllderria ve muallimlere olmıyan
müderrla ve mualGWının tevhit ve tead6l'/J• ci derecedekiler de c:l6rt em· uhdeleriadeki mıatlı mnderne dair kanun
sali ile zarbedilfp h••ll•n rislnc •e ya muallimlilderden limlerin uhdelerilMle azami iç
ve rekt6rlük, mektep müdilr·
Madde 1 - Bilumum devlet
IDUf olarak verilir.
en fe .la mUfl olan eaaa t. uBu m...W tekaat aidatı,
larak tam ve tayin ta. hi lüğü, ilk tedrisat dıüfettişliği,
:Jtnıurları için, hakimlerle mulabaratuvar şefliJI, baş muuruı ile ikinci müderrislııc
..Jcllı1er dahil ve zabitan ve
kazanç verpi ve maktu vergi
••
veya muaJJimlikten dolayı buna
d -· i merr u ·lar hariç, yirmi
lr
ileHanç
verg191 munum
1 numaralı cet11el
mabauı maqm Oçte ikisi ve
et-ece tayin edilmiş ve derekesirlerine ve maarif vergisine
1 inci derece
150 lira
heltte ait maaşı aslıleri mer- tabi detiJclir. Damıa pulu ve lçlnclWbaden dolayı da kezalik
ona
.......
mupn
içte
2
•
•
125
«
~,aralı cetvelde gilo· memurlarm pul Yefllleri cUjer bili iJa,~ verllu.
3 •
•
100 •
mlblhlı~- ..... sibi
Ulacluincle
idareten
rekt6rl6k,
4 •
•
90 «
da. ekatıt ve harcirah hiaabm- taı..a ••.
mektep mtldlrl6j0 ilk tedrisat
5
•
»
80 «
~e muhtelif kanunlamı
Madde 4 Bu bmtna mllfettlflij'i, laboratuvar şefli6 »
»
70 «
fllllaşlara ait hiikilmlerinde merbut 2 numaralı kadro
ği, baş muallimlik ve muallim7,.
))
60 ((
~u. cetvelde yazılı maaşı asli- cedveli her memuriyet için lik gibi aynca llcretli idari
~n ~r. Birinciden beşin .tayin edilen m&afl uliJeri
8»
»
50 »
vazifeleri bulunan müderris
cıye kaClU. olan dereceler (A)
9 ))
»
45 '>
ve muallimlere iicretleri tam
mikdarlan halen o memuriyet·
• .i
altıncıdan on üçilncüye
10 ,.
»
40 »
te bulun•nlann almakta ololarak verilmekle beraber uhdö a~ olanlar (B) serisi, on
11 »
»
35 »
dukları maqlardan az olduğu
delerindeki maaşlı müderrislik
la~Unctıden yirminciye kadar taktirde
tekahut maqlannın
0
12
»
»
30 »
ve
ya
muallimliklerden
MadjC) aeriai itibar olunur.
hesabmda hakkı milktesepleri
13 ,.
,.
25 »
dolayı
tayin tarih sırası
a e 2 - Umumi biitçeile
birincisi
için
muhassas
mahfm
tutulur;
kezalik
bu
me14
»
,.
22
»
:en maq alan memurlann
maaflD
tamamı
ve
ikinci
mumurlara, dahil oldukları derece15 »
»
20 ,.
• ~ece ve maqlan merbut
baaaaa
maaşın üçte ikisi teye
nazaren
verJlecek
maq
ile
16 •
,.
17,50
ıkı numaralı kadro cetvelinde
olunur. Maaşlı memurY.azılıdır. Devlet devairi teşki 18 inci madde mucibmce ve- diye
17
»
»
16
»
lardan uhdelerinde maaşlı
t•zminat
rilecek
muvakkat
litına ait yeni kanun yapılın
18 •
»
14 »
mllderrislik ve ya muallimlik
caya kadar bu cetvel tqkilit mıkdan elyevm umumi bütçe19
,.
,.
12
»
bulunanlara terfi ederek alanin maq, tahaisab fevkalade
kanunu hükmllndedir.
20 ,.
,.
10 ))
cakları yeni maaş mıktan,
uzaldık ve babalılık zammı ,
Cetvelde yazılı me'muriyet2 numaralı cetvel
tahawab maktua, ihtiau 6creti farkı izale eylediği ve ya
lerden 6crete nakli icap edenKadroları
göstermektedir
mezkur
zamlardan
istifa makam tahsısatı ve zammi
bir •ene zarfında hilkU- mmlıauş tertiplerinden tekaut deyi icap ettiren hal ve
ki bu teşkilat kanun yerine
d::- ~im ve B.M.M. takşartlan
gaip
ettikleri
ve
ya
geçecek olan kısımdır.
tevkifab, kazanç vergisi, makme'muriyetten
infikak
gibi
tayine:.1ub,~k bir kanun ile
tu vergi, kazanç kesrimumabir fasıla vukua
geldiği
mlan, maarif vergiai badetallimlik ve muavinlik ,,;b
Madde 3 _ Bir
cetveldeki
numaralı
tenzil almakta bulunduldan surette farka ait hakkı milk· 6cretli idari bir vazifede ! J ··
onuncu der lllaafı aslilerindea
lunanlann uhtelerinde iki ve
meballı
yekiinundan
az teaepleri kalmaz.
yedi ve dok::!eli iki onda olduğu
Hakkı mtlktesep
olarak
takdirde
ita
Mabadi 8 nci ve
' .ki
cu, on birinci
edilecek
farklarda
miktarlan arumdaki fark iki tediye
ve on ı . nci derecedek·1 1.ki
9 ncu sahifelrede
mevcut lira kes;rleri yanm
onda. sekiz
ve
albncı
d.
•
sene
hitamına
kadar
mGktesep
.
, ye ıncı
ıeki
. zıncı, on llçlbıctı, on dtırdüncll ve on
be,ine. d
recedekiler
üç., dör~ün ~
beşinci
ve
on
al~~
""-- k
_,_._.,.~1.. bu b-L -·lr•n ar- ytlzen kafası ayaklannı Karagümrüğe süriikledi,
derece~ek.i üç onda ikf ve
uuo •AflUD awa......,ua,
u 1111 ~
••
rd
·_,.ı
kadqlanmız tekrar ettiler: irfan jamİDİ taflYBD orada 7 numaralı evin ontlnde du ~· •\-~ •
on y~dıncı ~erecede~ler üç
adedı tam yüzde Yınni bet
bir genç rakı maeuiDill bi.IMI• oturdu, içti,
girmek istedi, evde oturan arabacı Halit, karVe OD sekizinci derecedekiler
Otllll'a evine ,ıtmek latecıll, fMat duman içinde
[ Mabadi 15 inci sahifede 1

Ankara, 16 - r fi . M. • - B. M.
111eı:ıı 1 bugün ogledeıı sonra toplandı ve
ınn •aş kanununu kabul enı. ~ize kanunun
ıcı ·
]} 0 •ol aync:n bildiriyorum.
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Mavıs 19

Son Saat

••
vusturya
·ıi sehribaşv
,
Pangalos
e::le ahli;/e
•
ze geliyor
mesini t 'eiJ ediyor
atbH

~abık Avusturya Başvekili
~ve lııristiyan sosyalist fır
kası lideri M. Saipel hahren

memleketimize gelmek üzere
Avusturyadan müfarakat et miştir.

rRiJ hzari

tahdidi teslihat kon
iştirak
eden
askeri murahhasımız Cevat
paşa Cenevreden avdet etmiş
ve Ankaraya gitmiştir.
şakta yağmurlar devam
etmektedir; evelki gece
iki de zelzele olmuştur, hasar
~ feı ansına

yokhır.

~nkaradakf

~ mahkfımlar

cezalı

hafif

Atına,

Ankara 18, ( H. M.) -

gün yeni maaş li,yiasını müzakereye başlamıştır. Öğleden
sorira da yeni bütçenin müzalceratına başlanacaktır.

irk--

v

dördünde Türk
ocağında konservatuvar talebesi tarafından bir konser
verilecektir.

Endahf birinciliği11i kazanan

!eşebbüsünde

polislere mddalya.

yapıfacak ır.

lffi;ı k - nı harbiyci umumiye
~ ik"nci r.,.ı i Asım ve fırka
kuma danı SıtKı paşalur An-

karadnn

ırimizc

gelmişler-

faıla
anlaşıl-

40 dan

aldığı

mucihi

karar

bulunduğundan

Zar' ret ..v~zrinde11 int · ar
Fenerde F.~txk a·b:..ıde 29
numaralı evde otı.ırau 22 ya·
şmda Müşerref hanım dün
tentürdiyot içe ek kend ·. i ölM

dürmek istemiş, ~ e . .işil _rck
hastaneye kaldıuln• ştır.
Müşerref h mm
~abıtaya
verdiği
ifaciede zaruretten
dolayı intihare te!}ebbüs etti-

yapbrnıı~tır.

m

lar

miştir.

frnş Bankası, Akhisarda şu
~ be açmak için tetkikat

puna bazı siparişatı bahriyede bulunmuştur. Gurup, siparişleri 20 ny zarf nda teslim
edecektir.
~S' ı ı m~kteplerde 7, da~ ha ytıl. k sınıflı olan·
larda 15 hazıranda :mtihanlar

ırd

nöbetçi tarafından itlaf edil-

açmıştır.

iikumet bir İtalyan guru-

• •

ecıyı

Belgrat, 16 - Bulgar makedonya komitesinin kuriyelerinden iken yakalanr.rak istrumca
hapisane..indc mevkuf tutulan
bir komi eci hap?saneden firar

muharrirleri

Hahlisiye işleri yapmak üM zere bir Hollandalı gurup
şehrimize gelmistir.
~, ktıs t v kaleli 9 Eylfil lz~mir sergisinin 1931 de a·
çılmasım tesbit etm ·..tir.

B.

M. M. heyeti uınumiycsi , bu-

Ayın yirmi

~ toplan ı acak,
ondan
sonra müw.kcrabna devam
edecektir.
lfü.l üyük adamlar serisi na~ mile y pılan neşriyat, Maarif vel :.letin"n tel ·ilcine arzedi meden yapıldığı için, ve-

aleyhine dava

başlandı

Ocakta ko ser

dün tahliye

ve

miye

t7 -

tadır.

fffil. M. M. bayramda iki gün

tabi

miizakere edf/_,

Gayri kan um icraat mrl:ın tioinyı tevkif'
edilen subık diklatör ,lenera; .Pangalos He harbiye
ııazu·ı Jeneral l'iderin kefalolle tahli~ <-.eri için taraftarları tarafından hükumet nezdin<I · bazı h• ehhüsntta lnılunulnnı~lur; hatta .ienerai ı'ider larah1.dan fü.
Venizelosa bu hususta bir mektup oöıul<Arihllit;ttir.
Jenerat ı 'iderin tahliyesi ıuuhtemei ohnalda beraber jenerai Pangalosun tahliyc•sı me)·ük bul nınaJ,.

edilmiştir.

kalet

Maaş layı/1ası

ed~·ı

•

ğini söylemiştir.

Bu sabnlt madalya tevzii merasiminden
bira= eve[
/

Uzun müddettenberi devam eden polis endaht talimlerinde
birinciliği ihraz edenlere bugün Sultanahmet meydanında rpadalya tevzi olunmaldadır.
Madalyaları bizzat polis müdürü Şerif bey talik etmektedir.
Bu gün polis aiayınm ihznri tertibatı da yapılacaktır.

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!::::!!!!~~~!!!!!!::!!!~~~!!:!!!!!!5~~~~!!:::!~:::::;::~~·

Af kanunundan istifade emahkfım-

decek ha ıf cezalı

nın

uyamşmdan bahaettikten
sonra demiştir ki:
« Ycııi şarkta, Tiirkiye
lamamile asri bir idem:~ kur-

hazretlerin:11
ol.ı;o u, ı lann tahHy1..s"ne ait eıniı- henüz
1,600 metroluk koşuda İbratebliğ cdHmemİ\-tİr.
h:m efendinin tı, 1800 met- ı
Ak'i'' ma, zabaha bel<lenro1uk koşuda ·ı ti al vei.ili Rah-ı 41'm-ekt:r:m:ı:ı"•rlmir••---=mu-~.,......,.

muştur.

mi Beyin misting ti, yerli ve
arap At ve kısraklarına mahsus 1,800 .c oluk koşuda da
Fikret beyin karacabeği biriııcı
mişıerdi .
wr~~ı nzi ç' lig n cE İn-,aııh bi~ t ı f\ıfa rı ıra lrb .künde 1
H .. ziranda utün sef,r!cre resmı bir ziy.ıfet verilecektir.
(~J ün Stadvumda 15000 se~ yircı huzuı unda 2000 erke.· ve 1000 k•z tnlebe taramıd"n n1uvaffokiy ili idman
şenl~Idcri yap mı lır.
frn angalo.,, gene tevkif ed"l-

Uzal· Şarkta dn Japonya asri terakkiyatı kabul

ebnişti.

Kendisine mahsm1 bir inkişaf yolu takip ed n Tiirk•yenin, diğer Asya milleti : inin

bu uğurdaki m...saisini te'l\.!C
ühlc gördüğü ümit edil:r.~>
nkara ilk babar at yarış
~ !arının birincisi cl"i'1 yapılmıştır. yarışlarda İsmet ve

n

Kazım paşalar
dır.

bulum~uşlaı-

filOOO metroluk koşuda Osrnan efendinin Gevli!.nı,
1200 metroluk kQŞ'..ıd~ İsmet

g

paşa

ının miştir.

J7azllllTlmlZ
Sa~
3
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A

et

kııp:~ıııda

K:ırıl rımız•n

Il' 3\ u k
K ..hralT':ın

ı

\ e saire

suunu. l'ilpn

\e

sal c.

a.
'\ anunıun
!!esi
Re .•ı ı Diln\· haberleri.
S!ncına dun ası
DU\"ar içi deki vlu, ~1\l1
sabn.a nı~ın ccvap ıırı.
Spor b:ıberlc 1, Gunlln b •
beri eri.
l'ol!s

hab~rlcrl

w saire.

1

www....

z

fra sa!

Fener 1neydanz
efrafinda,,,

necip f a-ıldan. sonra nizaru ilin ne ·f. daha sonra na:::.ım Jul... ııel, gu=el
san 'ali ır birli-inin geçen
perşcrnbe mu urııcrts I ·
kt. ı dilcri için uı miye
hak u ·ren,
k , Jilerme
laıı u I l t mu/, if ıl olan,
d ıha /,ı zca, hak J,a_ ı 1dı/,/ ır l' ı l ll'l l l l r.

,

il ( iı
(

Haliç Fen rı iskele meydanı
<c550U» lira} a ve t ..ksitle bir
Ruma sat,Jmı~b. Bu meydan;ı.,

defaten 10,000 lira vermeğe
talip olanlar bulmıduğu yazıl
mıitı.

Bu meyanda c~miJeti belediye azasrndan Ahmet Behçet
ve hı ,la taciri Emin beyler
bu.lunmaktad.r.
Aı ca diğc'" bazı zavat ta,
daha yüksek bedellerle mey-

. (

bil I rt

l

1 Ilı

; lll-

ll. rı Jı·

d ı, cJu.c;ı

I ljl'f

1l

1

!J<ı:::.ı. 1111,
l ır <;[ ·ı ', ePel
bir ~ıirud o '\ı c/11. m-armn
yem j llll'll'L si
/,; •r dısz
ıdn gı ı l /, j 1 tl m 11 'ç
S(Sl
la/, Jim t mu; ı i.
( ova )el ı y m L ·,. in /ı sun im- ı wı an acı/, ı
nı:::.. asır/ u 1 r tur/ mı tanıd !Jl gar/ f r lll~
oldu,
ve oyruı I !Jl yabııncı dillere verd".ıi al ( freni ç )dir; bı a r /, J ı llı !Jll bir sw u bt y 'rısi:::. s ·yt setri/ ı c / la elen fua ıuya jra <;t laı aumasa
,.. acu ı ?

dam almıya talıp olduklarını
bildirerek
f.rkanın
mah..lli
teşk'

"ti

0

1"

)

asetina müracaat

eylemişlerdir.

Keyfiyet, Maliyenin nazarı
tetkikine vazedilecektir.

:ı.urban bayraıru.

nın

- laba... ~.lh ! ...
1 ı 1 <11" l.t!"a~ t. l\.adı l eli
if \ c , ·uuun .ty m ı"alH•
tn < ••

~·.. nü

ilk

ı!iinüdür
1

ti 1

uzan.m lo::: k(jridor·dalar.
lwı

l

~

Daru,şafaka

...

Bn c·o \mus 'u ·aum

fransı;:.lar.

-auallL

,.

n

·• .. ı~~t

hü-

ıka..1mı omuzlar•n<tı
ı

('(

·ulı.

1 •·m

u{jlı

' or, lwm ti(~ nuni wini
uoü unu ol,uwa ku\'YetilP
~i -..h·.-rc• ı" {1 il til\'.''~ uzaldas:uı, i hwn yltl!Jenlıı arkasmdan ha~ l"ıı·ı~ or:
B

ıha ...

Ualm!

Dünkü i ırıc. c nına.,tik şen

r ~tine

istanbul mekteplerinden

" 1000 kız iştirak etti. Muntnm

tazam giy~mniş bu güzel ve
çevik kızlarııı stadyomdaki hareketlerini iftiharla seyrederkelil aklıma ve gözümün önüne
lstanLluluR eski ·ız arı geldi.

Hani, Piyer Loti efendinin
ism·ni verdiği
eski İstanbul kızla ı saclannm
ucunu hiç bir erkeğe göstermemek için on üçünde çarşaf
ve peçeye yanı daha körpe
« Naşat kızlar»

bir fid.an .ınlinde 'ken «ölmeden ii>lnı k» sırrme mazhar!
olan
dertli "c malihulyalı
memleket kız:arı ...
Dün Stadyomu dolduran
hesapsız
insanlar
_rasmda
yüzlerce de orta ve tam yaşlı

k.a.dm

vardı.
şüphesiz

bunlardan çoğu çarşaf, peçe, ya ı < ölmeden ölme» d ...vrinin bütün nikpet ve meraref nı tatmış haHiç

ıı.ınıludı.

Dün, İstanbulun "enç, gür-büz, çevik bin kızı, kısd fistanları
ile, Hocaları madam
Jcnsonun kaı·'i'ısında bedenlerine türiü şekiJler verert.:k
binlerce el tar f mdan alkış
lanırken m<lı2İn n mİ.i\kin

albnda ve h r

kahn

şeyd

n mahrum bir haıcie ge ç.ik'erini
yıpratın s olan bu kut nların,
iden bilır, içleri ne kadar sız.t
i.yor ve bu(7iir1'"n bahtiyar
ktzl,,nna ne k .. dar gı ta ediyorlardı?

Saçlaıı çift

örgül'" ve kı-

şın

mangal. y... zın h. ·u ba
s nda sakız ç::,n mek, masal
Jylemek <ol kfarJaı. kovuk..... rdan balı k ç y · » u. na-

)

imi

şaırııı

makln v .. k"t g

de tli
Sizi

:avallı
nt rlil

f r1

*

· 1 rl fi
,

ır n

d nun

karı

bir

kızları!

ht.n ·:.

fidanken, ö ı Ln ö üı ıı o
es i ha t n büt ·n i tikamı
mzı, b ünün l iı , nec"p ve
1
çalak kızlar. a 1vorlr.r.

hayı
asırlı

Sl Tı l ,"

N P. ı•• -,

'\('

dı

1 l 1

e olduk?

i

C m,,J

-

207 -

Neriman, kelimeleri
tane tane
talaffuz
ederek cevap verdi:
- Üdebadan izzetlu
Hurrem be:yle evlenmek istivorun1. Ona
rütbeler "'alan, maaşlar
Japtıran sizsiniz. Şiındi
kızınızı neden esirgiyorsunuz?
İhtiyar zengin
bu
· gösözleri işitmemış
rünerek oda İçinde

ağır ai!ır dolaşıyor ve
söyleniyordu:
- \'allahi garip, garip te deği~ ağrep ve
hatta ağrebülgaraip!
're a vni zan1anda,
günlerd~n beri çiriki
bir tahassürle Hurremi

biçimsiz

vaziyetten
kurtulnıak için
çok
düşündü.
Hurremle
kendi arasındaki münasebeti
bedeniyeyi
iti~af etmekten utandı.
Cerbezesi yerinde olan
deli kız]a münakaşaya
da girişemedi. Aşağı
yukarı bir hayli dolaş-tıktan sonra gene o
teranevi
., tekrar etti:
- Zibidi bir erkek.
Onu
ben dan1adım
diye kin1e göstercbilirin ?
1
Nerin1ai), nJüstehzi
bir sükünetle n1eran11nı nıüdaf aa ediYordu:
- Onun
bugünkü
rütbesini küçük görüyorsanız büyültünüz.

beklediğini düşünüyor,
şu yaşında kendisini
bu derece iştiyaka dü-

alınız. Size bcnz · enle-

şüren o tüvana erkeğin bir genç kız kal-

dan1atları kapalı
çaı·şıda imal olunn1u-

bine ne kavi surette

İşini beğenn1iyorsanız

yüksek bir n1em1triyet
rin

vor va, hep böyle yehultıl
edebileceğini tisti;iliyor. Biricik evladınızın
iste. . saadetini
. ,
hesa plı yordu.
1
·ı
n1ez nıısınız.
Bu pespaye de I ı ianl\1isalk:c mukni ve
Jıyı kendine daınat müskitti. M. paşa gibi
ettiği takdirde kızının nice devletliler kucakdüpedüz ortağ-ı, şeriki larında yetişen tazeru
aşkı olacaktı. Bu cihet, · ve çarebru delikanlıla- .
ahlaksız ihtivara biraz rı bi!ahara kızlarının
çirkin görftnüyordü. ağuşuna devretmişler
Dan1at beyin haremde ve nlen1lekette yüzsüz,
ve selcimhkta avni şe- hayas1z bir damat
kilde çalışmıya D'1ecbur sürüsü vücuda getir-

anyorum

İşçiye yol verileceği

Fransızcadan

zamandan hiç olmazsa
on gün evel haber verilmez mi?
Mehınet, l'~uri, Kemal

iş

Türkçeye seri terceme yapa bilirim. Türkçe ve
Fransızca makine ile
yazarım.

Muamelatı
hesabiyeye de aşinayım, Halen. bi_r şirket
te mütercımırn. Sabahları
saat ondan

eve1, öğleleri « bir ila
üc >) arasında ve akşan1ları altı buçuktan
sonra çalı~mak üzere
iş arıyorum. Son Saat
sütunlarında ~t S. l\l.
adresine n1üracaat.

*

Türkçe ve Rumcayı
ıvı bilen ve elinde
daktHoluk şehadetna
mesi olan genç bir
T'ürk hanımı müessese
ve
ticarethanelerde
daktiloluk aramaktadır.

Son Saat: K. O.

adresine müracaat.
~

Bir amelenin

haklı

arzusu

Biz, Seyrisefain ida-

*

Fransızca öğrenmek

istiyoruz

ve 18 yaşında
iki genciz. Ameleyiz.

Biz

23

Fransızca

öğrenmek

istiyoruz. Berlitz dersanesi haftada üç gün
derse mukabil ay<la
«6,5» lira istivor.
Hal.,
.
buki bu parayı vern11v~ bizim mali iktida;·ınıız müsait dğ'l,
Şin1di bize daha elverişli
şeraitle
ders
gösterecek
muallim
var mıdır?
Evip, Defterdar, H.
"Basri, M. Salim

*
Muhabere
ncü ilk vmektep
ücüncü sınıf talebesind~n Al. Resat
efendive:
•
Jj
l{üçük zabit n1ckte0ine girmeniz için 1 lazım
gelen tetkikattta· bulunduk ve 5ğrendik ki
iki seneden evel bu mektebe gi rnıeniz müın
kün deü-ildir. Zira yaşınız gayri müsaittir.
Vakit geldiği zaman
diğer şartları da öğ. ..
«24»

resinin Kasırnpaşadaki
atelyesinde çalışn1ak
tayız. Çok n1ükemn1el
olan atelyenin işçileri
hiç bir zaman bir gün
sonraki vaziyetlerinden emin olamıyorlar.
İdare istediği zaman renırsınız.
iş kalmadı diye amele*
Bir te~ekkür
ye ansızın yol vermekKaran1ürselde Çavuş
tedir. Amele ansızın
isinden çıkarıldığı için ağa zade l\'l urat efendin in getirn1iş olduO-u
kaln1asını
yakışıksız mişlerdi. ~t pa~anın hariçte günlerce iş bu- kan1yon sayesinde dört
buluvonlu. Fakat kızı- da bu nıisale imtisal la n1an1akta ve sefalet
saatlik köylere çok çanın inatçılısrı da mü- etn1esi hiç te ma'yup çekmektedir.
buk bir zamanda nakcerrep ve nıüsbetti. oln11y.:ıcaktı. Bahusus tatlıya bağlan1ak, Hu- liyat yapılmaktadır.
Her istediğini yapmıya ki Hurremle onun ar- rren1 beyi «saadetmeap» Mumaileyhin
halka
asındaki
cismani
alaka,
alışrn!ş o]an bu şişman
göstermiş o]duğu sübir kısın1 dan1at bey- bir zat haline irtika
hulete bizzat şahit olkız, beğendit'f,i erkekle ·
lerle kavnataları bey- ettirdikten sonra daeYlenmekte israr ede- nindeki ~ürekli rabıta nıatlığa getirmek eh- dum. Teşekkür vasıta
sından mahrum olan
cek ve belki n1ahalle lar gibi dile de ~üşn1üş veni şer olacaktı.
köv]ü
beni tevkil ett~.,
in1aınını çağırıp nika- değildi.
M. paşa bu mülahaza ler. Ben de bu teşel<kür
hını kıydırn1aktan perNerin1anıı.1, bir emri
ile teslim bayrağını için sizin tavassutunuv~ etn1iyçcekti.
vaki ihdas etmesine çekti:
zu rica ederim.
ihtiyar %:ovaı·da, şu nuı bal kain1adan ışı
Mabadi var
1
Hayri

19 Mavıs

Son Saat

··.ç ·ık koru

:t41~~.BirAvuç kUI

Emanetin

Beyoğlu

kal·sısına
,
yapılmıyacak

dispanseri
neler yapıyor?

Muharr(rı': M .TuRMAhl

Sarayı

agu u kabulüo••

Akça - pakça bütün
kadı

açılmıştı...

ara
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kBaşka

zaınc:n!ar, bu

rın

taraveti meşhut olan
bu güzeller güzeli kad
lk
h
.
ın -nıaa era e ?eğılnıaalınesar o set ahet-

sıkı bı'r te r b'ıyeı·

gcdeye a

kekser
ul olurdu. Sarya alelmini n1ini kızla~rarın

tatbıkı

n1üş-

a 1ınması, on1arın
·
esıraneye tabi tufulduktan
son~a birer birer şebvetşıar efendilerin kucağına atılması usu]den ·a·
· ·
ı ı. H'k"
ı ·ayeınızın
~r~~~nı s~~a:ında ise
r· \le tın hcı tarafında
t ıtret,_ bütün işlerde
~ş~ttut yüz gösterdii!·i
g1hı carıye
.
·ı .
te darıı<t
ll1es
·· ı eşn1ış·
ti .. el esı· (i c guç
d~ l~uslar, ka:adan ve
l nızden Kat kas yolarınan,
.
ler
G- '3.~,ıyet e t m~ş·ı .' urcustanı da ısı a e Yemışer
l . 1 d.ı . . Ç araıkk~Je boğ·azı lngiız erın • lÜrakabesi 'lltınd
ı''
k h c
a
JU 1unına
bile b· _ l
. : ase
~ azı 1avayıcı
zaruriye r· t J. h ·
ıa ınua
usu1e S?;elcn n ·· t h' ~ t
..
k.
nu ıs era1'-ı, cariye aiı~ -satıınında <la
..
l
runun1un
0 n1uş~u. Kuru üzünılc
ça): ıçiln1 ek, kahve
!erıne nohut ve va
arpa kullanılnıak gibi
tedabir arasınd
.
l
.
a carı~,~ erın de artık kü üg.une, büyügJ-üne b, çl ._
a {1
· n ne ' scyyihine ' bakıl'.1jıyordu! Hele sa ,
~1 {Ç~ -pakça
olnrıaak)..
~artı e
··
~>tuz üç ~ç yaşından
. yaşına kadar
her cıns kad 1
« a guşu ka bu 1 » aıçnna ra
~
ııstı. Bu sebeple Zihn"iiya rın ora ya duhulü
kolaylıkla
n1ümkü
oldu. Yirnıi beş yaşın~
da henüz bir bakir

t

1

1

A

1

l

ındı.
Anca~, ~)U ilk nıu-

v~ff~kıyetın

ma badi,
Zıhnıyarın
en1elince
tahakkuk etmedi, eden1ed'ı. O , doğrudan
d~ğru.ya ü.çünc~ Seli111111

hızınetıne gırn1ek

bu sadedi!

hilnıinden

hünkarı~

Şehren ı aneti

binası

karşısındaki

eski l'üı·k
Alnıan dostluk yurdu
arsasını, Enıanet fidanlar diktirerek küçük ve zaı·if bir koru
h~liı~c getirn1ek isten-nştır. · Hükün1ete ait
olan bu arsada askeri
idarenin de
alakası
olduğu anlaşılmış, bu
tasavvurdan
vaz oo-eçil.
.
nııştır.

ası
neşriyati

Devlet maib

Devlet
matbaası
.
.
'
şın1dıye kadar tabettiği

kitaplarla bundan
onra tabedeceği kitaplardan birer nüshasını (:. H. F. müfet~işliği
kütüpanesine
ıhda va karar vermis-

zaf ından
'
istifade ederek kocas1nı yükseltmek istivordu. «firaşi hün1ayu.n!»a
·
girn1ek hatıru ·ha va- tir.
ı·ın d en
-'
geçnıiyordu.
.Ser~eriAgop
Sülonun bu b .. pt ı · Bır çok sırkat mes'elelerinden
.ımasını da ınandırıcı
. a a o mahkfımiyeti olan sabıkalı
Agop m~ru bir
bir edavı s:ıffetle red- !akımından
tşle meşgul olmadığından zadetınıştı.
. -: o·· yıe
1
•
•
bıtaca yakalanmış hakkında
bır
teklıf e n1aruz 1·{a1dığı tak- serseri nizamnamesi tatbik
edilmek üzere adliyeye veı· d
_
uır e « zatuzzevç » ol- rilmiştir.
duP.unu söylemekten
·
·
k · ,:"
~.I\.111
n_uyece tı . ı' alnız
guze11ığı 1e açı {tan rol
.
.
'

1

oyn~n1ak en~elınce ıdi.
l...akın kendı l.<?ylüsü
ol.~p gen~ kend!sıle bir
gunde çılek tarlasın
dan kaçırılan bir kızın
Re 'fe t k·ad ı.n ısın1n1
. . .
taşıyan zekı, hurdebin
lJır
· sarayl ının ı· Jk h at-

vede rekabetini celbetti [ 1] O sırada üçüncü
[1] Re'fet kadın, üçüncü
Selimin katli günü yanında
bulunmuş ve o vak'anın canlı
bir şahidi olarak « 1282 » tari ıine kadar yaşamışbr. Efendısini haremağalannın öldürmüş olmasından dolayı bir
zenci görünce bayılırmış. Bu
sebeple ziyaretine giden saray mensubini yanlanndi hiremağası bulundurmazlarmış.

~:ılı ıat

-

Seliınin dizginini elinde tutan Re'fet kadın,
Zihniyarı

görür görn1ez kıskandı ve onu
iki gün içinde - hediyeten!- veliahtin dairesine, bilahare dördüncü l\iustafa nanıını
alan büvük efendinin
hiznıetin~ gönderdi.
Bir henışeri tarafın
dan reva görülen bu
muamele,
Zihniyarı

Beyoğlo « C . H. F.

>>

n1erkczinde ki dispanserde, son bir ay zarf ın<la « 533 ))Ü erkek ve
<(n74» ü kadın oln1ak
üzere « 1:J07 >> hasta
muayene ve te<la vi
ediln1iştir.
Bunun
« 642 »si Türk ve « 65»İ
gavri müsliındir. Bu
hastalardan ( 401 ) ini
H 1-1:; )>
yaşındaki çocuklar teskil
. etnıekte<lir.
Hastalardan
« :3 »Ü
hıristiyan olmak üzere
~o si veremli. « 116 » sı
emrazı
asabiye ve
« 1:24 »Ü de emrazı ayniye n1üsabini oJar~k
tesbit edi)n1i~tir.

Çiçekten teabir
1\1.eşhur Alayköşkii
nün ve ]:>arkın So<Yuk-

çeşn1e

caddesi ı~eki
du' arlan girintili çı
kıntılıdır. Geceleri, bu
duvarlara
tebevvül
cdiln1ekte
olduğunu
gören
Şehre111aneti,

hu girintili

kısınllara

çiçek

diktirmektedir.
Bunların cadde ile birleştikleri hizalarına da
den1ir parmaklık çekilecektir.
son derece n1üteessir
etti. Re'fet kadına da,
ü<.r~üncü Selin1e de yüreğinde kin beslemiye
başladı. Veliaht dairesinde de eğlence bol.
her türlü esbabı tarap
mebzul idi. Şu kadar
ki Zihniyann n1aksadını tenıin edecek kuvvet filhal o dairede
yoktu.

Mabadi var

--

-

~

.

-

~.

·=--~

Son Saat

~:...;:...."":"."::;;..-_-;:,;:::·

Mavıs rJ
ı :au:a:mswC!!=!!Z
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Mel k ka
Bir kadın Mw
çirki "oluycw. All ·A
l
başına
Kahraman ağa, yeğeni Ahmet, Van Miten, Brüno ve
Necipten
mürekkep ~fi1'!
Banker Selim tarafından te1yi
edilerek tam öğle üzeri yola
çıktılar.

.
Takip edecekleri yol sahile
mümkün olduğu kadar yakın
olan yoldu.
Her nekadar kesdirme olan
başka yollar varsa da bizim.
kahraman ağa Topanedeki
zaptiye çavuşuna:
KaTa denizi fırdolayı
dolaşarak Uskü.dara geçecegım.

Dediği için sahilden ayrıl
mak istemiyordu. Sahil yolu
ise işlek olmadığından bir çok
yerleri bozuktu. Bu selleplcdir!!}ki yolcu1'a:rımız ein müşkülatla ilerliyorlar, mcnzitler
de arabanm atlannı bol para
ve bahşiş mukabili değiştire
rek gece gündüz yol ah}'Or-

Iardı.

Ahmet ise her menzilden
Odeseya Banker Selime mektup yazıyordu.

Bittabi bu mektuplar delisevgilisi Asiye
içindi. Fakat ansmevi bir nezaket kaidesi olarak bizzat
genç kıza değil, babasına hitap ediyoriu.
Hareketten bir hafta sonra
epev yol almışlardı.
Kahraman ağa yeğenine
sordu.
- Ahmet: Oğlum. l3 ak
gördün mu banker Selime bir
md~tup bfle olsun göndermedin. Sen de bana hatırlatma
kanlının güzel

dın.

-

Hatırlatmadım ama amca

daha iyisini yaptım.

-

Ne gibi.

Her menzilden dostn:?.uza
hab rle.- hava.disl r yazdım.
- Sahi mi? Booden de sev
lf.m koyd ın mu?
- Hepimi-den ve hepimiz
için yazd m.
- Olur şey d~ğilsin Ahmet. Aforin. Fak~t hui seJ11.in
bunların güıel Asiye için yapbğm da bitmiyor
detilim,
çapl~ın

seni...

tutuldu mu cehennem zebanısinden
·ıara bu sinir illetini eı keklerin
ol.sun dıye aşıı:.amrş.

Ahmet biraz kızarak önüne
baktı. Bu muhavere
biziıın
Kahrat"".ıan agrıya dost!u Van
miteni h<ı?ırlattı:
- Az.zim .. dedi .. Bak bizim 1
Alımede.. Daha evlenmed~:a
nişanlısını
mektupla yaylım

dertTı bfr adamın hali ile ve
içini çekerek cevap vereli:
- Hakkınız var. Madama
karşı bir parça dtğil çok
fazla soğuclum. Hô'tlt:a soğuk

tabiri aramızdaki hadLeden
sonra pek sıcak k hr.
K ıhrıman "ğa gözleri'l. c::çtı
ateşine
tuhıyor.
Fakat sız
- Aranızda bi: h~dise mi
..,
yola çıktığınızdan beri zevcegeçt ı. ..
nıı muhterem madf\m Van
-Evet!..
-Ne gibi?
Mitcn cenaplarına tek satırlıık
- Derdimi yanlız kendime
'bir mektup bi'e yazmadınız.
saklıyordum. Fakat mademki
- Zevceme mi ?
deştiniz.. A1'kttc.yı l da dinie- Evet. O çok ıyı bir yiniz. Ben madan dan ay ·ıld.m.
kadıncağızdır.
- :S..Sandmız :ır ı?
- Öyle mi zannediyorsunuz.
- H~yır... Şimdilik onu
kendi haJine terkettim ve al- Bunun zannı mannı yok.
dım başımı kaçar gihi RoterGeçen sene Roterdama geldamda'l çıl<.tım. İstanbula geldiğim
zamaR iyi olduğunu

- aerı her .;~ye (..}' Jalıah
dedikçe d"'gi ı.
Fakat ntadcm i ben de bir
insandım. Benim de İnadım
tuttu ve işte o zaman dananın kuyruğu kop u. Kavgamız
lale iç'n oldu. Bi irsiaiz ki
bahçemde ç0şit çeşit ve en
nadi 'e lile erim var. Bunların
beher sov ı için tam bin

fiiorin ve,~dim.
K --hraman ağa bir türcar
kaı~ ıle ou bin filorini çabuca1\: he-sap ediverdi:
- Sekiz bin kuruş..
- Evet.. Beheri selrJz bin
kuru~luk Laleler. Bir gün bizim madam camın kadar sevdiğim laleyi yerinden çıkarıp
başka cins bir lale koymak
·
,t mez mi ? Olmaz ! dedim .
mem de bu seh p end·r.
bizzat gtfrdüm. Beni ağwlaO
ur! d ~i. İnat tti. İnat
- Bu ayrıhğm sebebi?
mak için neler yapmadı. Hatta
- Hiddet ve inat..
/ ettim. Sonunda beml!l lfüemi
İstanbu.b avdetimde yeğenime
kopardığı gib · başıma attı.
- Kannızın hiddeti ve
- Sekiz bin kuruş havayA
ondan çok samimi bir haraadı deW mi?
gitti
demek?
~
.... •
retle ba+ısettim, öyle değil mi
- Hayır.. B\;; im.
- Evet. Havaya gitti. Ben
Ahmet?
- Nasıl?. Siz"n mi .. Siz ki
durur
muyum? Ben ~e onun
- Evet anıca ...
dünyanın en yumusak huylu
sevdiği laleyi kopara~ak< kafa- 1\faamafih kadınların pek ağır başlı, inat, hiddet nedir sına fırlattım.
bilmez bir adanw·ınız .. ~ Hayır,
te iyiliğine itimat edilmez.
- Zarar on altı bin kuruş
hayır,
buna imkan yok.
Onlar yaracılış itibarile öıir
etti,
- Evet, ben ki hiddet neparça fazla sinirli ve bir az da
- Bu sefer o bir başka
dir bilmez~iıın hiddet ettim.
lale
koparıp yüzüme fırlattı.
dediğim deoik tabiatlı ohırlar.
İnat nedir anlamazıcen inatta
- Yirmi döıt bin kuruşa.
Ne çare, bu kusurlarını bile
in okınuz sizi geçtim.
bile insan lades; dem "k mec- Ben de mukabele ettim.
- Beni geçtiniz mi?
buı:iyetindedir. Ve xahut ta be- Otuz iki bin.
- I\'luhakkak. Aıılatayım da
V c sor.ra aramızda bir
dinleyin.
Biraz
evel
kadınların
'
nim gl:fi hareket ederek hiç
:s:inirliliğ-Ruılen
bahsetmiştiniz.
lale
muharebesi
başladı. Ka·
evlenmemeli.
nm
hiddetinden
mosmor keBe:ıan karmıda bu bir ilet
- En doğrusu da bu azisikli. İki eli ile iki nefis laleyi
halindedir. Allah kadınlara
zim. Siz bekar kalmalda çok
koparıp kafama attı.
sinir illetini erkeklerin başla
akıllı bir iş yapıyersını•.
- Kırk sekizbin•.
rına bela o!s
diye vermiş.
- Karınıl!n hala o meşhur ' Melek kadar güzel bir kadın
- Aşağı kaımamak için
lale merakı var mı.
sinir illeti ile cehennem zebaben de suratına üç tane fır
- E\let., Hem de çı)gınca
lattım.
nisinden çirkin luyor. Karım
la aramda esasen bir kaç
- Yetmiş iki bin kul"uş!
sııta, insanı deli edercesine bir
seneden
beri
bir
geçimsizlik
- Nihayet bütün lale sohalde, böyle kadutlıar yok olvardı.
vaoiarmı bir birimizin başına
sun d.Iıa iyi.
Beıı ne söylesem mutlaka
fu-lattık.
-Azizim Van Miten. soraksini yapıyorchı.
- Bu muharebe kaça mal
mak ayıp plma:;rn.. amma ben
Gece y tmak, sabahleyiıı
oldu?
sizi karım~ k.ırşı bir parça
kalkmck vakitleri. yemek sa- Yirmi b.~ bin florine.
atleri,
pişecek
yi'Wekler,
soğuk görüyG. um.
- Yani iki yüz bin kuruşa.
hava,
rüzi?'ir,
içcceiimız
Van Miten ka~larını çattı.
- Evet amma kar a kar~u, giyeceğimiz elbise, yakaSiziin mecr !mm tekrar zevşı da kendimi gösterdim. Son
pığmuz
könıür
hakkında
her
cesi üzerine gelmesin.den, :elaleyi ben kopararak onu
gün lü um.,uz münakaşalar
tirilmes.inden mütecs:.::ir o?duğu
mağlup ettim.
apar ık.
belli idıi..
Nasıl azizim inadıma ne
- .!:- akat bu aynhk iç;n
dersin?
Derdini
dökmek isteyen
bir saıb .mi?
(Mabadi var)

Sou Saat

sahifeSfi

Kaval çalan çoban
-

Flaryandan

- İşte.. Dedi. Tıpkı benim gibi bir adam.
O da benim gibi dağılmış
sürüsünü toplamak için uğra
şıyor, fakat uğraşması boşuna
mış:
gidiyor. Koyunları suda bo- Dünyada benden bedbahtkimse var mıc!ır. Sulh iç:n· guluyor, Kuzulannı Kurt kade yaşam~k isterim, etrahmdaki- pıyor..
Kendine benzer bfr adam
Ier beni zorla harbe sürüklerler milletimi severim. Halbuki
görmüş olmanın verdiği teselli
ile Kral oradan uzaklaşır. bir
onl~ı her gün y~ni yeni vergi
az
ötede başka b!r sllıil
lerle eziyorum. Dogru söze bayı'ı
görür.
nm , doğruluktan ayrılmam.
Binden fazla koyun, keçf, kuFakat etrafımdakiler her gün
bana yalansöylerler, her gün be- zudan mür,kkep bir sQrilnibı
hayvanları hem besili hem de
ni aldabrlar. Ne ycıpsam nafile
hep bir arada otluyorlar.
şaşırdım, lcaldım. uğraşıyorum
Çoban ise bir ağacın gölgeçn.lışıyorum. Yorulduğum boşa
sine 1>turmuı keyifli keyifli
gidiyor.
keval çalıyor.
Kral işte her giin böyle
Kral bunu görünce :
söylenerek
üzüntü
içinde
İfte tenbel bir çoban ••
yaşamakta idi.
der. Hem süriisti de gürbtlz.
Bir gün hava almak ıçuı
kırlara çıktı yo!un ustüne bir
Eğer
bir kurt saldıracak
koyun sürüsü çıktı. Bu sürüolursa hali harapbr.
nün hayvanları hep cılız, sıs
Bu sözleri söylerken iri bir
ka, tüyleri dökülmüş şeylerdi.
kurt gelir ıürüye saldırmak
ister. Bunu gören köpeklerden
Koyunlar bir tarafa dağıl
biri rahat rahat yattığı yerden
mış, kuzular almış başlarını
fırlar
ve kurdu kaçınr. Fakat
oraya buraya açılmış, keçiler
kurt sesini işiten ve korkan
ağaçların arasına dağılmış
iki kuzu başlarını alıp kaç·
lardı. Sürü işte oöyle perimıya başlar. Diğer bir köpek
şan bir manzara gösteriyordu.
de koşup bu sürüden ayrılan
bu sürünün çobanı ıse kan ter
kuzuları sürüye getirir
içinde kalmıs, oradan oraya
koşuyor, dağılmış hayvanlarını
Çoban iıe hiç aldırış bile etboş yere toplamıya çalışıyordu.
meden, oturduğu yerden kı
Bu ıırada bir kurt kuzular- ı mıldanmadan tatlı tatlı kaval
dan birini kaptı.
1 çalmasında devam eder.
Çoban kuzuyu kurtarmak
Kral dayanamaz,
çobana
için koşarken başka bir kurt
sorar:
- Yahu, ormanlar kurtormandaki keçiler~ saldırdı.
la
dolu. ıtirtın de ıemiz. Sen
Dere kenarında otlayan konasıl oluyor da hem bu kadar
yunlardan
biri ise dereye
büyük ailrüyft idare ediyonnm
düştü. Boğuluyordu .
hem de kaval çalarak pek
Bunları göre~ çoban saçını
yakımnda o 1a o tehlikeden
başını yolarak ağlamağa, ferkorkmuyor musun?
yada bqladı.
Çoban krala fU cenbı
- Allahım.. Diyordu. Göverdi :
rfiyorsun. Çalışmasına çalışı
- Sürilsilnün baflDda sadık
yorum, uğraşıyorum. Sürümü
-cins
ve yılmaz kCSpekleri olan
muhafaza iç.in kan ter içinde
~oban ne kurttan korkar ne de
kalıyorum. Gene koruyamıyo
snrüsilnlln dağdacağuıdan ve
rum. Ne yapayım? Şaşırdım
benim ıibi yan gelip keyfine
kaldım.
bakar, kaval çalar..
Çobanın halini gören kral:
Eski zamanda işi basından
kral vnnnıç. Bu kral kendi kendme her gün
dert yanar ve şöyle söyleniraş!cm bir
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Men'1urlarımızın maaşları son şeklini aldı

10' - Mafevki olmıyan veya ilmi, fenni ve mesleki bir
ihtisasa ihtiyaç g&steren veya
uzun mnddet şahsı tebeddül
etmemesi devletçe menfeatı
müstelzim olan memuriyetler(Birinci sahifeden mabat)
de bulunan memurlara her
maaşlı memurlann uhtelerinde ı
Ancak bu suretle alman
terfi müddeti geçtikçe bütçe·
ancak bir maaşlı müderrislik
memurlann dahil oldulilan !ere konacak tahsisat dairew ya muallimlik bulunabilir.
dereceler, bu memuriyetler ha- sinde bir zam verilir.
Bunlara, memuriyetlerinden coricinde ki diğer memuriyetler
Bu zammın miktar, ş:eraft
layı maaşlarının tamamı, mü için · bir hakkı müktesep teşkil
derecab ve memuriyetlerin
denislik ve ya &auallimlikleri
etmez.
için muhassas maaşın üçte
envaı iki sene zarfmd~ hiiikisi verilir.
8 - Mafevk dereceye terfi
kumetçe tanzim ve bu kanuna
Orta tedrisat muallimlerine
için en az üç sene bir derezcyledilmek üzere B.M.M· ne
iliveten verilecek muallimlikcede bulunmuş olmak şarttır.
taktim olur a:ak bir cedvel
ler de sabit ve muvakkat
Yüksek bir mektepten meile tayin olunur.
muallimlikler mebde, maaşları
zun olanlar için bu mnddet
11 - Kadroları 1929 bütesastır. Ücretli muallimler bu
iki senedir. Müddetlerini ikmal çesine merbut cedvelde ayrıca
ahkama tabi olmayıp kadroetmeden inhilal vukuu dolayısı gösterilen maaşlı memurlar
lannda muayyen ücretleri taile mafevk derecede bir mebu kanun mevruundan hariçmamen alırlar.
. muriyete terfian tayini icap
tir. Bunlann maaş ve tahsisat6 - Mu~telif kanunlarda
edenler müddetleri hıtamıua
lai'ı birleştirilerek 3ncü madde
memurJann tahsisab fevkala'...
kadar eski derece maaşlanm
mucibince tekaüt tevkifabna
delerine atfen mevzu hakimler
alırlar.
ve v.erkilerle munzam kesirle«3» ncü madde mucibince her
Teselsülü derece sırası tarine ıta'bi olmaksızın ahkamı
derece maaşımn emsal hasıkip
ebniyen memuriyetler de
mevcudeye gi>re kendilerine
Jmdan tenzilinden sonra kalaher
daire
teşkilat
ve
memuverilir, bir seae ~zarfında bu
cak emsal farkı hakkında ayrin
kanunu
abkimına
göre
kabil maap.bn tanzimi için
nen tatbik olunur. Ancak vabir memurun azami üç derece · m1:1ktezi kanun liyihalan ihzar
zife ve memuriyetlerine mütemafevk memuriyete
tayini
ve « B. M. M. » e takdim
allik hususattan dolayı işten
caizdir.
edilmek mecburidir.
·
elçektirilerek maaşı katolunan
Ancak
teselsül
zaruretile
alelumum memurlara, tahkikat
12-1341 senesi butçe kanuftya muhakeme neticesinde meni üÇ derece mafevk memuriye- . nu «46» . mcı m~ddesindeki
muhakame ve ya beraat veya te tayin olunanlara
ikinci ( Maatlanndan tevkifatr"'ic:a-;.
ademi mes'uliyet karan verilbir terfi
müddetini dol- . nuniye badelicra mütebakidigi surette katolunan maaş
durduktan sonra da · üçihıdi si...) ibaresi yerine ( maaşları
larının emsal hasılının yansı
derece mafevk maaşı · verile·
mn aslı) ibaresi ikame olunur.
verilir.
bilir.
13 - İnhilil eden memuri·
7 - Devlet memuriyetine
«A.» serısıne terfi edebil - yetlerde vekil istihdamı halinhidayeten girmek istiyenler
mek
için «7» nci maddenin
de maaş kanunun on ikinci
azami onbeşinci dereceye kabul olunurlar. Bunlardan yüksek son ilci fıkrası hükmü hariç
maddesi mucibince verilecek
mekteplerden mezun olanların
olmak üzere en az on beş vekalet maaşının müddeti
on ikinci ve yüksek bir meksene devlet hizmetinde bulunazami altı aydan ibarettir.
tepten mezun olmamakla be·
mak ve yüksek bir mektepten
14. - Alelumum mütekaiclin
raber ecnebi memleketlerde
mezun olmak lazımdır.
ile eytam ve eramile ve hideyüksek bir ihtisas mektebinElyevm «B.» serisinden olup
matı vataniye tertibinden ma~
den diploma almış olanların
mezun
yüksek
bir
mektepten
aş alan zevata maq .aslilerile
onuncu derecedeki memuribulunmiyan
memurlar,
hizmettahsisab
fevkaladeleri birleş
yetlere kabullari caizdir. Onleri 20 seneyi geçmek şarti
tirilmek ve 8 Şubat 1341
beşinci ve on ikinci derecelere kabul edileceklerden garp
ile A serisine terfi edebilirler.
tarihli terfih
kanunundan
lisanlarından
birine vukufu
Aancak bunlar için terfi had- ' müstefit olan malüllere de
bllimtihan sabit olanlar bir
di için beşinci dereceyi ve el- terfih zamlan ilave edilmek
derece mafevk memuriyetlere yevm A serisinde bulunan ve
suretlle bir Kalem olarak ve
alınabilirler.
madde · mucibince
yüksek bir . mektepten mezun üçümü
«A» serisindeki memuriyetmemurlar
maaşatmda olduğu
olmiyan memurlar için bunlunlerden umumi müfettişlik, vagibi hiç bir tevkifata ve
dukları derecelerin iki derece
lilik, ve elçiliklerden Riyasevergilerle
munzam kesirlemafevkini tecavüz edemez.
ticumhur dairesi memurını,
rine tabi tutulmıyarak verilir;
hukuk müşavirleri , kalemi
9 - Bu kanun ile tayin
bu suretle verilecek maaşatta
mahsus müdürleri, mütercimedilen maaş dereceleri her yanm liradan dun kesirler ·
ler bu kayitlerden müstesna • memur için terfide esastır;
mevcut olduğu surette · bu
oldukları gibi fevkalade mahiancak adliye müfettişlerini ve . · kesirlerin bir seneliği ayrıca
yette siyasi sebeplere ve ya
mertebe muadeletleri hakkın·
~esap ve tahakkuk ettirilir.
idari zaruretlere ve ya mesleki da hakimler kanunu ahkamı
Üçüncü · üç aylık maaaşları
cereyan edip dahil oldukları
ile birlikte tediye ve keihtisaslara mebni ~<b» ve «c»
sirlerin
senelik baliğınde kaserilerindeki her dereceye de
maaş dereceleri kendileri için
lacak. . yarim liradan fazla
icra vekilleri heyeti kararı ile
bir hakkı müktesep addedilbidayeten memur alınabilir.
kesirler
bir liraya iblağ olunur.
mez.

ve

Mütekaidinden olupta umumi
bütçeden tahsisat ve ya ücret
alanlann bu vaziyetleri devam
ettikçe tekaüt maaşlan tahsi·
sab fevkalideleri ilave edil •
meksizin verilir; mütekaidin •
den maaşh bir hizmete tayin
edilenlerin tekaüt maaşları ta•
mamen kesilir ve ancak 2
haziran 1926 tarihli ve 9000
numaralı kanun ahkamı mah •
fuzdur.
15 - İhtisas ve: komisyon
ücreti ve makam tahsisab ve
tahsisatı maktua ve hakkı huzur
namlarile memurlara ayrıca
umumi ve hususi butçelerden
hiç bir mebleğ verilemez. Ancak kanunun tahmil etmediği
munzam bir vazifeye ve ya
ihtihas dolayısile teşkil olunacak komisyonlara memur edi-lenlere muayyen çalişma saatlan haricindeki mesailerine
mukabil icra vekilleri heyetince takdir olunacak bir
ücret verilebilir.
16- Devlet teşkilabna dahil olup umumi bütçeden tahsisat ve ya ücret alanların
kadroları kemakan ,JljUçe ile
tayin olunan bu vaziyette bulunanlann aynca bir kanunu
mahsus tanzim edilil)~İye_ ~u
dar tahsisat, zamaim v'e ü~
retleri bütçelerle yapılan tadilat haric olmak ü79e 1938
de kabul olunan esas ve mık
tara göre tediyeye devam
olunan ücretlerden maas nak·
li lazım gelenler hakkında
dahi ikinci maddenin son
hkrası mucibince
muamele
yapılır.

17 - Mülhak ve hususi
bütçelerle idare olunan devair
ve teşkilat ile devlete ait müessesat dahi memurlann bu
kanun esaslan dairesinde bir
sene zarfında tasnife tabi
tutmak mecburiyetindedirler;
bunlardan bütçeleri Büyük Millet Meclisinden tastik olunanlann 1930 bütçeleri ile birlikte
memurların tasnifine ait kanun
layıhaları da takdim ve hususi
bütçelerle idare olunan viliyet
idarei hususiyeleri, şehrema..
netleri ve belediyelerin me-murlannı tasnifine ait cedvelleri bir sene zarfında kendilerince tanzim ve alakadar
vekaletlerce badettetkik icra
vekilleri heyetince tastik olunmak ve sermaye ve idaresi
tamamen devlete ait müesseselerde müstahtem memurların
da umumi kadrolannı ve sermayesinin ekseriyeti veya ida-
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mustakif oJmaklaberaber
leri olan ve herbirine dahil
sermayesinin tamami devlete
olacakları saraboten gösteriait müesseselerde müstahtem
len memuriyetlerde mevcut
lllemurlardan rüesa kısmmın ta- memurların derecelerinin tabi olacakları esaslari muhtevi bir yini ve elyevm aldıkları makanun layhası, kezalik bir seaşa göre dereceleri yükselne zarfında hükümetce ihzar
miş olan ~emurlara yeni de11e «B. M. M.» ne takdim orece maaşlannın itası mevcut
lunmak lazımdır.
kanunlar ahkamı ve kanun
18-28 mayıs 1928 tarihli
esasab dairesinde usulcn sekanun mucibince yapılacak libiyettar makamlann tasvibihleskenlerden istifade ettikçe
ne tabidir.
kat olunmak üzere Ankarada
20 - bu kanun (1). Eylül
bulunan memurlardan dör(1929) tarihinden muteberdir.
düncü ve beşinci derecelere
21 - Bu kanunun ahkamını
dahil olanlara ayda (30) ve icraya icra vekilleri heyeti
altıncı, yedinci ve sekizinci memurdur.
derecelere dahil olanlara ayda
Aıkcrt ID4Gflar
22 ve dokuzuncudan on yedinKara, deniz, hava, imalatı
ciye kadar ( on yedi dahil )harbiye, harita zabitan ve
derecelerde bulunanlar ayda
askeri memurları, jandarma
15 11e on sekizinci, on dokuzabitleri on dört dereceye
~ncu ve yirminci derecelere ayrılmışbr.
O lira muvakkat tazminat,
Birinci derece: Birinci ferik:::~larma ilaveten verilir, bu
le 600, ikinci derece: Ferik rnınat bir ğüna vergi ve
lerr 500, üçüncü derece: fırka
!e"kifata tabi değildir. Dev~te ait mebanide ve memu- kumandanlığı yapmış mirliva~t tahsis edilen meskenler- lar 400, dördüncü derece: miri e oturanlara ve üç aydan livalar, divanı temyiz müddei
ll1a müddetle Ankaradan umumisi, vekilet hukuk müşa
rn~niyef\'~e memuriyeti mu- viri 288. 5 inci derece: alay kJıVakkate Ue infikik edenlere ve mandanlığı yaplDJf miralaylar, diınU~ttişlerden
ikametgafiı vanı temyiz azalan 256,1 altın
cı derece: mirayaytar, l>irinct
Ankaraaa bulunmayanlara bu
tazrnınat
·
sınıf askeri memurlar 220 lira,
verilmez.
yedinci derece: kaymakamlar,
19-13 ~Hnun evel "1335
t 'hl
"
ikinci sınıf askeri memurlar 150,
kan i tahsisab fevkalade
sekizinci
derece : binbaşılar,
ararnarnesinin
memurlara
üçüncü sınıf aıkeri memurlar
nıütea)l'ık a hk"amı ve maan'f
t.-•kil"t
(126)dokuzuncu derece: kıdemli
""" a ına dair (22) mart
26
yüzbaşılar,
dördüncü sınıf as(l 9 ) tarihli kanunun dokumaddesinin son fıkrasın- keri memurlar 108, onuncu de. orta tedrisat muallimlerine rece: yüzbaşılar, beşinci sınıf
aıt htıküın ile mezkur kanunun askeri memurlar 98, on birinci
derece: birinci mülaıımler ,
omuncu maddesi ve 18 mart
1926
albncı sınıf askeri memurlar
tarihli memurin kanununun 37 ıncı
• · maddesinin maaş 84, onikind derece: mülizımler
zammına müteallik hükmü yedinci sınıf askeri İnemuı
ve bu h''k
lar 75, on üçüncü · derece
u me mütenazır olarbauk diğer kanunlarda mevcut
zabit vekiJleri, sekizine sınıf
kihnler 1·ı
.
askeri
memurlar ·60, on dörnunu 17. e memurın kanu•11
n •nci ve hakimler kadüncü derece askeri memur
l u~~un on dokuzuncu madde· muavinleri 52 lira alacaklarennın maaş ve tah .
tan
't
sısat mikna aı hUkümleri ve 25 dir. Tevkifat, tekaüdiye yoktur.
haziran 1927 tarihli h . .
Yol vergisi, damga pulu divekaleti memurin k ancıye
anununun ğer mükelleflerde alındıjı gıbi
dokuzuncu maddesi ..:tahsil olunacaktır. Müşirler
~ maaş
. t
ve ta bsısa ına mUteallik hükve büyük erkanı harbiye reisi
ınü ve bu kanuna muhaJ'f
1
birinci derece 1DUf ile vekil
olan sair ahkam mülgadır.
ve
bu
Muvakkat madde • 1928 tahsisatı alırlar
dereceden tekant edilirler.
kadrosuna nazaran mevcut
ınemurlar bu kanuna merbut
MOtirlrin tahaiaatlan bayatta
(2) numaralı cetvelde tayin
bulundukca deYam eder.
edilen derecelerine dahil olurMecl& lutnııtılltn miUlar, ancak müteaddit derece- 1 te/Qum luıbul ebnlftlr.

d:cu

Altıncı
T~yyare pi yankosu

1

Beşziıci lceşL.de

11 lzazzi·aııc!t

Büyük ikramiye

50,000

l .ıirad ır

Aynca

ırı,nor Lh·rıhk ikr"
IC,CCO J~irah k bir nn'ikajat.

2.5,CCO. 15.ror. 12.r'Cr:
mı)re/er 11c

Bu kctidede cem'on 3,900 numaro
kazanacaktır.

'f ÜRKİYE İŞ BANKASI
Sern1ayesi: tediye ediln1iş 4.000.00U liradır
U muıni ~1üdürlük: Ankara

Ankara

Şubeleri:
Adana

1stanhul

Trahzon

İzmir
Samsun

HaJikesir
Gireson
J·:dremlt

Uıırsa

Ayvatık

Zonguldak
Ka,yseri
Mersin

~lüsail nmanwltıl, luınıbarolar, kasalar

Pazarhkla elektirik malzemesi mubay aası
Ticareti bahriye mekteb1 alisi mubayaat komisyonu rivaHtinden: Mektebimize lüzumu olan onar mu mluk budu ve tlrrevi demi vat beş yüz adet ampul ile ağaç vidalar üzer
vidalanmak üzere kaidesi porsilen san buronz duy ve on ild
demir tel 16 - 5 - 929 per,embe günii saat on dörtte pazarhkla
mübayaa edilecektir. Taliplerin şartnameyi görmek ilzere her
gün mektep müdüriyetine ve münakasaya iştirak için ~e
pazarlıktan evvel teminah muvakkatalarını defterdar~k bmasında ticari zirai müesseseler muhasebecihğine tevdı ederek
alacakları ~akbuz mukabilinde yevm ve saati mezkfırda mektepte müteşekkil mubayaa komisyonuna müracaatları .

ye:mü

Şapkalann en ucuz, en sağlam ve en zarifi

kumaşlarile meşhur KARAMÜllSEL fabrikası mamu·

latı ŞAPKA lardır BİLHASSA
Bu kerrc imal etmekte olduğumuz en son moda yazlık
gayet hafif ve zarif tavıan tüyü şapkalarımız şayanı
tavsiyedir.
lstanbul Sultanbamam İkinci Vakıf hanı albnda
Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir hastalıldan . - mütehassısı

SİNİR HEKİl\tlİ ŞUKR(J HAZIM

..-~

l.taııbul Sultan Mahmut Türffai. Telefon 2622
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~~mniyet sandığı eınlal(
Kat~i
Mtlznycdc muham·
Bedeli mln kıymeti

181

640

!{arar

İkraz

6338

ilanı

l\lerhunatın cins ve ncv·ııe
miı~tem!Htı

X.
mevki n
Kadıköyünde

Rasimpaşa

mahallesirı.de

yeldcğirmeni

5505 10982 9886

Borçlunun
ismi

300

530 13830 Vefada

Mo!lahlisrev mahallesinde acıçeşme sokağında eski ve yeni 19No.lı
yüz yetmiş arşın arsa üzerinde haricen iki dahilen
asma kat ve çatı katı ile
ahşap üç kattan ibaret ye·
di oda bir sandık odası,
iki sofa, bir mutfak ve yir·
mi arşın kadar aralık ma·
hallini havi bir hanenin tamamı
Emine Gülzar ve Fatma
Sabiha Hanımlaı

Kadıköyünde

Zühtüpaşa
mahallesinde Kalamış soka·
ğında eski 13 ve yeni 28

No. lı iki yüz on arşın arsa
üzerinde bodrum katı kargir
diğerleri ahşap olmak üzere
iki buçuk kattan ibaret on
iki (oda, iki sofa ve yüz
yirmi arşın üzerinde bir
mutfak bir ahır ve dokuz
yüz seksen üç arşın bahçeyi
havi bir köşkün tamamı
Fatma
Süreyya ve Server Hanımlar

5020 11205 10939 Erenköyünde

145

360

Sahrayıcedit

mahallesinde istasyon sokağında

394

ı45

8S

774 11185 Üsküdarda Arakiyeci Hacı·
cafer mahallesinde Nuh kuyusunda eski 71 N0: lı ~
yeni 93 No. lı yüz altmış
iki arşın arsa üzerinde ahşap iki kattan ibaret beş
oda iki sofa, taş döşeli bir
avlı yedi arşm arsada bir
mutfak ve otuz bir arşın
bahçeyi havi muhtacıtamir
bir hanenin tamamı
Bekir Sıtkı,
Mehmet Tahir Beyle.•
759 13300 Baknköyünde Cevizlik ma·
hallesinde yorgancı sokağın
da 12 No. lı yüz kırk arşın
arsa üzerinde ahşap iki kattan ibaret .altı oda, bir sofa bir mutfak bir kuyu ve
yüz doksan dokuz arşın
bahçeyi havi harapça bir
hanenin tamamı
Agavni H
176 13643 Üsküdarda Kepçedede ma·
hallesinde Karacaahmet caddesinde eski 65 ve yeni

280 1466') Balatta Hocaali mahallesinde
ğında Demirci sok~ğında eski
26 ve yeni 30 No.lı altmış arsa
igeriode mabodrum kagir iki
buçuk kattan ibaret dört oda ,
bir sofa , bir mutfak , bir kuyu
ve kırk arşın bahçeyi havi bir
hanenin tamamı Hayrettin Ef. ve Safinaz H
900 14930 Kandilli Ayazma sokağında eski
ve yeni 7 No.lı yüz altmış arşın
arsa üzerinde ahşap iki kattan

ibaret beş oda • bir sofa bir
mutfak • bir kuyu ve sekiz yüz

yeni 30, 30, 30-1, 30-2,

30-3, 30-4 No.h biri iki yüz
yetmiş yedi arşın arsa üze·
rinde bir kat kargir diğerleri ahşap olmak üzre üç
buçuk kattan ibaret on altı
oda, iki sofa, bir mutfak
dikeri yüz elli beş arşın
arsa üzerinde ahşap bir kat·
tan ibaret dört oda, bir
sofa, bir kuyu ve iki yüz
arşın arsa üzerinde kargir
bir katlı üç dükkanı ve yedi dönüm yüz altmış sekiz
arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı
İsm~t H.

cJ

337 No. lı yirmi iki arşın
arsa üzerinde kargir iki kattan ibaret üstünde. bir oda·
yı havi bir dükkanın tamamı
Süreyya H.

1

camii karşısında rıhtım iskelesi caddesinde eski 53
ve yeni 93 No. lı dükkan
sekiz arşın arsa üzerinde
ahşap iki kattan ibaret üç
oda, bir sofa altında bodrum, bir mutfak, bir kuyu
ve otuz arşın bahçeyi havi
bir hanenin tamamı.
M.m Haydı

n1Üzavedesi

kırk arşın bahçeyi havi bir hane-

nin tamamı

•

Sclim,Bogos yald121C1yan

Ef

lerlc Astine H.
Camiişerif mahallesinde eski ve yeni d*amacı
soka~nda eski 1 3 , 8 ve yenl
11 , 13-2 No. lı yetmif sekiz
arşın arsada ahfap iki kattan

85 1068 15020 Büyükderede

ibaret üç oda , bir sofa , btr
mutfak ve yüz on dört arım bahçeyi havi muhtacı tamir bir hane
ile yüz dört IUllD arsada ahpp
iki buçuk kattan ibaret dört oda.
bir sofa , bir mutfak ve yüz elli
arftn bahçeyi havi diğer bir hanenin tamamı
Yakup Cemil B.
895 1895 15587 Kabataştıı. Ömer Avni mahallesinden müfrez Fatmahatun ma-

hallesinde beytillmald sok.ağında
eski 2 ve yeni 28,30 No.lı ıkt
yüz on beş arşın arsada ma çatı
ahşap üç buçuk kattan ibaret
birinci katta iki mutfak, bir kuyu
iki kömürlüğü vebu katın Qstfinde
bulunan asma katta Uç odayı ,
biri ufak olmak üzere iki sofayı
"' ve ikinci katta dört oda , bırt
küçük olmak üzere ikl sofayı
ve üçüncü katta dört oda , tkt
sofayı ve en üstte bir çatı arasını
ve kırk arşın üzerinde iki kumalı
bir hamam ve tahminen ve yirmi
arşın üzerinde bir sarnıcı ve
yetmiş beş arşın bahçeyi havi ve
derununa cari nısıf masıra mai
lezizin Oç rubu hissesi iki bölüklü konaRJn tamamı
Mehmet Salıın B.
ve Behiye hanımlar
610 1170 17076 Yedikulede lmrahur llyasbey
maballesiodc e.aki İstaqoo cad-

'

19

19 Mnvı~

Son Saat

Sahife 11

67 • 1 metre
üz rinde karr ı ı
ıbaret ıkı oda,
fa ve on ıki
ar ın ar
ahşap bir
mıtf k ve a.ır.ıı d rt ar~ın
h ,. ı mul addema duk·
~695

6!

oo

ı 77 1

Saliha

n

H.

ru umat
ıd:ıres nin
altı odalı

625 12GO

•

Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
ilaç arlnlzl ihzar
ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.

Fosfo in

ecatı·." ~~~~~~ari
fevkaıa.de besı~r
buyutur. Maddeı hayati·

yeyi
R• havi en birinci çocuk gıdasıdır.
vü

n

arşm

arsa

r ı ı k ltan ıbaret
bır

23~

571

hme-

Ahmt't Sakip B
e in a·
ok gırı a
kı

1003
N

ı

Çocuk gıdaları emsküdar ,, ara mü· de zik,
pantalon mu

şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam sirinğa, lastik sonda, derece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı bbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir.

ellı üç

eski F azlıpa§a ve yeni Mıtlıat

ahşap ıki
ndık odası

paşa ııokağında eski 7 mu' errer

yuz

lı doksan
arsa üzerinde bir buçuk
kat kargir diğeri ahşap olmak
üzre ikı buçuk katta Lırı yemC'k
odası olmak üıre b ş oda, ıkı
ofa, ır mutfal \ IJI d ku

'e yeni l 6· l No.
arşın

oda, ıki ofa

] I) ')

44 )

195

on o\ e ellı dokuz

dayı, bır
arşın b h

mutf
} ı V<' altında yırmi
sekız •
lı dukk nın ha\asını
ha·H bu h n ın t mtımı Fabna MevhıbeH.
170 1313 18252 Bo azıçın 1 F.m r anda Emir·
cadd ınd
e kı 30 veyenı 36
1
No lı yuz 1ı ın arsa üzerınde ah p d rt k Uan ıbaret
olup bırınci k tta b r oda. biı
mutfa , ıkın u
dörduncil
katlarda k r ı lı ıkı r oda, bı
rer ofayı tPr o ve elektirık
t
atını yüz on r ın bahçeyı
ha\ı bır han nin tamamı Ihsan, Sıddık, H.
ve Mehmet KAmiran Ef.
7
0 O 8481 5 ]
Cih nnuma mahalle-

ı

8427Beşıktaşta

sinde } alı okağında eski 4 mü·
kerrer 39, 41, 43 ve y<mi 8- 1
17, 19, '>J o, lı bın yüz sek·
sen yedı arım 81"'...a üzerinde
kargır beş katt n ıbaret ve her
k tında bır r
lon ve fi.
ÇÜQ(-u, dord ncu k darda bir~r
odeıyı v üç yuz uç arşın arsa
üz rinde ahşap bır katlı saJq
d poya ve yuz altmış üç arvın
rıhtım ıooh ilmi h vı kargır beton arrn muk mmd bir antre-

345

po

659 184371

u

am

1

E, ılcktmos Ef.

ile inde

•

2595

vuı: ltm b<"Ş a~ın b h } ı haH
bır hanenın tamamı
Fatma Mel ıha H.
3980 l 8455Kad.~öyünde Cafe aria m halltsinde Bahariye ely<'\m Sabl gacı
sokağında e ki 25 mu ı rcr ve
27 No. lı yüz elli uç ar* n arsa

üzerinde yarım katı k rgır uç
katı ahşap olmak ıizere üç buçuk
kattan ibaret sekiz oda, üç sofa,
bir mutfak ve ıki yuz yedı arşın
bahçeyi havı bir han,.nın tamamı
5025 l 9050Kasımpaşad-ı Emın camii namıdı
ğer Başhasan efendi m h3I e ınde
lblar ve yeni Samancı ok ında
25, 25 mıikerrer 'e yeni l , 3
No. ralı altmış )'f'dı ar,m arsa
uzerinde kargir beş b,..ul lattaıı
ibaret 1 No. ralı daire -.ıç buçuk
odayı, bir antreyi w• hir kuçuk
mutfağı

2, 3, 4 N >.

Emin B.

lı d::ıırc

ikişer oıiyuk ve birer kuçuk odayı ve birer küçük mutf k v bi~er
küçük sofayı ve No. lı daırc
iki oda, bır sofa, hır mutfağı
havi olmak uzere beş daireyi,
bir dükkanı muştemil bir apart·
manın tamamı İclal, Mıhrıban, Samiye H lar
Yukarıda cins ve nevale mevki ve müştem.laıı yazı
mlAk
hizalarında gösterıl n bedellerle talıpleri uzerinde olup mayı 929
tarihıne musadıf Çarşamba gunu saat on buçuktan itibaren muzayedeye müba§etet olunarak saat on altıda kıymetı muhammenelerin geçtiği takdirde kat'i kararlarının çekılme i mukarrer bulunduğundruı talip olanlann mezktır günde saat on akıya kadar sandık
idardlıe muracaat eylemeleri ve saat on aftıdı!n sonra vul"tl bulacak
müracaatların kabul edilmiyeccği ve emıakı mezkOreye evelcc
talip olanların kat'ı karar esnasında hazır buhınmadlklan vo
başka talip zuhur eylediği takdirde \ v Ilı t lıpl rın k fıyet etmJt
addolunacaklan ıtan ohm •

Mavıs 19

Son Saat

12 Sahifo
14

s

ısa

•Bil~ 1929 ltkb ahn rınm büyük siirpıizin
\Jnıatada Karaköyce Voyvoda sokağı arşısıılpa
o

,

EKSEL · I

Bil) ük elbise folırikacı ıarafııırlan takdim fJlunacaktır.
:\Iüntnhap çe~itlcrim izi g;orm<'dcn hiç bir ınııbayaatta bu l unımıymız.

Beyefendilerle çoculdara mahsus
Son m oda biçimlerde ve teminatlı 1..in~tPn
muhıdir İngi liz "c faııta ıi ku rııa~la rdar

Kostümler
ve spor kostümleri
t')
liradan
~
itibaren

Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift İstanbeAul
çift kazanlı iki matbaa makinesi müsait çeraitle acele
sabhktır. G örmek istiyenler matbaamız idare müdüriyetine
müracaatları,

1

:\fe~lıur .\IA ~DEL

llERG markalı ve
en m ükemmel gabardiııdcn her renkte

Pardesüler
ve müntd rnp

17

çeşitler de

7 ~ 8 aylarından itibara" eUtten k . .llm• umanı
ve neşvu nümaaı esnas ında btımaı edilen
- - - emsalsiz bir unsuru c;.dal olan - - -

T rençotlar

.ve

liradan
2 itibaren
Hanımlarla genç kizlara mahsus
1

FOSFAT İ ii
FALİER

en son nı oJa ~·c her renkte
ınüntehap çeşitler gabardin

Mantolar

say~s"'İ nde temtn edlllr ... Fosfatın Faller
yavruların yüzlerine tazelik ve penbelİk
adelata kuvvet verir , ve onları ııUrbÜ~

ve Kasha Trençkotlar
h~ liradan
U
itibaren

ı
Pantalonlar

kılarm.
ı Vaınız

bir fl'osfaVn

o da ı:-osF ATİN F ALIE.fl dir.

Her renkte fanellalardan
ı liradan
2 itibaren
Çocuklara mahsus gayet müntahap çeşitlerde
dayamklı kostümler
Ölçü üzerine ısmarlama için kususi daire
Aylık ve haftallık taksitlerle muamele

6

1

C Al:lmeU farika)
TAl<tltt.EPfNOEN rcT1NAP EOfNiZ

=

acentası : Galata
başında. Beyoğlu 2362

Merkez
köprü

Mahmudiye
hanı altında. İstanbul 2740

Çocuklarınızın

Elbiselerini

ayer

Mağazasın~an
alınız.

akarlar
müdürlüğünden:

Müzayedeye vazolunan emlak

Bahçekapıda dördilncü vakıf hanının dördüncü katında 28,

29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 numaralı odalar.

Müddeti müzayede: 1 mayıs 929 tarihinden 22 mayıs 929
çarşamba günü saat on dört buçuğa kadar.
Balada muharrer emlak kiraye verileceğinden müzayedeye

vazolunmuştur. Taliplerin yevmi
dört buçuğuna kadar şartnameyi

ihale olan son günün saat on
okumak ve temipatı muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere l'll:anbul Evkaf
müdürlüğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan
olunur.
Evsaf ve müştemilab hakkında malumat almak isteyenler
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecı·i
misil raporlanın görebilirler.

"

HER YERO!! SATILIR

Sadık
Şube acentası:

Vakıf

VArdır ,

Antalya

posiası

( INEBOLU ) vapuru 19
Pazar!Oda Galata rıh
tımından hareketle [ İzmir ,
Küllük , Bodrum , Rados ,
Fethiye, Finike, Antalya ] ya
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [ Andifli,
Kalkan, Sakız, Çanakkale,
G elibolu) ya uğrayarak gelecektir.
Mayıs

Biraderler

zade
vapurları

l{aradeniz n1untazam
ve lüks postası

SAKARYA
vapuru

19

Mayıs

PAZAR
günü

akşamı

Sirkeci

.n

nhtı

mından haraketle ( Zongul-

dak, İnebolu, Sinop, Samsun,
Ordu, Gireson, Tırabzon,
Sürmene ve Rize) iskelelerine
azimet ve avdet edecektir .
Tafsilat için Sirkeci Mesadet hanı altında acentahğına müracaat..
Telefon: Istanbul 2134

TRABZON BlRINGl POSTASI
(REİTPAŞA) vapuru 20
Mayıs Pazartesi 12 de Galata rıhtımından hareketle
[İnebolu, Samsun, Giresun ,
Trabzon , Rize , Hopa ] ya
gidecek ve dönüşte Pazar
iskelesile [ Rize , Sürmene ,
Trabzon , Görele , Gireson,
Ordu, Ünye, Samsun, İnebo
lu, Zonguldağ] a uğrayarak
gelecektir.
Hareket günü yük alıamnz.

ızmir

• Mersin sürat

postası

(KONYA ) vapuz 21
Salı 12 de Galata
nhtımından hareketle İzmir,
Antalya , Ala.iye , Mersine
gidecek ve T aşucu, Anamor,
Alaiye , Antalya , İzmire
uğrayarak gelecektir.
Mayıs

Hantalzade Tayyar vapurları
AYVALIK - İZMİR postası

Tayyar
vapuru

19

Mayıs

PAZAR
günü saat 17 de Sirkeci rihhmından hareketle (Gelibolu,
Çanakkale ve Körfez tarikile
Ayvalık, Dikili ve İzmir ) e
azimet ve avdet edecektir.
Yük ve yolcu için Eminönü Reşadiye caddesi Rıhtım
hanındaki idarehanesine müracaat. Tel. İstanbul 1977
Yolcu bileti vapurda da
verilir.

• t9

Mayıs

I!!:

•

•

m

7

Duvar ıcindeki
ölü
,

•
rreıaşa lüzum yok(
Vakıli:

A lınıet Cenıaleddin
-17-

Mesele zannettiğin kadar
elıemmiyefli değildir,

Taş

odaya duşunce#,,

Son Sad

Sahife t3

Y erUi maliliar için
Müsabakamız

Müddet bjtiyor, cevaplarınızı gönderiniz..
Yerli mallan müsabakamız
mayısın yirmi beşinde bitiyor.

Halbuki elimizde henüz neşr-

oJunmamı§ bir çok mektuplar
var. Bu sebeple ayın yirmisi-

içinde kazanmıyacak kime
hemen yok gibidir. İdarehanemızce bir yandan huırlanmakta olan hediyelerden fimdiye kadar tedarik edilenler
şunlardır :
Etem Perleu imal«ilından
nejis 1/nyal. Sıireyya paşa,
Fl'.'ilı ane. Bcıkli· kciy fabrikalarınd<ın elbisc?Lik kumaş. baltaniyl' ve keü·n (jrflilt•r. .Milli
kon."ieruc fabrikası konserve
ve marmalatlar. ı ıilcılıya azim
Çini fabrikasmm :arif çini mamulCıtı. Hasan Fikri Alim
güneş ZJe .lfclrmcl Sabit imal<ilhcınclerinill yelek ve ro-

- Elyan, dedi şayet el'an
miye muvaffak olduğunu zanne kadar mektup kabul edeliüber Marsanla ev~enmek
nediyorum. Kendisi hiç şüphe
ceğiz ve ayın yirmi beşine
fikrinde ise hayatının sonuna
kadar da cevapların neşrine
yok ki sokak çapkınlarından
kadar kız kalmıya karar verbirisinin kötü bir şakası tedevam edeceğiz.
ın ış
· demek tır
. ....•
lakki etti.
Cevap gönderecek karileMarsiyal Zambarof şeriki t'
Elyam odasına gönderdikten
bunları gayet kısa yarimizin
cürmünün sözünü kesti:
sonra F abyeni çağırdım; kenzmaları ve nihayet mayısın
- Böyle sözlere lüzum yok.
1 disine meseleyi anlattım. Fabyirmisine kadar cevaplannın
Şirndi sema endiiemi mucip yen sokağa çıkarak binanın
elimizde bulunmasını temin
olan hadiseyi anlatayım. Ve
etrafını dolaşmış, komşulardan
.etmeleri
lnzımdır.
Bundan
~araiyal Zambarof birdenbire tahkikatta bulunmuı fakat bir
sonra gelecek mektuplar mncıddi bir tavur takınmış ol~n
şey öğrenmiye muvaffak olasabakaya idhal edilmiyecektir.
. oranşara olanı, biteni ve
mamış.
üzerinde kırmızı
harflerle:
Gerek Zambarof ve gerekse
Mayısın
yirmi sekizinde,
raplart. Bali :ade fabrikası
«Dikkar et1» cümlesini taşı
sahte Düpon kemali endişe
müsabakamıza iştirak edip cemn kuş hiyı1 yasitkları. BeyYan ka~rıda sarılı taş hadiseile birbirlerine bnkıyorlardı.
vapları neşrolunan bütün kako: kundura Jabrikasımn is•ini anlattı.
Her ikisi de ayni müthiı bir
rile.. imiz arasında kur'a çekikarpin ııe serviydlt•ri, DağisBir kelime bile söylemeden
hi1Si kablelvukuun tahh tazyılecek, bir gün sonra da kalam
:.cıde Hacı Celtil bey
h~nkerin
söyledikle:ini baştan kında bulunuyorlar fakat düşün zananların isimleri neşrolu
1
ipekli
mcrısııccıt fabri 1.-asl/llll
thayete kadar dinlemiş olan
celerini açıktan açığa söylenacak ve hediyelerimizin tevipek mam11ll'tlt. Lu:::ari Pana..Oranşar ıeriki clirmü sözlinU
mekten çekiniyorlardı. Nihazii~e ba~lanacaktır.
0
yotidis ıiç yıldt:. !Ji.r;hiui f abıtirince elile alnını sıvazladı
yet Loranşar kendini tutamadı
intihap ve tedarik ettiğimiz
rilwsmm ll~.d: biskıivileri. Fer·
w-e nıetaaetini muhafazaya gay- ve adeta kekeleyerek sordu:
hediye adedi pek çok olduret ederek:
Jıat ::.ade Jabrikasuun şık ka- Bu tat meaelesinin Marğnndan müsabakaya girenler
zaklari.
sanla bir alakası olabileceği
görmtlş olmalısın!.
Dc-d.ı, Rüya
Yoku lAtifemi ediyorni mi ima etmek istiyorsun?
-un.•
Zanbarof bütün metanetini
Zarnbarof cevap vermeden
toplayarak korkunç bir habe!~l. nı!!asımn gözlerinden rayı gözlerinin önünden uzakbı~sınf ~ekti ve buruşuk bir laştırmak istiyormuı gibi bir
-951 olmıyan o kadar ufak tef
k~gıt parçası alarak şeriki harekette bulundu sonra her Hiç olmazsa
bizim ipekli- vardır ki biıden heı· sene
cürmUne uzattı
1 kelimeyi ayrı, ayrı tartarak:
binlerce lirayı çekip götüren
ler
lıalis
fpelcfir
l Şimdi her ikisi de susuyor- Marsandan, dedi, artık
bu
eşya mini mini sermay~
Yerli mallarına halkı teşvik
..ardı. Çünkü her ikisi de ta
bahsctmiyelim. Çünkil bu dalcrin
memleketi~Wak.~ ~hJarmda hissettikleri kikada Marsan bildiğin yerde ancak o malları tezyit ve Av- mizde birleşme~ile
yapılabilir.
. ürucu korkunun tahtı tesiropa mallarına müraccah bir
ayak üzeri çürüyüp iskelet ..haMJstahsıl olmak isteyenlere
~de titreşiyorlardı. Her iki- line gelmekle meşguldür. oıu nefasette imal etmekle ohır.
bu
tavsiyede bulunurk n, A.sı de sapsan kesilmişti.
leri kendi hallerine bırakalım!
İmalatı ziyadeleştirmek için
ropa mallannın harici şaşaall
önce söze Loranşar baş
Ben ortlağa , cadıya inanacak
mevcut fabrikaların tevsiini is- na kapılmamalarını da ınn.
1adlık
1
ve heyeacandan titrek bir
kadar safdil bir adam deği
temek ve yahut Hükumetten
tehliklere tavsiye etmek •bir
sesle şeriki cürmüne sordu:
lim azizim .....
muavenet beklemek dogru
vazifedir. Şu nokta daıma
li Jb T e!aş etmeyip düşüneParmaklarını çıtlatarak ayadeğildir. Büyük sermayeler,
hatırda bulunmalıdır ki, biz
m elkıde bu mesele zanğa kalkmış olan banker şeriki
netd'
büyük
müesseseler
vücucle
henüz
sanatta frcnlder kadar
bf ıgınuz kadar ehemmiyetli
cünnilnün omuzuna tiddetle
getirdiği gibi küçük sermailerlemediğimizden
hile ve
d~t&ky değildir. Taş odaya vurarak devam etti:
yeler
de
birleşerek pek ali
tagşisten
aciziz.
Halfa
otunu
Tabii ten sonra ne yaptınv?
- Kendine gel, yahu! Bizi
birer
mUessese
meydana
ipek
~
yapmak
bizim
kudretibakmı!sendcereye koşup sokaga tehyiç eden bu mesele belkiın ır?.
de, biraz evel söylemi şolduğun koyabilirler; yeter ki sermaye mizden yüksektir. biz ipekliyi
aktım a- k.
.
sahiplerinin gayretleri samimi
ancak ipekten
yapabiliriz,
r
d'
B qıa ımseyı gögibi çok sade ~r şeydi~. Beleme ım. u t
h
"ok mahir b' atı
er halde ki de tesadüfün tuhaf hır cil- olsun. Bugün Avnıpadan ge- Bursa kumaşlan gibi.
Y
ır el atm11:: ol
k
vesi ...
len eşya arasında hic kıvmeti
Kemalettin
Yazı masam b'
T
aca ·
ınanın
ı'kı'nci
- Evet, evet.. Rica ederim
katında. Taş c
parçalayıp
dam akıllı eğleneceğiz.
Doğru
dtişUnmüşsün i
batka feyden bahsedelim..
dogruca o danın•ını
ortasın dü t"
Maskeli baloda hangi kıyafeta
Vakıa ben bu maskeli baZambarof
ta
menu
değiftir
- Peki bu ıneaeJa h~ u.
gireceksin?
lonun Elyanla nişan merasimi
mek ihtiyacını çoktan hissedaki kanaatin nedir .
n- Venedik dojları gibi kır
ile birlikte yapılması arzusundiyordu. Binaenaleyh Loranşa
Ma rsiyal Zamberof ıne
mızı
bir elbise giyeceğim.
da idim ama inatçı kızın terın bu ricasını kendi tehalükiane başını salladı ve:
yu.
- Anlaşılan senin, galiba
merrüdü yUzünden bu .fikird~n
- Bu hususta hennz bir le -kabulederek:
kan
rengi olduğu için, kırmışimdilik
fariğ
olmak
ıcapedı
Bak, dedi, az kalıın
fikir hasıl edemedim. dedi.
yor.
Belki
de
böyle
eglenceler
sana söylemeyi unutuyordum.
zıya büyük bir inhimakin var.
- Bu taş odanın ortasnıa
ortasında kalınca Elyan bana
Bir
hafta
ıonra burada hu- A!ayı b!r taraça bırak!
dOşUnce Elyan ne dedi?
suai bir ziyafet ketide edecek
ısınır. İlk ret cevabı karşısında
-Alay etmiyor, bir hakikati
- Kızıl harfleri okuY\lnca
ve bir balo vereceğim.
işi cebrütiddete dökmek istesöyliyorum. Tabii ziy~e~e n
nekadar bozulmuı olduğumu
-Tebrik ederimi ağlenece
dim ama biraz düşününce tat- baloya beni de davetı ıh-1
tabii takdir edersin, maamafib
ğiz desene....
lılıkla hareketin daha muvafık
etmezsin değil'mi?
heyecanını yeğeninden gizleMabadi
- Evet azizim, hem de aolacağı kanaatine vardım.

l

Yabancı eşyanın ~mşaasma lzıç
bir zaınaıı aldaı111ı(t111r1!.
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65
A merikaya gi- · ___ıımım:ı;mım:mıcaııım•

den ve gidecek
Ruslar
lstanbulda bulunan beyaz
Ruslardan «65» kişi, Cemiyeti
akvam tarafından verilen tahaisat ile cenubi Amerikaya
gitmek ü.zere pasaPortlan yaphnlmış, yann Marsilya tarikile Amerikaya gideceklerdir.
Geçen hafta da (25) beyaz
Rus gitmişti.

fırka

vilayet
heyeti reisi

C. H. F. İstqnbul Vilayet idare heyeti reisi
Emin Ali bey gripten
muztarip olduğundan
evinden dışarı çıka
ma maktadır.
&ki.şehir

çiftçileri
için
Eskisehir
Vila veti
.
idarei hususivesi
tara..
f ından tevzi edilmek
üzere ( 20.0IJU ) liralık
ziraat aleti satın alın
mıştır.

şeklinde

neticelenmesinin
sebebi, bizce, nedir?

Otin sabahki trenle şehri
mize gelen Avusturya takımı
öğleden sonra saat beşte ilk
müsabakasını Galatasaray takı
mı ile yaptı ve neticeyi (1-3)
olarak kendi lehine imale etti.
Bu takım, bayramın ikinci
günü Fenerle, üçüncü günü de
Galatasaray - Fener muhteliti
il.e maç yapacaktır.
Dün, Avusturyalılar karşı
sında Galatasarayı (1-3) mağ:
lup vaziyetine düşüren amil
ne idi?
Bunu İz<\h ve tahlil ederken
Galatasarayın Leblebi Mehmet,
Kemal Şefik, Mehmet Nazif
ve Kemal Faruki gibi dört
iyi rüknünden mahrum olarak
oynadığını
kaydetmek icap
eder.
Hele Galatasaray aleyhine
yapılan ilk golun gene kenai
miidafaamız tarafından yapıl
dığını kayded~rsek , bu oyun-

culardan mahrum olarak_ sahaya çıkan takımdaki eksikligın
ehemmiyetini daha iyi
anlarız.

Paneaıta.

merkez memuru
Karagümrük
polis
n1erkez n1en1uru Osnıan B. Pangaltı ıner
kez men1urluğuna ta.,vin edilmiştir.
---------------------~
Gine soyğunculuk
Tarsustan Mersine gitmek
üzere Derviş namında birinin
otomobiline binen altı kişi
Dikili ile yenice arasında otomobili tevkif eden dört miisellah şahıs tarafından soyulmuş
lardır.
Jandarma tahkikatı
hadisede şoförün de alakası
olduğunu tesbit edPrek kendisini clerdest etmiştir.

Çaınurda

~lenen1enin

köyünden

Avusturya ile maç
''1-3,,

öldü
Sasallı

,.ı.\li ağanın

h iznıctçisi İshak, köv
civarındaki gölde yıkanırken çamura saplanarak bogulmuştur.
ol

Maamafih, neticenin böyle
bir az
da hesap

olmasında, takımımızın

yorgun olmasını
etmek lazımdır.
Her ne kadar

Avusturyalı-

ey~irden

zehirlenenler

"e!

Jar da dün tir.enden iner inmez sahaya çıkmışlarsa da, onlamı oyununda her hangi bir
yorgunluk göze çarpmıyordu.
Diğer taraftan bu takını
tekniği, sür'ati ve nefes kabiliyeti itibarile cidden ahenkli bir birliktir.
Oyunları
çok seyyal ve
seridir.
Hele sağ ve sol açıkları,
futbol inceliklerine vakıf olduklan kadar koşmak hususunda da ayri bir muvaffakiyet
göstermektedirler.
Yer tuhışlan paslan kusursuzdur. Yalnız sağ ve sol içlerinin şüt alışları isabetsizdir. Fazla
yükseğe nişan alıyorlar. Hele
bir taç atışlan vardır ki cidden
güzddir. İşte böyle bir takım
karşısında dün oynıyan Galatasaray,
her halde fena
değil, iyi bir oyun oynamış, ve daha iyi bir netice alamamışsa, bu, m u hacimlerin fazla müessir olnmamalanndan ileri gelmiştir. Dün
iyi hazırlanmış bir Kemal Faruki bizce, vaziyetin değişme
sinde amil olabilirdi. $imdi
müteakip maçlarda bunun acısını çıkarmıya çalışalım.

Fenni temizlik
işleri

hasları

neler
ya acaklar

«25»

Mayısta

Tarabya Tokathyan otelinde aktedilecek
olan .Ajan('lar kongresi programı tesbit edilmiştir. Vilayete de tebliğ edilen program
şudur:

1- Kongr Tarabyada Tokatlıyanda

aktedilecektir.
2- İlk içtima «25» mayıs
cumartesi saat 15 de aktolunacak, ayni akşam Şehrema
neti tarafından bir ziyafet
verilecektir.
3 - 26 Mayıs pazar öğle
den evel şehirde bir gezinti
yapılacak sonra vapur içinde
bir tenezzüh icra edilecek
gece Büyükadada Anadolu
ajansi tarafından ziyafet verilecektir.
4 - 27 mayıs günü saat 10
da ikioci içtima icra edilecek
kongre murahhaslarına Mat15uat umumi müdürlüğü tarafın
dan bir ziyafet verilecektir.
aynı gece Seyrisefain idaresi
vap rda bir h lo J~r~cektir.
5 - 28 Sabah saat 10 da
dördüncü içtima akt • öğle
üzeliİ .Nıathuat cemiveti
stara,,
fından bir :d yafet verilec~~
Öğleden sonra 15 - 30 da
beşinci ictima akt~licektir.
6-29 mayıs s~bah saat 10 da
altıncı ictima
akt ögleden
sonra mesai tatil edilecek
kongre murahhasları hususi
tirenle Ankaraya gideceklerdir.
7-30 mayıs Ankarada ge-.
çecek, akşam istanbula avdet
edilecektir.

An

Sivrihisarda ameleden altı kişi yedikleri
p8ynirdcn zehir!enerek
bavılınıslarsa
da vak.,
..
tinde yetişilerek kurta rı 1ın ışla rdı r.
Ticareti bahriye
mektebinde
Ticareti
bahriye
mektebinin Beşiktaşta
Fer'iye sarayındaki binasının . traınva y caddesindeki yüksek du-

Gelecek sene ıçın
İzn1irde annesi Ayşe
nezafeti fenniye işle kadını bir yabancı ile
rinin bir şirkete ihalesi gayrı n1eşru rnünaselehinde Cenıiyeti bele- , betinden dolayı öldü- ,
diye azası arasında bir ren 1'1ahnnıdun muhacerevan hasıl olmuştur. kenıesi hitn1i~tir. Yaşının küçük olması ve
Beyoğlu posta ve
telQraf müdürlügü diğer sebeplerden doGa lata posta ve tel- layı l\1ahn1udun G sene
Q"raf n1üdürü Hayri B. R ay hapsine karar
Beyoğlu P. T. şübesi
verilmiştir.
müdürlüğüne
tayin

varı .,vıktırıln1aktadır.
l~u suretle caddec~en

Anadolu hattında yolcular
için bayram ertesiye kadar
tenzilatlı tarife tatbikına dünden başlanmıştır.

deniz görülebilecektir.

edilmiştir.

'fenziİatlı far~fe

nıen1urluğun nn nakli
Tayyare cemiyeti sevk müdürlüğü küçük Kınacıyan hanından Sanararyan hanının birine· katına nakletmiştir.

Sevk

19 Mayıs
Son Saat

Karagümruk cinayetinde,,,,
( 1 ncf sahifeden mabat ]

1 mahalle kahvesine gelmiş, odeşi Şflkrü, damatları Kamil 1 rada, eve kabul edilmediğini
düşününce kı.zmıya başlamış,
efendiler qağı indiler, İrfanı
dışarı çıkmış, evin önüne gitgördnJer, araJannda kavga
mif,
bir nara atmış, sonra
çıkb ve galebe
kardeş iJe
kapıya'
yüklenmiş,
Halit,
damatlannda kaldı ve irfan
Şükrü ve Kamil efendiler aşa
CSldGtü.ldO, cesedi sabahleyin
ğı
inmifler ve biçare İrfanın
sokakta bulundu.
ölilmil ile neticelenen kavgaitin iç yüzü
ya tutuşmuşlar...
Biz bu faciayı anlabrken
Neden böyle oldu..
dOfünmüştük: İrfan efendi
Evet fakat İrfan efendinin
Y•tmaj'a fiderken ne sebeple
Evelki gihı Şehremininde uzun Yusuf mahallesinde bir katutup karakola götürülmesi
bu eve uğradı ve irfan mOmkiln iken neden hayabna
dın kavgası olmuş ve maalesef bir tarafın ölümü ile neticeefendinin bu eve taaruz ettiği
lenmiştir. Kavga edenler Fatma hanım isminde bir kadınla
kıyıldı?.
kabul edilse bile, ftç kişi için
arabacı Ali ağanın zevcesi Feride hanımlardır. Kavg~ alelade
Şimdiki halde bu suale
bir dedi kodudan çıkmıştır.
bir aerhotu tutup karakola cevaıa alamıyacağız , çünkü,
vak'anın bu şekilde olduğu
1'6ttirmek milmkiln iken bu
Feride hanımın söylediğ·i sözler karşısında sinirlenerek düyapılan tahkikattan anlişıl
şüp bayılan Fatma hanım bir daha ayılmaınıştı.r.
biçare acaba neden 6ldUrilldO.
maktadır, fakat maznun olarak
demiştik.
Kavgada dayak faslı hiç olmamış, bütün gürültü, avaz avaz
tutulan
iki
kardeş
ile
damathaykırmaktan
ibaret kalmıştır. Fatma hanımın cesedini muayeAradan geçen mliddet içinlannın
suale
verdikleri
cevap
de yapılan tahkikat bu iki fudur:
ne eden doktor, her nekadar ölünün kalp sektesinden olduğu
IUalimizin birincisinin cevabını
nu tesbit etmiŞ ise de cesedin morga nakHne de lüzum gös- İrfan efendiyi biz öldürVerıniftir.
termiştir.
Müddeiumumilik, Feride hanımı isticvap etmiş ve
medik ki, sarhoşun öldnrülserbest bırakmışbr.
Hadise nasıl oldu?
meden tutulup karakola götüSebepsiz tecavüz
Yancldan yara
rülmesinin mümkil olup olmaAnlqılıyor ki o gece irfan
dığını
bilelim
?
Samatyalı Ohanes dün gece
Şehremininde Eakin AH,
efendiyi Karagilmrilke götilTavuk
pazarında
Kürkçüler
Kumkapıda
Kiğorkun evine
l'eıı sebep, Halit efendidin
Katil irim?
kapısında durmakta iken alb
evine uğramak arzusu de~ildir.
Belki böydedir, belki degil,
kişinin tecavüzilne maruz kal- odun yarıcısı Ahmedin zorla
fakat hakikatin anlattığımız
Filhakika kendi evi de oramış, büyük bir demirle başıngirmek istediğini görerek mani
d,dır. fakat kendi evine gir- tekilde olduğunu kabul eder- dan yaralanmışbr. Bunlardan olmak istemiş, çıkan kavga
lb~Yip te Halit efendinin evinin sek fU sual ile karşılaşacağız: Karabet yakalanmış, diğerleri neticesinde Ahmet tarafından
- Bu üç kişiden asıl katıl firar etmiştir.
&ıınııde durmasının sebebine kimdir?
bıçakla sol yanağından yara ~ince, bu sadece bir tesaTramvayın
ıanmlfhr.
Bilen ..-e söyliyen yoktur,
düften ibarettir, bakınız nasıl:
yaJmz bütün füphelerin Kimli
altında
Bir biçak işi
Arabacı Halit efendi per- efendi üzerinde toplandığını
Kömür amelesinden SadetKarağümrükte Molla Aşkı
teaabe giinil Kızını evlendir- yazabiliriz.
tin, dün Arnavutköyde 3107 mahallesinde papas mektebinllliş, l,aşka çab altına yollamıt,
numaralı kamyondan atlamış,
de oturan Hüseyinin odasına
M. S.
evde ~ ile yalnız kalınca
vatman fbrahimin idaresindeki
ayni mektepte sakin Ömer
aı~~· kardeşi kunduracı
tramvay albnda kalarak ağır
girmek istemiş, çıkan kavga
.u~ efendi ile, kızı kardesurette yaralanmıştır. Mecruh
neticesinde Hilseyin bıçakla
tının koeuı biçakçı Kamil
amele hastaneye yabnlmlfbr.
Ömeri sol elinden yaralamıştır.

Bir kadın kavgadan öldü

Cesedi morgda, kavga
ettiği kadına gelince ...

Ş

1-Ialled.ildi

efea~yı ~. ko~u

Mü_hendis
mekderslere
devam ediliyor

febınde

Tevfik efendinin rramofonunu

•lmıı, çalarak teesllrOnO gide~

IDeje çalışmış, tam o sırada:

Fena bir tesadüf
Tam 0 sırada İrfan efendi
sokaktan

geçiyormuş ,

Mühendis mektebi iliainde-

ki hadise kapanmq, 1 ve 2

gramo-

· · ışı
· 'd·ınce durmuş,
bfon sesını

ak~ış

ki bu ıc-s tamdığı
Halıt efendinin evinden gel~ektedir, İçeri girmek istemiş. }
·~. çalnııı, Halit efendi

&fıagı rnını 1 :

- Birader, deanif b
kadınlar fle birlikt~ ':w!ece
ruz, bir batka ~0 yoirfan efendi:
re1.
-Ali, diyerek Çekilmiş!

BuQünkü hava:
Kandilli rasatanesinden
allllllllfbr:
Dtın azami hararet «24~
derece, bu sabah «17» derecedir.
Bu gece rilzflr
hafif mütehavvil Hava 8 •
~ır.

inci sınıf talebesi bugün derslere girmişlerdir.
Mektep müdürü Fikri bey,
bu sabah bize şu izahatı

vermiştir:

- 6 talebehin tardı kesbi
kat'iyet etmiştir. Bunlann yeniden alınmaları mevzuu bahs
deği!dir. Derslere girmiyen ilk
2 sınıf telebesine de, Vekiletin emrHe derslerine devam
etmeleri lilzumu tebliğ edildi.
Bu efendiler, bilaistisna, bu
tebligatta hllsnn telakki ederek
bugün derslerine devama baş
ladılar. Bu suretle mesele de
kalmadı.

Mektepte verilen yemekler
iyidir. Yemek meselesini ortaya atmak bahaneden bqka
bir şey değildir.
Merhum muallim meselesfDi de tamik ediyorum.»

Komisvoncu
Ali efendi
J

Bir levizım memurunu
rüvelvcrle YUrdu.
.. Yetil ay, cemiyeti kendi
mecmuasında ara sıra, sarhoş·

luğun

doğurduğu

felaketli
vakaJan toplar, bir cedvel
neşreder, içenlere ibret dersi
vermeğe çalışır.

Biz bu listeye geçirilmek
Uzre bugihı de bir facıayı

anlatacatız:

Abidin efendi tütün inhisa·
nnda levazım memunıdur.
Nişantaşında SögütlO sokağında 47 numarala evde oturur. Abidin ef. •YYllf mıdır,
değilmidir, henüz ögrenemedfk: fakat dün akfam içmis,
bir hayli içmif, kafası dönmüş
Ye Komsfyoncu Ali efendinin
evini kendi evi sanmış, anahtanm çıkararak kapiauu açmağa çalıımıı,

fakat...

Komisiyoncu

Ali

v

efe~~i

!

kapısının kurcalandıgını 1 1dince hırsız geldi zannetmış,

elinde tabanca qağı inmiş,
kapıyı açm!f . ve. galiba fa~a
korktuğu, aımrlenne de bakım
olamadığı için anlayıp dinlemeden silahını patlabvermiftir.
KUJlUD Abidin efendinin sol
memesi üzerinden gİrmiftir,
yarası tehlikelidir, şimdi hastanede yatm&ktadır.

Bugünkü borsa:

İngiliz 1000,00; Frank
12,40; Liret 9,27; fmçre
2,51 ,50; Dolar 48,50; Dahili 93,25; Altın 860; Anadolu
24,10; Rumeli 7,45; Tramvay
73; Düyun 205,5.
İş bankasından alınmlfbr·

'16 Sahife

Mayıs

Son Saat

t9

Yelkenci
AVPURLARI

IZMİR SÜRAT POSTASI

•

v!ü~:ri lsmetpaşa
vapuru

19

Mayıs

Pazar

günü
tam
saat 15 te
PalaJa rıhtımından doğru
IZ:H llU~ hareket edecektir.
Tafsilat için Sirkecide
Y elkcnci hanında kain acentesine müracaat.
Tel İstanbul 1515
Ve Galatada merkez rıh
tım hanında Celibidi ve
Stafilopati acenteliğine müracaat. Telefon; Beyoğlu 859

İstanbul vilayeti en1vali metruke n1üdüriyeti ilanları
sokağı

Mahallesi
Cafer ağa

N.

Bahariye caddesi • 87

nevi
ma bahçe

kıymeti

muhammenesi
Ura
10,000 sekiz taksitte

kagir apartıman
'1üştemilatı: Zemin katile dört kat ve üç daireden ibarettir. Zemin kat iki büyük oda
bir mutbak ve bir hali ve çamaşırlık. Birinci dairesi Uç oda bir mutbak bir kiler ve bir
hali 2 ve 3 üncü daireleri dörder oda birer kiler birer mutbak ve birer hala, her dairenin odunluk ve kömürlüğü bahçededir. Hava gazı ve kumpanya suyu tertibatı vardır.

Balada evsafı muharrer apartımanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 10,000
lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 29 - 5 - 929 tarihine miisadif çartamba
günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli nıuhammenin yüzde yedi buçuğu hesabile teminat akçeleri ve ya muteber Banka mektuplarile emvali metruke satış
komisyonuna müracaatları.

Köhne kağıt, mukavva, anbalaj
kağıtları ve sigara püskülleti
müzayedesi ·- · - ~rnmn

inhisarı

umum müdürlüt}ünd·c n:

~

Cibali fabrikasında bir sene zarfında birikeeek olan kağıt 'Ye muka..Va lınpmblan ile stgara
kağıtlanndan çıkan püskülleri ve hurda ambalaj kiğıtlan bir sene mliddetle nıiizayedeye kor

nulmuff:uı. Taliplerin 25-5-9.29 tarihmde saat 10,30 Galatada mübayaat komisyonunda

bnlwı

Döyçe O. Bank
T arihitesisi: 1906
Müessisleri: Dresdner bclnk
A. Şafhavenşer bank Ferayn, Nasiyonal bank für
Döyçland.
Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul
«Galata ve İstanbul »,
İzmir.
Gaalata kısını telefon:
Beyoğlu:

247, 243, 684, 685

lstanbul kısmı telefon .
lstanbul 2842, 2843 •
Deposu : İstanbul Tütün
gümrüğü. Telefon:
İstanblıl 3227.
Bilumnın banka muamelab icra
ve hususi
kasalar icar olunur.

malan.

Müstamel 3 kamyon müzayedeSi
Tüfün

inhisarı

umum

müdürl1iğünden:"

İdareye ait kullamlmış 3 adet Berliye kamyonu sablacaktır. Tal!J> olanlann her gün görmek
ÜZ'ere müracaatlan ve 25-5-929 cumartesi günü saat on otuzda Galatada mtıbayaat komis·
yonunda bulunmaları.
Boyremlık
Be;uğlonda

İstikl.il

elbiseleriniz için

caddesinde Luvr karşısında 148 mu:naralı

PAZAR ÇEKOSLOVAK
ticarethanesini ziyaret ediniz.
rek

ç.ocuktarmız

Mezkılr mağazada gerek kendiniz ve ge-

için gayet güzel kumaşlardan ve ısmarlamadan farksız

Kostümler, Pardcsülcr., Pantolonlar

AL'ETO İLE dünyanın

en maruf markası:
Parisin "A. KLAVERİ,, nin icatkerdesi zayıflabcı
ve lastiki mayokemerleri, lüks korsaların son
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı:
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümesslleri
Beyoğlu N 0 437.
HOVAGİMYAN BİRADERLER

K~uz! K~unuzI
Çakmakçdarda çeşme soka' ğındaki kut tiiyü fabrikasında
yüzile kuş tf1yü ya.atık iki lira
yorgan 14, · şilte 15 liradır.
Kilo ile 125ktinqtan bqlar kuş
tüyleriae · mahsus kumaşlar
her renkte mevcuttur.
·

Kacbn hastalıldn
hekimi: Doktor

CEMAL
ZEKİ
Her türlü kadın rahatsızlıklannı ciddi surette tedavi eder. ŞehzadeL:.-ında
F ev·
~

z.iye caddesi 17 numara. Çarpmba pııleri fukaraya pa-

Son Saatin ilan tarifesi

-

Kuruş

16 ncı
13,12,11~10

eahifede santimi
uncu »
»

9,8,3 ünct1
2 nci

25

>
>

>

>

1 inci

Telgraf· lstanbul Saat
İlan

muhteviyanna dikkat olun •
makla beraber bu hususta mes'uliyet
kabul edilmez.
Gazetemizde intişar eden bütUO
yazıların hakkı mahfuzdur.

:Abone

şartları

Vilayetler için: ::ienelik 1700, altı
aylık 900, üç aylık 500 kuruştur.
Ecnebi memleketler için: SencJ.jJ;
3000, altı aylık 1600, üç aylık 900
kuruştur.

9 Zilhicce 1347

Takvim

Güncş

Öğle

İkindi

.ıı..40
..,..,
12,IO
16,07

b. 1-~
nA.vam

ı 9,"7A1
ot'

Yatsı

21,ı!i

İmsak

2.s~

-ra•s•ız-b.akdır-··-----111 Mes'ul mudurı Selim Ra9ıl

