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VAKiT 22 A~stot 

Devlet memurlarının maaşları Dün 6:öksu köprüsü
nüu vaz'ı esas 

dül etti · ecek? Nasıl tevhit ve te yapıldı • 
r~smı 

Maliye vekaletince 

Devlet memurları maa
~atının tevhit ve teadülüne 
dair olan 18/5/1929 tarih
li ve 1452 numaralı kanun 
ahkamı aşağıda izah edil
diği veçhile tatbik edile
ce'<.tir. 

Yeni bir teşkilat kanu
rıu yapılıncıya kadar aynı 

zamanda teşkilat kanunu 
mahiyeti dahi verilen bu 
kanun yalnız maaşların 

tevhit ve teadülünü temin 
ile kalmayıp kar.şık hesap
lardan azade salim bir ma
a§ sistemi tesis etmektedir. 

Teadül kanunu ahkamı
nın ne suretle tatbik edi
leceki bu talimatnamede 
gösterilmiştir. 

1 - Hakimler ve mu
aUimler dahil olmak üzere 
bilümum devlet memurları 
üç seri dahilinde on dokuz 
dereceye ayrılmıştır. Zabi
tan ve memurini askeriye 
hariçtir. 

A - Serisi 1 inci dere
ceden 5 inci dereceye ka
dar ( beş dahil ) 

B - Serisi 6 ıncı dere
ceden 12 inci dereceye ka
dar ( on iki dahil } 

C - Serisi 13 üncii de
receden 19 ııncu dereceye 
kadar ( on dokuz dahil ) 

Dereceleri ihtiva etmekte 
ve her derecenin mukabili 
maaşı asliler kanununun 

bir numaralı cetvelinde 
t öterildiği Üzere : 

1 inci d~rece maaşı aıli>I l 5Cliı a 
2 u • .. • 125. 
3 u • • " 100 u 

4 u • • u 90 • 
5" " .. M 80" 
6 • • u • 70. 
7 IJ ,. " " 55 .. 
8" H R U 45" 
9 .. • • " 40. 

10 • • • • 35. 
11 • • .. • 30. 
12 " " ıA " 25 il 

13 .. • .. • 22. 
14 • • • • 20 .. 
15 .. • • • 17,5" 
16 • • • • 16 • 
ı 7 .. • • • 14. 
18 • • • • 12 • 
19 u • • • 10 • 
lira itibar edilmektedir. 

Gerek tc:k!ı üt maaşlarının 
esabında ve gerek harcırah 

tahakkukutında ve muhtelif 
kanunların maaşlara ait hü
kümlerinde bu cetvelde 
yazılı maaşı asli!er esas 
olacaktır. 

Bilfarz selc.izinci derecede 
bulunan bir memur muvak
kat bir memuriyetle bir 
mahalle gündcrildiki uıman 
harcırah kararnamesine tev
fikan lıarcırah ve ikamet 
yevmiyesi 45 lira maası as~i 

üzerinden hesap edilecektir. 
Kezalik tekaütlüklerinde de 

hııngi derece maa~ile tekaüt 
edilmi5 i~e o dereceye İsa-

mm:::.-::::::::c=:::s::::ur:a :mcu 
hl.nım mi:esslslerin nazarı 

dikkatini celbetmiftir. 
Paramontun İstanbul re

Ji<örü Ertu~l MuhsinB.de 
n>üessislerin noklai naza
rına ittirak etrni§tir. 

Feriha H. bir iki güne 
kac!ar mukaveleyi imzalı
yacaktır. 

Feriha H. pek yakında 
fstanbulda bir filim çevi
recek , ikinci filim sesli 
1"1fim olacaktır. 

f'eriha H. 17 yaşındadır. 
Lcnköy lise•in<le ve sör
fenie okum\l!hır. İnııilizce
ai de kuTVetlidlr. 

Bir muhan1rim1zln Fe
riha hanımla yaptı~ mü
lakat genç!' k sayıf.•mızdıulu. 

tan1iın edilen nizamn:nneyi ne~rediyoruı.. ~lerasimden sonra nıüessif bir kaza olınuş1 
yaşlıca bir kadının ayağı ezilmi~tir bet eden maaşı asli tekaüt ı 

maaşının hesabında ı esas 
ittihaz edilecektir. 

2-Kanunun üçüncü mad
desinde bir numaralı cetvelde 
gösterilen maaşı aslilerin 
derecelere göre darbedi!e
cek emsalleri tayin edil

mektedir. 
işbu emsaller ile maaşı 

asli hasılı darplarının baliğ 
olduğu miktarlar dere7e 
itibarile aşağıda hesap edıl
miştir. 

~ 
::: Maaıı ...a _::!!,... Em•al 1 !:!!t., 

2 125 4 =~00 
3 1 ()() 4 =4-00 ( A) MTl•I 

1 150 ~4 . 600 

4 90 :\2 = '188 
5 80 S,2 =256 

6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
l'.l 

70 xa 
55 ~3 45 '2,8 
40 2.7 
~5 )'2.8 

~~ ~~.8 

---'210 
=- 165 

126 
-.ıoa 

= 98 
- 84 
- ;5 

13 22 '3 = 6G 
20 3 =bO 14 

l.i 
16 

17.5 :l,l 56 (C) ••rl•I 
l(j 3.25 = 52 

17 14 3.5 ... 49 
ıs 12 3.75 - 45 
19 10 4 40 

Bu maaşlar tekaüt aida
tı, kazanç vergisi ve mak
tu vergi ile kazanç vergisi 
munzam kesirlerine ve ma
arif vergisine tabi değildir. 

Damga pulu diğer mükel· 

leflerden olduğu gibi bor
drolarda her memurun ma

aşına isabet eden miktar 
üzerinden pul ilsakı sure
tile ve yol vergileri de tev
kifat şeklinde dairelerince 

yapılmayıp l<lurei hususi
yelerce diğer mükellefler 

gibi tahakkuk ettirilerek 
tahsil olunur. 

3 - Ankaranın bilhassa 

nıe~ken iiıtiyacı noktai na
zarindan hususiyeti nazarı 
dikkate alınarak kanunun 
18 inci maddesinde bazı 

şcrail dairesinde Ankarada 
bulunan memurlara muh

tdif derecelere göre mü
tefavit bir şekilde muvak

kat tazminat verilmesi esa
sı kabul edilmiştir. 

Ankarada bulunan me
murlara hangi dereceye ne 

miktar tazminat verileceği 
aşağıda dereçe sırasiyle 
gösterilmiştir. 

· mıal Bali.fi 
!\le.sı..cn 

t:ızıninau ı:c 

bali~ı ----1 l)O X 4 :::::600 
l 125 x 4 -500 
3 100 x 4 =400 
4 Q() L .'l ='2$8 +:ıo 
:; ııo 3.2 ==2~tı +:ıo 
6 ;o 3 =-ııo +22 
ı ~s :ı =t65 +n 
8 45 '1.13 =1~6 +ı;; 
9 40 2.7 =lOıı +ıs 

10 35 >2·;; = 98 + 15 
11 30 > 2.8 = 84 +ı5 
12 '.!.5 3 = 75 +ıs 
13 25! 3 = 66 +ı 5 
t4 ~'O J = 60 +ıs 
ıs ır.s :ı,2 == ~6 +ıs 
16 16 L 2.S= 52 +ıs 
ır ı• a.s = 49 +ıo 
rn 12 .ı.7.•= 45 +lo 
111 ıo 4 = 40 +ıo 

=~81 
ı:::::'.!8{} 

-<.'!32 
lK 

= 14i 
,._ 1 !.) 
= 113 
- 99 
= 90 
= 81 
- 75 
- 71 = 07 

59 

4-- Kanunun on sekizinci 
maddesi mucibince aşağıdaki 
fıkralarda gösterilen me
murlara tazminat verilmez 

' bunlara yalnız kanunun 
cçüncü maddesinde yauL 
emsaller üzerinden diğer 

vilayetler memurları gibi 
maaş ita edilir. 

A- 28 Mayıs1928 tarihli 

kanun mucibince yapılacak 
nıesk~nlcrden istifa edenler 
(işbu me~ken!erdcn istifa
deye başlayıncaya kadar 
tazminat alırlar ve istifade 

ettikçe muvakkat tazminat
ları katedilir.) 

B- Devlete ait meba-

nide oturanlar yani eqılak: I 
nıilliyeye ve metruke ve borç _ 
mukabili hükumete intikal :. 
eden cmtakte ve alelumum 
devlete ait mebanide otu
ranlar. 

C - MC'mu rine tahsis 
edilen meskenlerde oturan
lar, Şehremaneti evlerinde 
oturanlar. 

D-Üç aydan fazlamüd
detlc Ankaradan mezuniyet 
veya muvakkat memuriyetle 
ayrılanlar. , 

Bu fıkra mucibince mu
vakkat tazminatt&n istifade 
edemeyicekler, gerek mu
vakkat memuriyetle olsun 
gerek mezuncn olsun aled
devam üç aydan fazla An
karadan infikak edenlerdir. 

Bir sene içinde muhte-
lif zamanlarda muvakkat 
memuriyetle gönderilen ve 
ya gidenlerin Ankaradan 

inlikaki ceCR<ın üç aydan 
fazla olsa dahi muvakkat 
tazminattan tamiımeıı isti
fade ederler. Hastalığı ve 
ya sair sebeplerle üç ay
dan fazla mezuniyet alıp da 
Ankaradan ayrılmıyanl:ırın 
muvakkat tazminatı kat
edilmez. Ancak üç aydan 

fazla mezuniyet alıp da An
karadan a ynlanlar ve fakat 
bu müddet zarfında tama
men Ankara haricinde kal
mayıpda müddeti müteba
kiyesini Ankarada geçir
mek üzere avdet edenlerin 
Ankaraya gelmeleri m11vak
kat tazminattan istifade 
için bir hak bahJetmez ve 
kendilerine tazminatda ve-
rilMez. 

Kezalik 

müddetle 

muvakkat 
!.::aradan 

üç ııydan az 

mezunen ve ya 

memuriyetle An
infikak ettikten 

Dünkü t•az'ı ~.tal resmimle 
Muhittın B. ııe Jaı,,.tJ;/,,,.Jm 

bir kt•mı 

Anadolu hısanndaki Gök
sü deresi üzerinde Cenga
ver mevkilnde inp edilecek 
beton arma köpriieün va:ı:'ı 
eııas merasimi dün Şehre

mini ve vali vekili Muhit
tin B. tarafından yapıl

mııtır. 

Vaz'ı esas merasiminde 
cemiyeti be!edlye azala
rından baı:ılan ve emanet 
heyefl fenniyesi hazır bu

lunmuıtur. • i 

Merasim çok sade olmut 
Muhittin B. temel atma 

esnasında "Emanetin köp
rüler baklandaki nokta! 
nazarım bir kaç merasimde 
söylediğim için baıka bir 

fCY söylemlyeceği.rn" demiı 
ve kürekle 'ilk harcı atmııtır. 

Bilahare tazyik makinesi 
itletilmlı 've kazıklar ça
lulnuya :b!iılanmtfbr. B'u 

münasebetle davetlilere bü
feden pasta, dondurma \·e 

limonata ikram edilmif ve 
n:eraıime nihayet veril-

mittir. , 
Körünün yapıldığı ma

hallin zemini çok çürük 
olpuğu için beton demir 
kazıklar çıı.lalacaktır. 

Bu kazıklar her biri 12 
metro uxunluğunda olmek 
üzere 90 tanedir. Köprünün 
uzunluğu 27 metro olacaktır. 

İn"'8t 72,0CO lira ile bir 

müteahhide ihle edilmlıtir. 

İnpat bu ııene olmazsa 
ııdecek sene ikmal edile
cektir. 

Dün inpıına baılıınan 
yeni köprünün yerinde bu
lunan ahfllp köprü üzerinde 
vaz'ı esas merasimini mü
teakip çok müessif bir 
vak'a olmuıtur: 

Merasim h.itıım bulduk
tan sonra demir kazıklan 
çatmak için kullanılan taz
yik makinesi i§lemeğe baı

lamıı;tır. 
Bu sırada civarda bulu

nan bir çok kimseler ma
kinenin i§lemeslni aeyre 
gelmişlerdir. Bu esnada ah
ı;ap köprüden bir cdun 
arabası geçmittir. 

Tazyik makinesinin ma
kinisti makinemn istimini 
biraz f021alaştınnıf ve ma
kine fazla gürültü çıkar• 

mıya başlamııtır. 

Bltden bire gürültünün 

fazlalaitığını gören adam 
arabaııırun hayvan\an ürk
müı ve köprü kenannda 
oturmakta olan birkaç ka
dının üzerine doğru ara
bayı sürüklemiştir. Bu ant 
vak'a üzerine 40 yaı;lannda 
bir zavallı kadının diz ka
pağından aşağı kısmını kl
milen arabanın tekerlekleri 
altında ezllmiıtır . Zavallı 
kadın tedavi edilmek fızre 
hastaneye nakledilmiıtir. 

sonra mezuniyetinin temdit 
ve ya raporla daha bir 
müddet Ani<ara haricinde 
kalması lazıın gelmesi ve 
yahut muvakkat memriye
tin bir müddet daha de
vamı için emir • verilmesi 
dolayisile Anl«ıra hari<iln· 
de üç aydan fazla kalan
lardan üç ay için verilmiş 

olan tazminat istirdat 
edilir. 

:::r.::::==:::::::::::::c:::::::::::.::::ıı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:.:::::::::::: 

H - ikametgahı Anka
rada bulunmıyan müfettiş
ler. Bu gibi müfettişlere 

dahi muvakkat tazminat 
verilmez. Ankarada bulu
nan müfettişler burada bu
lundukları müddet zarfında 
ikamet yevmiyesi alamıya
cakları ıçın bu tazminat 
verileceği gibi Ankarada 
ikametgahı bulunan müfet

tişler de bu tazminattan 

İstifade ederler. Mıntakai 
teftişiyesi Ankara haricin
de olanların ikametgahı 
Ankarada bulunursu ken
dilerine muvakkat tazminat 
verilir. 

V- Muvazzaf memurlar
dan birinin bir memuriyete 
vekaleti halinde ikinci bir 
muvakkat tazminat veril
mez. 

Y - Açık maaşı alan 
memurlar nıuvakkat tazmi
nattan istifade edemezler. 

5 - Kaaunun on ıelı.izinci 

maddesinde yaulı ve i1bu ta!i
ı:ı>atoaınenin yukardaki madde
sinde izah edilen muvakkat 
lllmioat bir gOna Yergi ve tey

kilaıa tabi deği!dır. 
6 - Yukıırda izah ec!ılcn 

munk\:at tazm•nat Anh.ra şeh
rinin meıhı:ınde bUlunan me
murlara ait olup Anhranın ka-
7.a!ar.nda vqa merlcu tabı 

kura ve nahiyelerde bulunan 
memurlara tazminat verilmez. 

7 - Memurin lcanu~uııun 
37 nci maddesinde maa; zam

mına müteallik hükmtle bu h!ilı:
me mütenazır olarak diğ..- ka
nunlarda mevcut hükümler le· 
adül kanununun ) 9 uncu mad
de.ile ilga edılmlş olduğundan 
leadül kanunun 3 ve 18 inci 
maddeleri haricinde pahalılık 
Ycya uzaklık zammı namile hiç 
bir gO.na zam ita edılmi· 

yecektir. 
8 - Teadül kanununa mer

but 2 numıı.ra!ı kadr'> cetvelin
de her memuriyet için tayin 
edilen maaş asıllan mikte.n ha
len 0 memuriyeıte bulunanların 
alır.akta olılulcları maaşı eslile

l<rinden az o~ursa eokl maaşı 
·asliler bir lıaltb müheııep ola
rak tanıdıgınd n teiaüt ınaa~a
rının hesabında bu mıdı:tesep 
haklan mahfuz Lu!undurulacaktır. 

Me.elA 1929 bfı!çcııine ge
linceye kadar bundan "nve!ki 
bütçelae mttbut kadrolar mu
cibince maa;ı asli>i ! 8 l:ra olan 
bir memur teadül kanunile 15 
mcı dtteceye ithal edilmiı ise 
bu es:ı•a göre teadül hnunu 
mucibince maaşı a•li.t 15 lira 
olecaktır. !,te bu 16 lira evvel
ce a!makta olduğu 18 lira ma
aıı asilden nok.ao oldu11undll!l 
18 ! ra maaşı Mit bir halı:ltı 
müh~p olar.ıık teb.ütl~ın,l_: 

tekaüt maqlarının hesabına 
mahfuz bulundurulur. Kculik 
bu memurlara dahil olclulc:lzrı 
dereceye nazaran verilc:cek ma
aş il< 18 inci madde mucibin
ce veı ıleclt muvakkat tazmın.t 

miktarı elyevıo umumi bütçıenln 
maaş tahsisatı levkal!de uzaklık 

ve pabaldılt zammı, ıahtitatı 

makıua, ilıti"8; ücreti, makam 
talı.i•atı ve uınını malı.us ter
tiplninden tekaüt aidatı kazanç 
Tergisl, maktu vergi kazanç 
lı:esrı munzamlan maarif vergi i 
badeuenzil almakta oldutu r~ 
baliğ yekılnlarından ıu: oluna 
ita miktarları arasmdalı:l fark 
aeııe hitamına kadar hallı mük
lesq> auretlle tediye olunur. Bu 
hilltmü HalcAride bulunan 50 

lira maa:a a.lhi bir memur 
aynı zamanda memuriyeti itiba
rile 30 lira mal:am tahsisatı 

ald~nı fan: etmek sureöle bir 
ın•.,.I zikredelim. 
Teı-W.r ~ -· _., r- '11 51 _ ........ _. 

... 61 9S .. ~--.IS 
- _,_ ..,_ . a "" --l'..+hı '8.J 41 

Bu memur bütün tevkilat 
çıktıktan •onra şdlrl (! 83,47) 
lira rnaq almalr.ta idi teadül 
kanununda bu memurun <kre
cesinin 8 inci d~rece olarak 
kabul adıldiği de fanedtcek o

lursak teadül hnwıu rr.ucihlnce. 

7 inci detece nıaaı 55 
55 in ı;11iindi madde mu· 

S:ıyıla 2 

~ ' " 4"\_4:AJ_: ~ ~ .. :-"-: :ı l .(.lunu.u,e. a~ ~ 

) ıOt Aliye H. dayası, müs- ı0t Sovyet hükumeti 
1,i 

~.--~- taccl iş mahiyetinde ~rül- Türklerin Latin alfabesini -,,"" 
mer.sc, tatilden sonra ri.fyct kullanmalarını temin ede- : 

li. 
~ edilecı:ktir. cek tedabir almıştır. i 
g '°' irtişa tahkikatında ~Ruslarla Çinliler ara- ff 
~ ikinci safha da bitmi~tir. ~:Y- sında yeniden bir çok ~ 

~=---=---=_- nıkın cumartesiye müddei nıüsademeler olı:ouştur. } 
umumiliğe Yerilmesi muh- -a- M. Snovdcn M. Bri- \ 

= temeldir. yana ltalyanın, Yung pla- l 
'=- + Dün Gük~udıtkl C.eıı- nında gösterilen hissesini ~ 
==_= gıh•cr köprü>ünün va"zı esas lngiltere menfeatine tenzil ~ 

mer:ıslmi y:ıpılmıştır. etmek arzusurda bulun- ff 
~ -(> Teadiil kanununun duğunu söylemiştir. ~ 
i izahnamesi dün deftcrd:ırlı· :!:::::::::::::::::::::::::~::::::::::::sm::# 
j ğa tebliğ cdılmlştir. dün yerli mnllar Ye resim ; 

:!.=,,-==_= + :\lubtel!t miihadelc sergilerini ziyaret ctnıi;ler- j 
komisyonu dün toplanmış dir. ~ 
,.c t:ıkdiri kıymet ekipleri- ıfJt Yunan hük~)rncti cc- f 

l niıı lıl.p;nna kar:ır verilmi~ur. nlıını pazar günü ı;ü:ıdc- ~ 
~ -0. lsmd Pa,:ı hazretleri rccekrir. § 
@ıınııınıA "'' "ltfttnıtPN•tfWfl'tlllttnn naı111 •tttı •tttmıJTll lltıuuı ı ı ttnnı nııtıtıtıı: 11J111nıruı ııı ı :rııı 11 ııonırtnıfia 

cıblnce 3 ile lıasıldarbı 

165 liradır 
Kendisine 165 lira v.-rilecelt· 

tir ~ bu memurun evvlce( 185,4 7) 
\ıra mallJ ald~a göre her ay 
maaşı (20.47) !ıra tenzile uğ· 

ramalr.tadır, 

T eadill hnununun 4 üncü 

maddesi evvelce aldı~ maaıın 
ita mikıarı teadül kanunile ve
rilen maaşın ila miktarından 

fa~la olan memurlara bu far

kın iki sene hitamına kadar ya
ni eylül 1931 tarihine kadar 
haldr.ı mükıes;p suretile veril· 
mesi esası kabul edilmi tir. An
cak mezkO.r madde hükmüne 
nazaran 50 kuruştan dun kesir
ler elliye iblağ edılece~nden 

bu memura 20 lira 50 kuruş 
verilmek lazımdır. 

Ancak bu bu müddet zar

fında terfi ederek alacalı.lan ye
ni maaş larltı tı.ale eyledi~ ve
ya meıkCtr umanlardan istifa

deyi icapettiren hal ve prlları 

g•lıı! el lttt • ~l ~aldık' 
zammıııa tabi olmayan bir ma-

halle tah'fili memuriyet eyledik

leri veya bir memur\yctteıı in

fikak gibl bir lımla vukua gcldı~l 

surette farka alt haltb mükte
•epler kalmaz. 

Ancak• ,fi'.) pahalılılc zammına 
tabi bir m<ıhaldc memur bulu
nan ° o 34 zaınma tabi btr 
mahalde tahvil dtlği takdirde 
halkı m~kte.cp mevcut olup 
olmldığı ve oldutıı takdirde 
tahvil edildilt mahallin pahalı
lık oiııbffine · gôre hesap ve ta
yin edilmek li.zım gelir. 

Anbradaa munltkat lauıılnat 

alaoknn tamıiruıtıda hiıkkı mültıesep 
he..bımla dahili hesap edileceQI 
gibi dördüncü aıaddede yuıh se
bepı..- dolayuile aıuvallat tumlnsı 
almayacaltlano milttan tazmlnatlan 

da hültmeıı alonı ın.lıiyelto oldu
ğundan bu lnibıt dahhlt hesap 
edılecektır. 

9- T eodül ltanlltlunıııı dürdiincü 
madde.inın ve ııbu ı.liınatn..-ın 

yukarıdaki 8 inci maddesiııia ikinci 
lıhaa mucibince hakkı mülıesep 

olarak ıedııe edilecek farklarda 
mevcut lira kesirleri yarun ~radan 

az İle yanm lıreya yarim liradan 
faıl.ı ıııe bir hraya ibllQ edıleccktir. 

10 - ( 1108 ) nnmaralı -ı 
konunr.un J O uncu maddesi mnci
bintt asaleten iki vazife bir ıat 
uh.ıesinde ~ma etmemekte ancak 
bu hül..-ümden muallimlik; tabipbk 
ue mııheııdislik 1RÜ>lesna tutulmakta 
ve ınaııtlan da m-U ıqb!Jıma 

dair olan it...,.. ve ıoh.ı .. tı lev
kalCl<le ltwamameoi hükümleıine 

ıe..&ltaa tesviye .dilmekıe idi. Tea
dül kanunnnwı 5 inci maddetıt mu
allıml..- hakkında mutlak ıuretıe 

koııulım bu istisnayı tahdit etnı1ttir· 

Şu hale ııauran maıt l.aııunun1M1 

l O uncu m~ddeıi bükümlertnderı 

ınaık muallım!er müıteına bulllft

makta "" bu i>limada teadül kanu
""-nun 5 inci İnadde.inde yazıh 
tah<lidaıa tabi tutulmıh.dır. Bah
sedılerı tahdidat tu ıelilde ınenıt-

dur. 
A- Batka vuilesi olnny., mü-

Amerikalılar 
Nnfiaya ikiııci lıiı· teı..rr 

Yenliler 
Ankara 21 (Vakıt)- Bil

umum nafia işlerimizi almıya 

talip Amerikan şirketi bu 
bugün nafiaya birinci le~~
lifin mütemmimi olarak 

ikinci bir teklif vermiştir. 
Nafia eve! emirde teklifler 

üzerinde tetkikat yapacak-

tır. Müzakerat sonra mev
zuu bahsolabilecektir. 

ns:1naıın•:1:::::cmnns:n:r::==m 

deriı ve muallimlerin uhdelennde 
azami ma11tlı 3 müdec..WC ,·eya 
mualhmlık bulımabılır ve ma"tiarı. 

uhdelenndelc.i maaıh müderiılik veya 
mualli.ınliklerden ea fazla mıuqı olanı 
esas tutularak tam ve layia tarihi 
'ttreıile 2 inci müderiıtilc. \·eya mu

allımlikten d~!ayı buna Jİıuh ... u 

maaş ems:ık hasılıuııı 3 ıe ıkw ve 
ve üçünciiıüaden dolayı kezalik oaa 
mubasıas mıaş emsali huıhrun 3te 

biri il&v~n teaviye edılmelı: ıure-

tile tediye olunur. 
B- Rckt3rlült, melı.tep müdür

lü~, illı: ı..drt ... ı miifetıiıligi, labo
ratuvar teflığı, baş muaDıııdık ,.. 
muavinlik g;bi ücretlı ıdıırl bir va

zifesi bulun.mlann uhdelerinde ilı:I 

müderulık •ey• muallmılılı: buluna
bılır, bu takdirde idaı1 vaıile için 

muayyen ücretli lam olaral< vertlmelc.le 

beraber uhdclerindekı Olallflı mude· 
riılılt veya ınuallıınlllerdeıı doia}'I tayil 

tıırilıi 11rasile birinci içia muhas ... 

maqın lanıamı ve ikinci için mıı

hassas ıtıaatın üçle lkiıl tediye 
olunur. 

C - Ma&flı memurların uh
delerinde ancak bir maaılı mü
derrislik yeya maallımhk bulu· 
ııabihr. 

Bu takdirde memuriyetlerin· 
den dolayı maa;larının tamamı 

miide1T!slık veya ıııuallimlıkleri 

için muhıwu me"fll' llçte ıkiıl 
verilir. 

D - Orta tedrisat 
limlerlııe ıilrelell vertlecek mua· 

11.ımlikler de sabit ve mevkuf 
muallımlikler meb • dei maaşlar. 

esaotır. 

H - Ücreth muallimler 
bu hlllı:ümlere tabı d<iildır. Bll11· 
lar kadrolannda muayyen IC" 

retlerl alırlar. 

11 - Müteaddit muallıınltgl 

olanlara en yüksele muallımlik 
maaıı olan dereceye göre mef" 
ken tazminatı verilip di~er 
muallimlılclerden dolayı bir f") 
veıilmez. 

12 - Müteaddit muallimll· 

ğl olanların harcırahları e9 

yükselt maaş aslına tarih ııra~l· 
le ık.incinin üçte ikisi üçüncii• 

ıl '>e nün üçte bir ınaaı ııı;ılları 8 

edilmek surctile balığı esas tu· 

tul ur. 
( o • .:.., t•""' ) 
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·Feriha Tevfikll· 

Sürrealist edebiyat· 
·Sinema hayatına niçin atılıyor, 

ne yapacak 1 
Muharririmize izahat veriyor 

• 
b
. - Enkonsiyanın ede-
1Yat 

, 1 yapılmadı monıer ! .. 
d Şair ve yenilik meraklısı 
ostunı bu sözleri boğazıma 

311~1acakmış gibi söyledi; 
~ordum: 

- Enkonsiyandan mak· 
~at ne? şu meşhur "Freud. 

~~ .?bahsettiği enkonsiyan 

, Hani şu şuurumuzun al
ında gizli duran ve za· 

tııa.., zaman şuur sahasına 
sıkan . • I ? B cınsı arzu arı mı u-
nıı tnu demek istiyors~nuz? 
j - Evet. Evet ta kendisi. 
fle dostum edebiyat bunun 
edebiyatıdır. ,, 
b 1 eniliğe dört nala giden 

11 dostuma: 

E: - Hadi bakalım dedim, 
sel" Verin •. 

Aradan bir ay geçmedi 
f-tk;ıt ortada bir hayli 
e.ılconsiyan,, edebiyatına ait 
c eder var. Hatta memle
<{fllımizde "sürreralistn na
<a , 1 rıye er bile yazılıp çizil-
llı. 

•Ye ha,!adı. Fakat son 
ıaıııanların ne~riyatından 
:~lnşılıyor ki "sürrealism. 
ızde henüz bir fantezi 

te • kJu ediliyor. Ve bir 
11.rayiplik. Bu ,...,.yipllk 

omantik ve Realiat veya 
Eınpersiyonistlere nazaran 
eğildir. Bizzat "sürrealistn 

" " ı· t cereyana ve surrea ıs ,, 

Bütün hareketlerin emel· 
]erin menbaı o meçhul, 
ve kör kuyudadır. Bu kör 
kuyuda ruh kendi halinde
dir. Kendi benliğini olduğu 
gibi muhafaza eder. Hal
buki bizim şuurumuz bir 
cemiyetin ve terbiyeni;ı 
neticesidir . Şuurumuzun 
cemiyet kaideleri ile saflı
ğını kaybetrniftir ruhun 
saf cephesini ve bizi 
hareket ettiren en canlı 
sahayı ancak enkonsiyana 
inerek bulabiliriz. Sürre
alist edebiyat bu tezle 
ortaya atıldı. Realistler ya 
eski psikolojiye göre ruh 
tahlili yaptılar yahut örfler 
ve adetler üzerinde çalıı
tılar, veya sosyal mesele
leri kalemlerine doladılar . 
Sürrealistler ise asıl ruhun 
hakikatıne kavuımak is
tiyorlar. Bu hakikate der
hal kavuşulabiliyor mu? 

Buna kolay kolay evet 
denemez .. Enkonsiyanı in· 
san ruhunun yegane hare· 
ket noktası farzeden üstatlar 
bile enkonsiyan dedikleri 

zaman bir birinden farklı 
. özler söyliyorlar • Mesela, 

Dr. Freud, S.C yung, Alfred 
Adler enkoıuıiyan bahsinde 

:\luhnrrirlcrinıiztlcn lıin 

Feriha lı:ıııınııa nıLlclkatıııı 

~ıı 'ıırctle anlatmaktadır. 

\iknıı ı~cr 3 ,, t ci 
olnrnıııza mu aadc ,,Lı L·r'.ır 

mı? 
_, .\1111ı.:•11İn ,ıııı.:r:-ıı l;.', t 

merakı pek fıızl ıtlır lkııdc İ 
ın1...·n1a .. c,!.İ"'İ l'ir ız ı.f.ı nııın 

,.,, .. idır 11.ın:ı · ı; hır :ıııı. 11 

ınüınanaat L'trnt:ı.h. 
• 

()nu !\:ıtlık11y '.ıpunıııda 

gurdııın. l·:n clı\ bende bir 
çocuk iııtilı.11 lıırnl,tı. ~;ıni\ e 

ı de .ılen, tntlı 'c y.ını·ı;;ır. 
1 gozkrilc tıpkı bir mektepli 

kıza benziyordu. F;ıkat ko· 

nu~wk'" "'~'ın"·~ıııı~ w Gcnçelerin Ro
fikirlcrı tdıcllur etnıi~ bir h fi 
iı1"lll ~ıbi tc ir etti. niraz manyascya ft 
c ı·ı·el yarıınııız olan gı ızlcr -
ke,kinıc~ti ve ,uaııcrime ~u Pek ğlenceli oldu 
.:c\'a11lıın \erdi. 1' 1 r 1) ı t:cç('n!eıd,· ,oma ' 

Genç kadınların bedeni inki~afına büyük bir ehemmiyet yeren Alman mektepleri gecen - .'!nemayı niye tiv:ıtro- •iden hir k"ırn J);ıru!fıım il 
1 1 l" . ı d . b 1 l r d l k k . . h k ya terdh ediyor-unuz ? " . . f t et· ene gen, ığın ıe eııı ter iyec en nası isti a e ettii(ini ıer ·e~e gösterme· ıçın Lİ)'li tcza. ,.·cıw!crıınlırn thııı a'' < 

- Bence ,;iııcına ile ti- " • 
hürler yapılmı~tır. Bu te;ı;ahurler içinde bilhassa genç kadınlar, herke<in nazarı dikkatini tiklerini pınıı 1 rık. 
ccllıctnıi~ bunların nicutlarıııın "uzelli"i, km·vet ve muka\'emetlerinin azim iııki,,·afı genç er- yamı :ırasında pek büyük ı " " fark yok. Fakat iııema zen- Jlanılf ınunhılarııı lııı l"· • 
keklerden farksız tahammülleri ile herkesi hayrete dıi,iirmiı~lerdir. ı JI , lnıtı•tur ' gin ve,aitl ile tiyatrodan da- hntı pek el'; enet ' ' 

.\nıcrika "azeteleri Alman)·ada nençJi»ôn bu tezahürlerinin bir cok re~imlerini tesbit et· h ·ı l tın \\el l " n ı;• • a ı eri ~cçti. Berlinde ubun, Deniz ynlıl ıur"'' " 
mi~lcrdir. Bu rcsinıl~rin birini naklediyoruz. ı ı ı 1 • ı·ı ' or d ı .onc mı n o sun :;on zummı· J\ı,,tcııccyc il ı nıı;, 

esasta bu kadar ihtilaf var. ıeyler değildir. Bu saydı- lik tecrübeden aldığı ders !urda tiyatro sahnelerine sine- :'llonıu\ .ı plıljl:ırı gcıılıııL;, 
Farzedelim ki, bunların ğımız ~ daha evel ona usulu fU esaslara irca matik ~ekiller Ycrilmcktedir. sonra Ilı.' n·;c ı;i<lilnıi•Ur. 

içinde Freud'ün ki en meı- baıka mekteplerde yapmıı- ettlrmiıtir: 'inemıı cihıın~ıimul bir ~er· lllikr<·~tc Tıp r.ık ICL i, 
hur en çok akla yakın ola- !ardır. 1 - Ruyaların tetkiki • dır Tiyatro bence ntizcl fa. ·ı· ı 1 \ ıı· \,kcri ınııt.c, "' 1 ) ıı l ı. 1 1 
nıdır. u Sürrealist n !erde Halbuki Sürrealistler bi- 2-Ssöz hatalarının tetkiki kat kurunm Ustal lıir ıııucs Kam! lıahçe•indcki nıcÇ ili 
Freud'in nazariyelerine ina- ze enkonsiyandan haber 3- Tiklerin tetkiki. sese, el İ~çill)l;i yarımda falı- asker ahltksi i}ıırd ~<lılını:. 
narak enkonsiyani onun vereceklerdir. Bu yepyeni Bize enkonsiyanı keıfe rika ne be, siııcnıaııııı yuııııı- taklıcnıiz nıcçhııl n-kcr alı· 
gözüle teırih edecekler ve mektebin en esaslı, en hizmet edecek vasıtalar da ela tiyatro odur, ilen dc,inc çelenk koı nıu~lar l r. 
yepyeni bir estetik vucuda canlı karekteri budur. buntardır. Sürrealist ede- böyle düşııııııyorunı. !3ııkrC~l<'ll orını i\ınıpıla<l 1 

getireceklerdir. Sürrealisim ıekilden ziya- biyat rüyaların birçok mo- Büyük bir mcrbutiyetle . 1 'k ı rı g,ıılıııı;. 
Fakat eserler "psiko-A- de ferdi ve ferdin derin- noğrafilerine ve nihayet sinema hayatına atılıyorum. petrol 

1
" '.na .ı i\ral ar.ı· 

nalizn le ula tevafuk et- liğinl arayan mekteptir. ağzını çarpıtan, tırnağını - Bu m~rak 'İl. de ne Sinay;ıyıı gı<lılınıı.tırı ı11 rd 

miyor. Derinliğe inmek ruhun ha· yiyen, gözünü kırpanların zamandan beri ba~la<lı? yı, · 'lııaı a nıAnnsl t , , ır• 
San'atkarlar her hanitf kiki cepheo.ini gllrebllmek •. ıJah .. tik aahiplerlnln mo- - Kııçiıkkeıı ,cyretti~im edilmi:tir. !lıa:otı'l <ll\1 ·;<! .ı 

bir bulutu enkonaiyan me- için insanın kendlalni uy- no"-afilerlne istinat ederek fahrika>ı. Brıın<" 
kud 

~ . h "'' !ilimler, okuduğum romanlar .. 
1 

. 1• \ktrcnnlı ~ 
yung "enkoasiyan, i:liyor, taı halinde tanıtmak isti• "Spa ıarzetmeıı venke er " Sürrealist - bir edebiyat ttı-ıı, 'ı "11

.
11
'" 111', - · n .. i~lttiğlm hik;lyck·r hende 

bizim hulyavi hayatımızın yorlar. Hatta o zannı ve- ontane. fCyİ on- yapacaktı;. Yoksa empres- kfü,c,i, <Ski (J,nı. n l 1 
d b h be 

öyle rc,irJcr bırakıyordu ki ı ı 
bir akifi ve bir hayat ham- riyorlar ki bir el atıfta en- siyan an lr a rci zan- yonizimin kabahatı lrnlnıR Yıınıkknlc 1 

c 

ayn ayn nektai nazarlaııa 
sahiptirler. F .... ud'ün hocası 

1 d
. h h ld •s- ı· ne iıittij!im ,.e ı;ıirdıi~uın 'e.\'lcri 1 1 1 

esi ır. " konsiyanı derhal yakalı- netmesi er a e. ur a ıst- vardır. ' birçok yerler •cıi m . rı 
~::,ı~ :~~:~;:i~nalizn esas· A. Adlere' nazaran en- yorlar ve bize enkonııyan- ilk değildir. MeaelA tarih romanı yaz- ~~~~ı.al tenı.-il etmek isti) or- Ronıcııler ~cııçlcrınıı c hı. 
• S , konsiyan uzviyetin muhite dan, ruhunuzun en gizli Sür realist edebiyat eser- mak için tariha polis ro- ·nk bir aminıi et ~. '•r· 

ürrealist. edebiyat ~ere- intibak etmesi ve muhiti kötcslnden eserler lerinni, iddiasına göre '. . 1· - Siz demek ki arti,tin ) . 1 ı· 1 ):ıruııuıııınlııl ırı· 

Cereyana felsefe ve metot 

Y.tnı .,;ıkonsiyana istıııat veriyor- b im k . "P manı yazmak ıçm po ıs his.ederek ü'ıııınııı,ı f mı' en ır. . • .. 
kendine faydalı olabilecek !ar. vere 1 e lçın slko ' tara · ' h "'' n her ~<'" 

eden bir edebiyat tarika- . po.ikoanallz usullerine .. raporuna muracaat ederiz. cnr1>ını7.'I mı1. ,crcllnc < lıd··. Bu 'k 1 ··- ıekilde kullanmasıdır. lıte Hayır, yapılanlar henüz h k tn tın k bgo- Sürrealist edebiyatında Re- '•rı!rnı~ur llıı~rq 
u cereyan psı o oJı . f . d . . . . re are e e e mec u- . ı-;, et!. Bence arti't ro- zirakclcr ' . ıı;, . d'"' . t'h lelerin enkonsiyana böylece uzvı· antezı evresını geçırmıı rlyetindedlr. Bu usullere alizim gibi esaslı bir mek- !unu çok İ\i his,etıııcli 'e bdcıfııc ide hı.ıuk hır 

&o 
1 

gl:eç.~r ıgı ısı da nır yetin kendini bozulmaktan değildir. Veznin bozulması, riayet edilecektir çünku-· tep olmasını istiyenler eser· k ı· k •rmi tir f\afıleı rı· 
-

0
., aya · d k fi · . d · enı ı ·cndınc telkin )'Dpa- yakt \< • 11 

fJd. ~umuna . muhafaza faaliyetidir •• e- a yeııın ısten iği zaman "enkonslyan her !erinde enkonsiyanı ihmal ı:ıcnı \h.ıl 1
' :.ı ıaları •u<lur 1nsan d' .. h "h 1. " 1 . 1 zaman lıilmclidır. ı a-ct eden 1 

, 
1 

• 
1 

d nebilir. Freu e gore ap- 1 ma 1• cum erun parça an- ve her şekilde kendini etmemelidir. Bilakis enkon- zıı ııf .. tl rd·· Ronıcııkrın 
11 

•1Ur a d ~ ·ı a tın a s ı 1 ilen hısscttıktcn ,onra iste- ' • 1 
t k e11ı ıuurun sedilmif meydana çıkaına- ması ürrea ismi e ciddi ve gösteremez. ıiyana hakikaten inmelid'r- 1 tı klnrn ınuk' 

1 

ide ii•üf eden enkonsiyonla mı• cin~i arzulardır .. Daha hakiki surette alakadar Dr. Freud'ün 35 sene- ler. Sadri Ele~ '. ~)tıı~ı zaııı'.m ııj:';lıır, i'tcdip,im ettıkkrı nuınuH r. 
arcolwlur Y ••••••••••••••••••-•-•••••-••••~-- z.ınuın gulcrın1. cc\ııplar \t:f ••••• 

........ ~-------B~,;kozdaki ,, Kari mektubu '/ Büyük zaf~;--b~y-;~~;--·----------------~~1 

Beykoz kulübünün gay· 
retile son zamanlarda Bey· 
lcozdaki futbol salıası ehın· 
ll'ıiyetli müsabakalara sahne 
ol1t1uıtur. 

Yeni U7.uvlarla bilhassa 
llıu'ıacim hattı yepyeni ve 
ktı17 vetli bir hal alan Bey· 
koz takımı her cuma İı
lanbulun birinci sınıf bir 
i<lkunını saha ına davet 
~derek takımının yeni şek
hni tecrübe etmekte ve 
u suretle şayanı istifade 

llıüsabakalara imkan ver
ll'ıerktedir. 
h Beykoz takımı evelki 
afta Vefa ile kar-

tılaşmış ve ikiye karıı dört 

li\Yi)e galip gelmiıtt. Sonra 
!leçen cuma Fenerle yaptığı 
~açta da iki ikiye bera· 

ere kalmııtır. 

k 
Bu neticeler Beykoz ta

ıın . ının yeni şeklile gayrı 

kabili ihmal bir kuvvet ha· 
lırıi iktisap ettiğini göster· 
lllektedir. 

Beykoz yarın da Süley
llıaniye ile karpl&Jacaktır. 
+ Denlz.cilil/. ftdera.<.ıınnun· 

c!an : Deniz mektepleri ve 

inüsabal alar ~erli mallar ve ü~a~eıe meselesi fı'J't>! 
gazeteciler 30 d f •• •• ) Bir ;mıa yanırı ! l' arın da Süleymaniye 

ile Jjeykoz oynuyor 
kursları idman yurdu tara
fından 23 ağuslos929 cuma 

.. .. Heybeliadada yapıl· 
gunu 
ınak üzere tertip edilen 

b 
.. "k deniz yarıılarına uyu 

. . k hususunda bazı ku-
ıştıra 'kl 

1 . tereddüt ettı eri 
lüp erın 
haber alındı. 

İttifak nızanıname~i mu· 
. . bütün askerı spor 

cıbınce "t 
kil

• tı teıkilatımızın mu -
tef a ' d F d . . !dukların an e e-
tefıkı 0 haberdar 
raıyonuınuzun - bakalara 

ld ğu bu ınuea d 
o u d'ldikleri takdir e, 
davet e ı " lerin berınU· 
oıüttefik kulup · tirak 
cibi nizaınname . Jf teb· 
edebilecekleri tamıınen 
il# olunur. - -Doğum 

i;tlhba· 
ikdam refikimizin 

. "'e "Joumal d'Orien,t~ 
rat şefı . ·'ul miiduru 
ga7.etesinın me> 

\
, hit Rami?. Bey arkada~ımı· 
8 b. oğlu 

zın evvelki gun ır . 
l ·. ··c Hu>cı1n 

dünyara ge mı~ • . . 
· . cılılnıı<-

l\Jükerrem teoınıı e ' 

tir. . .. 1 r 
d uıun ömur e 

Nevza a 
b 

.. "k ,, ı Cev-
diler ve ııyu . 
det Molla beyi< r:·· . nı ve 
aUesi efradını tebrik cıkrı:e. 

Bir kariimiz şayanı ft~US OS eunu lldSJ 
dikk:~,:!~,;::1if'e f es'if edilecek? 
20 larıhlı Yakıl gazeıeıınde "İı 

ve propaganda " h•kkındaki bat 
makalemlır dıkbıle okudum. Bu 
hwusla bir •·alandaş »falı ile bazı 
ıeklrflenm vardır. Bu ıeklııler mem
lekel g»elecelt~nedir. Kısac.ı arze
dıyorum: 

Ticaret aleminin can no~til~ll 
olan ılancılrğın ehemmiyeımden 
bah.ed cek deılılım. Yalnız ~unu 
zıkretmeden geçemıyeceı1im kı bı -
zinı memlehııe ıl~nı zorla okutmak 
u"ulü :\ vrupaya nazaran çok ge -
rldrr. Bu da ıelcıl ve rı-nk meoe -
le ldir. Buralarını 'ialır aahipleri 

dü~ün ün. 
Mak.ılenizin ıonlınna doğru yer· 

il m•llardan bahoediyor unuz. 
Ben de mekıubumu bu bah• do -
layıaile gönde-ri) orum. 

Menılekeım ycrlı mallarınr, mem· 
Jeket adamına ıanrlmak ıçin gaze • 
ıel.,. çok güzel bir vasıt•drr, Fakat 
ga7.etl"'l,.rin tiAyıfa ıicretleri, hilha a 
bırincı oayıfa ücreli çok pahalıdır. 
Ben öyle düıünüyorum. Gnzetder 
yalnız ı erli malı ılJnlannı ura ıle 
günde ılıiyl aımamak lC kırmızı ve 
yahut baıka bır renkle bırincl ıayı 
foya derc-eımefi ,.e ılan •ahlplerin· 
den ıuııuocu sayıla ücrtli almalıdır. 
Böyle yapılır1& gıızelecıler bir ~y 
kaybederler mi ? Et.eler ne olurl 
Memlekete yardım elmıı olurlar. 

30 ağustos cuma gününe 
tesadüf eden bÜyük zafer 
bayramımızın heyt"canlı me
rasimle tes'idi için Kolordu 
tarafından bir program ha-
zırlannııştır. · 

Programa nazaran evvela 
cuma sabahı 9,30 da Ko -
!orduda askeri ve mülki 
erkanın tebrikatı l<abul olu
nacak, sonra da büyük 
geçit resmi yapılacaktır. 

Geçil resmine iştirak 

edecek olan askeri kıt'a -
!arla mektepler 10,30 da 
toplanacakla•dır. 

Saat 11 de mektepler ve 

kıt' at kolvrdu kumandanlı-
•••n•••••••••••••O••••••••••u••••••••u•uo• 

Ben bu ıntmlekeıın adamı)'ım, 

maalesef ıııtmleleıre ı çrlı mal o . 
!arak ne çıkor ıv bılıııcm. Ham· 
dol•un ŞU Serci •ayeoinde bLTk.Ç 
fC)' öğrtntbıldrm. 

Dığ" G""~ll!<i •rlod lara hiç 
olmazsa bır mtinakaıe 1t-bırı11 ol • 
ınatıı ıçin mektubumun )llt"n der. 

t:ini Lılhası11 rica ederim. 

M. Bedri 
Vak,ıt - Bu husu•lakt müla· 

ldamızı aynca yazacaAız . 

ğı tarafından muayene edi

lecek, sonra birinci fırka
dan bir zabit tarafından 
düşmanın imhasile ~etice
lenen başkumandanlık mu
harebesinin tarihçesi şöy

lenecektir. Müteakiben 3 
Üncü K. K. Şükrü Nail 
paşa kısa bir nutuk irat 
edect'ktir. 

Nutuklardan sonra geçit 
resmi başlıyacak, geçit res
mi yapan kıtaat Şişhane 
karakolu, Karaköy Köprü
sü, Sultanahıııet yolile Be
yazıt meydanına kadar gi
derek oradan itibaren kış
lalarına avdet edeceklerdir. 
Mektepler ayni yoldan Sir
kC"ciyc gidecekler ve Sir
keciden itibaren serbest 

•kalacaklardır. 

Gece mektepler ve kıtaat 
tarafından fener alayı tertip 
edilecektir. Saat 13 te 
Sclimiye, Beyazıt ve Yıldız 
dan (21) rer pare top •h· 
lacaktır. 

L l ı.t tar.ıfı ı lnd 1\ıf.ınlızdadır] 
l lariı:l\e l'ncumcniuin \annki 

it;timaında muzakcrenin irmamı 
ıncınuldur 'lukJbil Cl'\.'lp cu • 

ınarte'i. Yahut pazar g ınu \tıku
ra\a ~ondt"rill·cktir 

' unan gaıctckrı \1. \ cnizc -
lı»un l .~hcnlc lıulıınma,ırıa ra~ 
men ~Uratlc h:ırc 1.ct l'ttı~inı, 'c 
lııı urc ıle iki mcınlckcı ara-ın • 
<lak; ihtilafatı bir ın , "el h•I -
lctınck i-.te<liı:tini \Ull orlar. 

\ıina gazetclt·ri 'J\irki~t·nin :\). 

Polihroni\ adi.,in \nk ırı\ ::-crarctine 
[J.\ inine mtı\ afak.ıt go~tcn:l.'t:J'.ti 

ün1idıni izhar cdhnrJar. 

İtalyaııııı hak('ıuli~i mit 
\tina. '0 ' ıınan g"JZctcJc 

rinin 1 dhe1tkn ulrp ıwşrcııiği 
h:ıhcrlcrc 1 urc: icilaf t·dilcn nok
t:ılar tct"nk cdilt:rı,;\. '•tlnız muna· 

ziınfih ım,dclcrin İıalrnnın ha -
kcınli•\'inc tc\diı ıhıim.ıliıu.IL·n 

l.>ah:ı~df\on:ır 

~( u ı·al ılıa.~I aı·ıııııza 
talimat 

\nkar~, ~1 ı Uıı3 rfirimiz 
Enı. il. h:ırıciı c 'ckllıle ur.un bir 
mul~k:ııta bulundu. 

\lul odcle baş ınuha,ırnız 'J'cv· 
ıık K.1rnıl llc)c •ki ıhkAın W 

ınuko•el4ı dair<ı>ındc kL>lllİS.)'Oll 

nı:zdındt: 'atand~Jıruıpıın huku • 

kunn oııldafu ve hiın&J• ipn 
tallmaı 't•Mfmııtır. 

köprüden 

G eceleyin k ralıciY 
eÇenler, • 

1 , edi har· 
tarafınua Y 

l yanJıııuıı 
fin pırıl pırı 

görürler : Ll 
VAGON-

Ge enlerde birisi.: lü· 
_ ~radakl çizgıye 

k 
'edl sonra ıon 

.. yo . u ' 1 ı zum • 1 tına ka ın · 
harf ince o aca dedim 

T hJhl kolay, ' 
- aı . el n ikinci 

h rfln üıtiln e 
son ~ _ dürtünler, ye
aınpolu ıon 

tltir . • 
Af iVel oısun 1 
edinin bir kara _!ıaY· 

Kvanı olmasına ragnı~n, 
etinin yenilip yenıl· 

. bahsine Daver B. 
111emesı 
dostumuz da karı~tı. 

Dünkü "Cumhuriy ı. te 

diyor ki : . ıann .. o- yaela ınaan . 
un deli ınanevı 

yedikleri ma • 
hatlar arasında tavtan :; 
kedi de cennet taam• 1 

kallı'·• .. 11# 
Bu hakiınane soze 

ilAve eclilebillr. Afiyet oJ. -·riL ~ 
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Harf inkılabımız feyizli tesirini 
1 
1 
Poıta 

... 
asrı 

Küçük 

itlerin de 
teıisat 

Avrupanın başlıca biiylik 

~ehirlerinde hava tazyiki ile 
' 
mektııp se\ki için yer altın-

da borular vardır. 
Posta ve telı;raf ldare•i 

şehrimizde ele bu kabil tesi
sat yapmıya karar vermişti. 
Bu te,batııı projesi hazırlnn

mı~, _A. nlrnraya gönderilmiştir. 
~chrimizdc hava borularile 
po<ta nakliyatı yapmak için 

200 bin liraya ihtiyaç vardır. 
Celccek sene projenin tat

;ıikinc haşlanacaktır. 

• llund;ın bir müddet ev

rd Trahzon, Samsun ve Gi

resun hanlisinde tetkikata 

~ıknn iktu;at meclisi azala
rıııd:ııı Lıi: kısmı şehrimize · 

il\ det etnıislerdir. 

1 leyct yakında Trakyıı, 

Adana w iz mir ha\ ali inde 
de tetkikat yapacıktır. Bu 

tctkika daha bir buçuk ay 
dc,·;;m edecek hundan sonra 
da umumi tetkikat hakkında 

rapor \erilecek tir. 

• Pariste beynelmilel sine

mi ililnl:ıı ı yapan bir şirket 
Tkaret Odasma mlıracaat ct
mı-tir. Sinema ~irhti Tlırk 

maDarıııı biitiin dünya sinc

maUırınd:ı reklam edeceğini 1 

bilL.ırıııektcdir. Hu mlır;ıcaat 

<>kırc Oda>ı tarafından tetkik 

etli'mckttdir. 

• .\ııhra Ticaret n~ Zahire .. 
hors:ısı k<\tilıi umumilij1;ine 

tıicc ırdan Emin Bey tayin 

~luııınu~tur. 

• .\nkanıda harita mcktc-
• hine lise mezunu 20 talebe 

.ılınacaktır. 

• Eöna[ murakiplikleri 
koıni;;ı <lllU ha esna! cemi
vctınin bir doktor hulıındıır

n1a,.1na karar vermi~tir . 

'ombyonun bu kararı 

üzerine esnaf cemiyetleri bi

rer doktor tayin ctmiye 

ha~lanıı>lardır. 

' 

• ~ıhhiye \Ckftleti nıiiste· 

an J lii,:ınıetıin B. yakında 

ınczuncn l'arisc gidecektir. 

• J lakiıniyeti .\lilliye v;a· 

zc tı·si ıı '. n mıısahhi h ]erinden 
Ce ı\I Danıt beyin ı;:ızete

t:il!c:c İll[İ~abının 32 inci yıJ 

d )nunıtı mllııaschetilc µ;azc
ıcdlcr Ankar:ıda kendisine 

hiT ziyal"ct vernıi~knlir. 

• \ h·,ııı:ı tlçilip;imizden 

Enrnıtte ı;eleıı bir tezkerede 
itfa ı c nıııtaha>sı<ı \1. "Köv
n:k., in mtnıleketinıizc µ;cl
mck uzere hartirah lıekledi

j!;İ lıildirilıııi~tir. Em<mct., bir 

kaç µ;llnc kutlar ~iitHlerecek
tır. .\1. l\cirnikin eyllılllıı 

~ I .'\_ iııtk şı·hriıııizdc hıılu

ıı:ıcaP,ı zanıı edi 1 ıııc k tcdir. 

• Bir .\larnr µ;unıpu mcz. 

lıah"dııki kanlımlmı btiLıde 

ctıı ek için l~mancte müra

caat etıni~tir. \)acar µ;ıınıpu 

k<ınlanlaıı kim} cıi µ;ulıre 

) apac;ıktır. 

. ı leyhdi ve dijter :ıdıılar

dakl sımaıoryonılara J ·:nuınet 

lıiıt\'e>intfeıı lııı sene l .'i bin 

lira nııwıcnet edilecektir 

Bu par;ınııı bin lirası l ley
beli.,da ':tııııtoryoıırnn:ı, mli
ıclıaki>i de diğer saııator

yomlara te\'Zi edilecektir. 

• Bilumum nafıa i~lerini 
tlenıhtc etmiye talip olan 
Amerikan gurupıı 400 mil

yon teklifini izah eder şekil

deki ikinci tekllfnamesini 

dün Nafıa vekAletine tevdi 
etmiştir. 

• ~ehremaııeti evrak mü
dürü Avni Beyre haıinei ev
rak başk~tibi Şükrü Beye 

birer maaş nisbetinde ikra
miye verilmiştir. 

...... -

Haberler 1 
Başvekilimiz Md
latyaya ftidecekler 

Bir halta kadar sonra An
karaya muvasalatları bekle
nilen Başvekilimizin, mütea
kiben intihap daireleri olan 
;\Jalatyayı reşrHle mahalli 

ihtiyaçları tetkik buyuracak

ları haber \ erilmcktedir. 

Başve-ilimizin, ı;eçen se

ne olduğu p;ibi l\lulatyada 

bir nutuk irat buyurmaları 
ihtimali vardır. 

• lstan bul jandarma ku
mandanlığı plajlarda resim 
çekilmesini menetmiş ve pl:lj 

civarında !otogrnl makine· 

>ile görülenlerin makineleri
nin müsadere edilmc~ine 

karar vermişti. Dahiliye ve
kılleti, halkın hl1rriyetini tah

dit eden hu kararı muvafık 

bulmamıştır. Arzu eden plaja 

fotogru! makincsile girebile· 
cektir. 
' • Yeniden (50) ecnebi fa. 
hişc huduılarımız hnridne 
çıkarılacaktır. Pıısaportl:ırı ih
zar edilmektedir. 

• Ankara f.mıınet muııvin

liğine Beyoğlu dairci hele

diye>i müdürü 1 l:\1.ım Beyin 
tayini derdesttir. 

• Po~ta ve telgraf umum 
müdürü Fahri B. şark vi· 
l:\yctlerimleki ,;eyahatiııe de
vanı etmektedir. Fahri ll. 
clyevm \'anda bulunmnkta

dır. f.yllıl nihayetinde Anka
raya avdet edecektir. 

• Fındık mah,;ullimüz bu 
sene azdır. lfü hastalık, fın 

dıkl:ırımızı yarı yarıya eksilt
miştir. 

" iş bankası umumi mü
. dlirü Cclı\I bey dhn ~ehrimizc 

p,elmiiitir . 

• Bulv;arbtanııı Sluıya fut

bol t:ıkııııının l/.mirc geleceği 

geçende )'ill'Jiınıştı·. lzmirli 

futlıolcular Bulgari>tamn "llo
td _ kulllbü ilr de bir mu-

k;ı, ele yııpn11~lardır. llotd 
kuliıbli eyllıldc lzmirc ı;cle

cek ve orada Altım ordu, 

,\icar ıe lzmir muhteliti ile 

LİÇ maç yapacaktır. 

* Avrupaya ı;iinderlkcek 

lise mezunlarının dün Darül 
liinuııdıı imtihan1'ırı b:ıılamış

tır. 

" l 1)28 ~enesi k<\ıııınu>ani 

iptida,;ından k<\nuııcn·cli ni
hnyctiııe kadar lstanbul be

lediye dairelerinde .ı200 çif-

tin evlenme mcre>imi 
edilmi~tir. 

icra 

" Ticaret odıı~ıı tesısı ıçın 
te~clılıllstc bulunulan bakkallar 

kooperatifine ırn mwııenette 
bulunacaktır. 

Acı bir ölüm 
Esbak mutasarrıflardan 

Reşat ve Hasip paşa zade 
Eşref paşaların hafidi se
faret katiplerinden Hüseyin 
Hakkı Beyin kızı Aliye 
Hanım müessif bir ölüm 
le Alla hın rahmetine 
kavuşmuştur. Aliye Hanım 
iyi tahsil görmüş ciddi 
faziletli bir Hanımdı. 

Ailesine taziyet arzeyleriz. ---
Kulüp murahhaslarını 

davet 
C. H. Fırkası müfettiş

liğinden : lstanbulda mev

cut Federasyona da~il olan 

ve olmayan bütün spor 

kulüplerinden ve lstanbul 

heyeti merkeziyesinden se

lahiyetnamelerini hamil bi
rer murahhasın 25 ağustos 

1929 pazar günü sııat on 
altıda Cağaloğlunda C. H. 
Fırkası lstanbul merkezinde 

h.ıızır bulunmaları mercudur. 

Sovyet hükumeti 
Türklerin litin alf abcıini kullanma -

larını temin edecek tedabir Aldı 
:\loskovıı, 20 <A.A)- icra komitesi riyaseti Türk-Tatar 

lisanının i,;timaliııde de,·let miiesseselerini Lltln alfabesini 

kullanmağa icbar etmege karar vermiştir. Yüksek mektepler 

ve miiessesııt gelecek seneden itibaren talebeye bu alfabeyi 

öğretmeye başlıyscaklardır. Yeni alfabenin tub'ı cihazlarını 

tedarik etmek tizre krediler verilmiştir. Arap matbaalarının 

ithali menedilmiştir. 

L8hide vaziyet 
Yeni bir değişiklik arzetmiyor 

f.ondra, 20 (A.A) - Lahide vaziyet değişmemiştir. ;\lali 

mlitahassıslar lngiltercye yapıln son teklifleri tetkik ile el'an 
meşguldürler. lngiliz heyeti murııhhasasınııı zannına ı;üre 

lııgiltereye gösterilecek azim müsnadat onun istediği iki 
milyon 400 bin liranın ancak dörtte biri nisbetinde olacak
tır. Siyasi komisyon Ren eyaletinin tahliyesine nit miizııke

rata dlin akş:ım da devam eylemiştir. Bu içtimaa iştirak 
eden lııı;iliz murahhası noel yortusuna kadar blitiin lngiliz 
işgal kuvvetlerini geri almak azminde bulunan Londra ka

binesinin tahliye ameliyesine eylülden itibaren lıa~lam:ığa 

karar verdip;ini tekrar eylemiştir. 

Lahl, 21 (A.A) - Havas ajansı bildiriyor: .\!. Briyan i'e 
\1. Sııonfeıı anısındııki mlil:\katta ;\!. Snovden Fransız h•ıı

Hkiline lcalyanın Young planında ı;ö. terilen hi"esini lnı;il
tere menfaatine tenzil etmek arzusunda bulundııl(unu söyle

miştir. Fransnııııı lngiltcre tarafından lıulyaya karşı yapıl
makta olan bu ta11rrıız! harekette bitaraf hlnıak arzusunda 
hulundup;u ehemmiyetle kaydedilmektedir. Fransız, Belçika 

ltalyan heyetlerinin Young plı\nını tadil etmemek surctin
clel<i noktai nıızarlnrı değişmemiştir. 

Llhi, 21 (A.A.)- l\llitahas;ı,;lar büyük devletler murah
hıı>larıııa raporlarını bugiin ,·ereceklerdir. :\lurahlrnslar da 

bunları tetkik için öp;ledn sonra toplıınacaklardır. 

""Sarıkuş,, Romanyadtt 
füıkreş, 21 (A.A) - Sarıku~ rnyyaresi lstıınduldaıı bnraya 

gel mi~ \·e saat 19,2.'i te karaya inmi~tir. 

Zeplin bugün Japonyadan ayrılıyor 
Tokyo, 21 ( A.A ) - Zepelinin levazım tedariki ve 

gazle cloldurııl ması hususları ınenıııııniyet hııhş bir surette 
devam etmektedir. 1 lava, balonun yarın saat 4 te hareke
tine nıllsait derecede İyidir. .\lerııklılardaıı mlirekkep bir 

halk kütlesi, tayyare karargı\hına toplapmıştır. B<ılonun Yabit 
, e ca\'faları her tara!taı clııvet ve hiiııııii sı:r..:tlc istikbal 
cdilm~kte, japoıı takdirki\rlar carnfıııclan kendilerine hediye
ler verilmektedir. 

Tahdidi tesl:hat müzakeresi ne safhada? 
l .ondra, 20 ~A. ,\.) :\1. .\lakdonald, Jeııcnıl Daves ile 

yapmı~ oldu~u ııııılakatların bir tecrübe mahiyetinde olmakla 
beraber hakiki bir terakki teşkil etmekte oldul(unu beyan 

etmi~tir. .\lumaileyh, netice olarak, itilaf yolunda engel 
t"şkil etmekte olan bir kaç maııial:ırııı izale edilmiş olduğıı
nu ~öylcnıi~tir. 

Amerika gümrük tarifelerinde tenzilat 
:\'evyork, 20 (A.A.)- Ayan meclisi maliye encümeninin 

cliıııhuriyetpcrver azası, nı[ime>siller meclM tarafından tevdi 

edilmiş olan gümriik tarifesindeki tezyidatı takriben ",.60 

nbbetiııdc indirmiştir. ;\lıtamalih, tarifenin sc\ iyesi şimdikin

den nıksek olacaktır. 

lsviçreli tayyarecilerden de haber yok 
cvyork, 20 (A.ı\ ) Atla,; ohaııosunu !(eçmiye teşeb-

hııs etmiş olan lsviçreli tayyareci li:aes . r Griııviç ~aatile sııat 

8 de Tcrccura ( Ohyo) [ızerindc uçmuştur! . ._ 
Halifaks, 21 (A.A) - lsviçreli tayyarecı Kaeser den 

hiç bir haber yoktur. 

Çindeki harp ne safhada? 
Tokyo, 21 (A.A) - Manchulideki gazete muhabir

leri, zırhlı Rus trenlerinin dün Çin mevzilerinin 500 
metre mesafesinde görünmüş olduklarını bildirmektedirler. 

Piyadeler, trenlerden inmişler ve topçu ateşinin himaye

si altında Çinli'ere ateş açmışlardır. Çinliler, obüs top
larile mukabele etmişler ve nihayet RLslar iki saat mu

harebeden sonra çekilmişlerdir. Çinliler 30 kadar tele
fat vermişler ise de birçok top iğtinam etmişlerdir. 

Moskova,20 (A.A) - Beyaz Rus çetelerinin ttkerrür 
eden tecavüzleri dolayısile Sovyet hükumeti Alman 

sefaretine Çin hükumetine verilmek üzere bir beyanname 

tevdi etmiş ve bu beyannamede Sovyet kıtaatının güya 

Çin kıtaatına karşı tecavüzlerdt' bulımduklarına dair olan 
haberleri sureti katiyede tekzip edici maddi deliller 

getirmektedir. 

* Blikreş, 20( A.A) Bom-
mesti kalesinde vukua gelen 
infilakta hiç kimse telef ol· 
mamışcır. 7 vagon barut ile 
30,000 mermi ihth a eden 

bir takım barakalar harnp ol- · 

mu~tur. l la>ıırat muhimdir. 
lnfilılkın sebebi, sıcaklardır. 

• Paris, 21 (A.A) - Ca

susluk ve muhayyel gizlL 
Fraıısız-lngiliz bahri itil<\!ıııın 
neşri meselesile ııh\kııclar oı 

mak üzere Horanla teşriki 

mesai etmiş olmakla ittlham 

edilmiş olan sabık bir Fran

sız gazetecisi ile gene sabık 

bir ı•ran~ız diplomatı lehin
de men'i muhakeme kararı 

verilmiştir. 

•lskenderiye, 21 (A.A) -
l'ransı:r. kudın tayyarecisi Be

rnstein., !stresten buraya ge

lerek karaya inmiş ve hafif 
tayyareleri' me•a!e rekorunu 
kırmıştır. 

• Paris, 20 (A.A.) - Pa-
ris transatlanti{l;inde vukua 
gelen yangın >abahleyııı lıırc 

doğru ytııidcn başlamı~tır. 

Saat 8 de her tlırlli tehiike
nlıı iiniinc geçilıııi t'' 

" Berlirı, 20 (1Lı. )- lfü 

Ru?yada da gösteriyor 
1 1 

;;;~~------~---~ 
ı._ __ A_d_ı_ıy_e_d_e ___ ı ~ fıaSedeci 

Aliye H. 
Davası müstacel görül
mezse, tatilden sonra 

rü'yet olunacak 
Şakir Pş. zade Aliye 

H. ın Mm. Manniğe katil 
kastile silah atmak mad

desinden muhakemesi giinü 
olarak ayın yirmi dördüncü 

cumartesi sabahı tesbit e
dilmişti. 

Ağır cezanın tatil olması 
dolayısile bu dava dirinci 

cezada başlıyabilecektir. 

Ancak, meselenin müstacel 
işlerden sayılıp sayılmıya

cağı henüz belli değildir. 

Evvela bu helledilecektir. 

Aliye H. mevkuf olma
dığından muhakemesinin 

tatilden sonraya bırakılması 
ihtimal dahilindedir. Bu 

hususta ne muamele yapı

lacağının bugün anlaşılabi
leceği zanr,ed;IJTJektedir. 

İrtişa tahkikatı 
llir müddetten beri devam 

eden irtişa tahkikatının ikincı 
safhası ela hitnıişıir. 

Evrakın cuıııartc•iye ınü

taiı\ası alınmak tizere nıuddti 

unıumilil(e verilmesi mulıte· 

meldir. Tahkikat netice>inin 

ay sonunda :ınlaşılabil eceği 

tahmin olunuyor, 

İngiliz lirası 
lııgiz lirası diin borsada 

ı O ı 8,S kuru~ta açılmış, öğ-

leden 

ıot6 

sonra tedricen dli~erek 

kuruşta kapanmı~tır . 
ıv: Q •• 

Ali Nazmi B. 
C. H. F. birinci mıntaka 

müfettişi, muğla meb'usu 

Ali Nazmi B. dün Ankara

dan şehrimize gelmiştir. 

ZAYİ 

929 senesi l 2nci ilk mck

tept~n alını~ olduğum şah.a

detnamemi kazaen zayi ey

lemiş olduj!;umdan mezkur 

şahadctnaınenin hlikmü kal

madığı ilftn olunur. 
Fatihte Hüıamb.1 mahaJlednde 36 

numaralı hanede Mehmet Emin 
oflu Ahmet En..-er 

Yeni tamirden çıkıtn 

ş~~~!~ 2~~~~~1~1 
be günli akşamı saat l 8 ele 

Sirkeci rıhtımından hareketle 

Zonguldak, Ereyli, Bartin, 

Kuruceşile, Amasra, Cidde is

kelelerine gidecek \'e ı;ele

ccktlr. Birinci ıe ikinci ka

maraları vardır. Yolcu ve ylik 

için müracaat yerleri: Galata 

Çinili Rıhtım han İkinci kat 

No. 1 telefon lleyoj!;lu 5 i' 3 .................................................. 
banker, karşılığı olmıyan bır 

takım çekler kullanmı~ olmak 

töhmetile te\ kif edilmiştir . 

Bu suretle ortaya çıkarılan 

sahte çeklerin nacık olduğu 

mebaliğ 30 milyon dolara 
baliğ bulunmaktadır. 

• Londra, 20 (A.A)-l\Ianş 

denizini dlin gece 200 bey

gir kuvvetinde ufak bir mo-

tor bot ile geçen madam 

Viktor Bruco bu azimet ve 

a\ det seyahatini 79 dakika

<İıı ikmal ederek kendisinden 

evvel bu tecriibeyi yapan 

Keyo Donsun rekorunu 15 

dnkiknlık bir fark ile kırmış-

tır . 

42,5 
Adanada sıcaklar ta
hammül edilemez bir 

hal aldı 
Son günlerde 30-33 dere-

ceye yükselerek hepimizi 
bizar eden sıcak cenup şehirleri

mizde bilhassa Adanada 42,5 a 
kadar yükselerek tahammül 
edilemez bir hal almıştır. 

Son posta ile gelen Türk 
Sözü refikimiz bu hususta şu 
malômatı veriyor: 

Adanamız iki gündenberi 

müthiş sıcaklar içinde bulu
nuyor. Bilhassa dün sıcıık 

o kadar fazla idi ki insan 
teneffüsiinii bile güçlükle ya
pabUlyordu. Bir kaç seneden

beri şehrimiz bukadar boğu
cu günler geçirmemiştir. Bu 
memleketin en faal merkez
IP.ri derin bir sessizlik içinde 
idi Hele öğle vakti esen 
rlizg~r cenupta açılmış bir 
fırın ağzından kaçan bir a,tev

cli. Esip geçtikçe bir ateş 
çenheri içindeyim hissini ve
riyor. 

Hararet derecesi gölgede 
azami 42,5 gece asgari 23 
idi. 

Bütiin sıcak en ziyade 
saat 6-6,2 arasında derin bir 
durgunluk içinde kendini 
göstermiştir. Tecrlibedide 
ze\'atın verdikleri malômata 
göre bu sıcaklar ulak te
halliflerle bir kaç gün de
vam edecektir. 

Dün buz sarfiyatı ozanı! 
dereceyi bulmuştu. l lerkes 

sıcakların tesirini tahlil için 
buz satan dükkan ve larika

lara koşuyorlardır. 

Donanmanı 

Ku,adLuında iken h 
bir cenaze meraı;i111 

yapıldı 
1 Cumart~si ı;iınu sabahı 

miri terk ile Akdenizin e 
ginlerinde şanlı bayrağııııL 

dalgalandıran ve tatbikat Y 
pan filomuz Kuşnda,ına ' 

uğramıştır. Filonun Ku~ıtlııl 
uğrayacağından haberdar b 
lunmıyan Kuşadalılar 1 lafll 
diyeyi ve dijter gemilerimi 
görıince biiyük bir meserr 

içersinde derhal sahile di 
külmüşlerdir. Yalnız tee,sLırl 
kaydedeceğiz ki bu kıymeti 
tezahürat arasında elemli lı 
cenaze alayı da yapılmı~tır. 

Hamidiye gemisinde bı 
lunan bahriye talebeferinde 
Raşit El. hastalanmış ve ve 

fat etmiştir. Cenazesi Kuı•~ 

dalıların yedi ihtiramınd 

medeni ebedisine tevdi edil 

mlştir. Cenaze münasebeti! 
bütün dükk!nlar kapatılm 1 

ve çok samimi ve mutanca 

bir cenaze alayı yapılmıştır 

Filo Kuşadasında bir ge 

kalmı~ ve Antalyaya mütC 

veccih~n 

eylemek 

mi~tir. 

tatbikatına devanı 

üzere hareket et· 

Tiyatro ..-e •laemalu: 

Ferah sinemada buakşanı 

komik Cevdet bey temsille· 

ri ve Anastas bale heyeti 
Sinemada Düztaban, Bastıbıı· 

cak. 

liman şirketi monokososı 

Yeni dubalar inşası 
Şirketimiz için lllfllsı mukarrer olan depoların 

plan, tarifname ve prtnameleri yapılmııtır. Kara
deniz sahilinde Bartın ve Alaplı iskelelerinde inta
sına talip olanlann ıeralti atiye dairesinde müracaat 
eylemeleri ilan olunur : 

t - Şirket fen heyetince tanzim edilen plii.n, 

tarifname ve ıartnameye tevfikan ve her sene 
elliıer parça telim edilmek prtile her iki mahalde 

iki sene zarfında yüzer duba inşa edilecak ve İs
tanbul limanında müteahhit tarafından firkete teslim 
olunacaktır. 

2 - Münakasaya ittirak edecek olanlar bet bin 
liralık bir banka teminat mektubunu veya nakti 

teminatı teklif mektubuna raptedeceklerdir. lıbu 
teminat münakaaa üzerine ihale edildikten sonra 
talip tarafından on bin liraya iblağ olunacaktır. 

.3 - Talip olanlar tirketin fen heyetinde plan, 

tarifname ve mukavelename alarak tekliflerini kapalı 
zarf derununda eylülün sekizinci pazartesi gunu 
akıamına kadar Şirket Umumi müdürlüğöne tevdi 
eylemit bulunmalıdırlar. 

Demir ve zincir müna
kasası 

1 - 3/4 linye çapında 1800 kulaç, 5/8 linye 
çapında 1500 kolaç mavna zinciri ile 120 kiloluk 
34 adet ve 75 kiloluk 16 adet çapa ile 4 ve 5 
kollu ırgat alınacaktır. 

2 - Münakasa 1 eyliil 1929 pazar günü :ıaat 

on be,te yapılacaktır. 

3- Şartnameler Sirkeci Liman banda mübayaa 

komisyonu relıllğine ve ya Galata Haydar handa 
komisyon katipliğinde görülebiltr. 

rııııınıi nıi.idiirliik 

Şişli Terakki Lisesi 
Nişantaşı: Halil RHnt paşa konağında 

(Leyli ve nlhari) kısımlarına talebe kayt muamelesi, her 

gün saat 9 - 17 ye kadar mektep dairesinde yapılmaptadır. 

ız1!il[ie> Depo aranıyor <=Bil~: 

1 Kibrit ve çakmak iııhisarı nıiitliirliiğiiııtlcıı: : 
Takriben (2000) Ura (8000) metro mlk'abı hac- 1 

minde kAgir bir depoya ihtiyaç vordır. Haliçte veya ili) 
Köprüden Kuruçeşmeye kadar olan sahada sahile yakın ı· 
bu vUs'atte depo. ittihazına elverişli binası ol.anların bı~ J. 
hafta zarhnda Galııtada Karnköy hanında inhısar idaresı ij 

• cmtea şefliğine mıiracaatları lil!il!iJ!iliJ{il 
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=====-===-===========1=-==== Pazarh ki a benzin 

ııan 
Devlet deıniryolla· 

rı ve limanları umu
lira kur~ş 
8 60 20 Aksarayda kain Muratpaşa medresesi 
335 94 Süleymaniyede kain Tıp " . 

'Vilayet daimi enciimeninden: 
Yukarıda yazılı medreselerin tamirab aleni münaka • 

~ya konulmuştur. 15 eylül 929 pazar günü saat onbirde 
ı~ale muamelesinin icrası mukarrer olduğundan taliple • 
tın idarei hususiye heyeti fenniyesinden alacakları ehliyeti 

_!:nniye vcsiknsile Encümene müracaatları. • --~----._;_::.::::::.:.:.:..:.::.:::.::::::...::.:.;;.:....----~---....... ~~~ 

Seyriaef ain 
Merkez acentesi: Gnlata KöprU 

batır.da. Be~u 2362 Şube 
acentetl: Mahmudiye Hanı ektnda 

lat.nbul 2740 

Trabzon ikinci ~ostuı 
tstanbu1 Vilayeti Oefterdarhğı Hanatı (ANKARA) "8Puru 22 Ağustos 

••~mmı;m81•1~-------------iJI Perşembe clcş:ımı Galeta nhtt:r.ın-dan bucketle 7..ongu!da'k. lnc-

ela fCYh Ferhat mahaTieslniD 

havuzlu whilJOda No 43. üç 

kattır. Bodrum btında odunlt.ık 

k6mürlülc blfıncl :katta 1 oda 

1 cola 1 he\.\ Uçüncil baa t 
rofa t hell üçüncü btta l oda 

1 ı:of ayı rr.üştemildir, muha~ 
men bedeh 2000 1ırndır, mfl· 

ı.aycde 3 eylül 929 tarihine 

müsadıf sah güne saat 15 te 
Defterdarlıkta ~ıltıc.akttr. {9Q3) 

bolu. Sinop, Saımuıı. Ünye, 
farsa, Ordu, Gireaı.~. T rebzon, 

.Rize, Hop:ıya ~dccck 'c dö· 
ml~tc Pazar i 'lc.eles{le Rız•, 0', 
Snrmene, TTebzon, Pol th e, 
Tirebolu. Giresun, Ordn, fatta, 
5am5UJ1, Sinop, lnebolu~-a l{ra· 

yarftk pcektir. 

izimir sürat f.ostası 
( GOLCEMAL ) vapuru 23 

A~u~tos Cuma 14,30 dn C.a\;,:a 
n'ht:mından hareketle Cumnrteai 
sJbabı İzmire gickoek c Pa.ı.r 
!4.30 da izmırden hareketle 
Pnettesi &nbahı gdecehir. 

Vapurda mu\cmmet Lir er· 
~estrn ve aatl>ant mercuttur. 

~malya Posta>ı 
C KON\' A} vıı.purıı 2) Ağu toı 
ptızar 10 da Gnlnta rıhtımında."'\ 
hareketle lunir, Küllilk. Bodrum, 
Rados, Fetl11,.e. Finike, Antalya)'~ 

gidecek ıve Öaaiifle ~ itke

lelirl:: t.ıithkte 1 Andifli, K61\:an. 
Sakız, Ç•akk~ Gcfıboluya 

uğrayarak ~letektlr. 

Bozcaada postası 
(CEL\BOLU) \'8puru 24 ar,oUstos 
Cumartesi 17 de ichıre uhıımın· 
dlD harcketk Gelibôlu, U~eki, 
Çaııalchle, İmroz. Bottaadaya 
gidecek ~·e Çsnakkıı.le, Lııpsekl, 
Gelıboluya u~ayar11!c ~elecckUr. 

Doktor Operatör 

&HHR lHUHR 
Beyoğlu ~\~~sara~ Ser

viyan ap.ad.unanı {1) nu· 
marada 6~eye kadar has1 

talannı kabul eder. 

::ı~ml B. t:ırıırıcıd:ın l tlhz:ır olun· 

,.uş \ 'C liuUımrt t:ırahndan da 
kontrol cdllmiştlr . Bcl oğu1:'1 ıu 
ıhulAun:ı 'kıırŞı tc~ıru 'c tnc :ı· 

şıdır. Deposu l>hnn 'Otunda • ul • 
t.ın l\11Hımut tıırôtsl k:ıt~ısında 

• "Mn:ış:ıtın tcYhit 'e tca· 
1 

·\o. 189 

di.ılü kanunu lıukkınc a cıııı· ,lll•••••••••llii:l,l 
ıim olunan calimntmımed.c 
1 den ı 9 uncu -Oercccye 

1'ndnr :ı)rnlnn mcınurfarın 
nhıc:ıkları manş1ıır şu sun,•tle 
tcsblt edllmckredir: 

erce:: Ma.ışıı s11 r.nı il Bnligl 

2 

4 
5 

6 
1 
8 
9 

:o 
11 
J2 

i3 
14 
ıs 

16 

1so 4 nt5 WO 
4 ın.s soo 

125 
ıoo 

90 
'8() 

H. 
:'O 
55 
45 
40 
35 
tO 
25 

c. 

'20 
11.s ,, 

4 m.s 400 

seıls 
5 nı.s 

3 nı.s 

2.Sm.s 

2snı,s 

1?. ın.'5 

3 nı.s 

scr!sl 
3 ı:ı.s 

'3 111 s 

:J,Sm,s 
s.7'5dıs 

210 
165 • 

126 

:;'5 

G5 
CiO 

52 
49 
45 H 

ısı 
ıs uı " ms 40 ·o Satılık Ev - ı<uınkapıda 

F h t nııJıaUeünlft tıavuz· 
Şeyh er a ddesinJe No47. 3 
lu hamanı c.a I k 
kattır bodurum kstında oc:Htn ud' 
l:tirnürlük blrind btta J o a 
1 hali 1 sofa ikinci btlA ) 

oda 1 sofa 1 hali nçi!ndl ~a~a 
1 oda 1 Eofay1 rntı~tenııldır, 

_\.,, bc~i 2000 liradır, 
muo~ 929 &arllff. 
Müzayede 3 eyini 
ne müsadif salı günü S8ll l S 

te Ddterdarhk&a )'~ı~ar~2) 
'°'Kiralık Tarla- l>U)'ükdc· 

rede Hucı Osn1an bayırrnda 
k Slld

a 30 ii8niimdiir ku· 
sou .,,, rrt hıbesldc vardır. Kırası 52 • .. 
. ··dd"ti ii" senedir ınu· 
ıcar mu \,- :.ı: 

Piyango mndür1uğünıftn: Mevcut 

nüınunesl '·cçhlle ( 10,000 ) ..det 

tnkflm tabctıirlleceğinde tatta talip 

clacalr:ların pey ıa'kçelerl rte .,.r'likte 

22 ıı.~stos pcrtcmhc günU Hat 15 

ıte piyango müdirlü~üııde mlttete1r· 

kil tayyare müba} aat komisyonuna 

süracaııtt..ı. 

Ç1U1uyu\Clircle Kala1ar., -
lcııgtnda 48 ıu;maralı ciiltrln 

16atJıktır. T alıplerin Üılcudar il 

ı kele caddCfUICle 27 numaalı ir 
! dül:k~a Zıya Beye müracaatı. 

1 1 

znyede paı:ır1ık sureuJc 1 ı 

eylül 920 çar~ımba giınii 
saat ı 5 tc Uı:f tcrd:ırlıkttı yn-

pılucaktır. (300) 
Salclılt denizden clelma arsa

Balatta Karaba~ mahllesinln Ba· 
lat c.addesinde , Bırtaraf ı 
kh.idcryıı ve iki t:ır.nfı tle

niıdcn dolma yer, b1r tnrafı 
lskoçonun hanesi ile mah

dut No. 90-67 metre mu· 

rabbııındadır. Bedeli dcraren 

verilmek şartile muhammen 

kıymeti 464 liradır; l\lü:r.ayc

de 2 ıeyliil 929 tarihine mu
sadif paznrtest günü saat 
15 re Defterdarlıkta yapcla-

cal-nr. (454) 

Şebreman~tinden: Şehremaneti için lüzumu olan 
12000 kilo bemin pazarlıkla sahn alınacakbr. Talip ı 
o1an\arın 22 a~usfos perşembe günü saat on beşe 
kadar levaızım müdürlii,ğüne gel•eleri. 

Vakıf paralar 
düdüğünden: 

•• 
lllll-

ikraz N'o 
21561 

21619 

21641 

21816 

1\Jcdyunun 'c 
..l\kr.hnnnt Yercsclcrin i mi 

Tavukpatarmda hüseyinağa M. 
medrese So. 14,16 No. bir bap 
han\;;; · Ahmet hulusi E.F veresesi 
Şişlide meşnıtiyct M. büyükdere 
Ca. 344 No. bir bap hane Fatma Süreyya H. 

irfan " 
Beyoğlunda Koloğlu M. Faikpaşa 
So. 1'7,\9 No. apartmanın nısfı 
Fmdıkhda :Ynhyaçclebi M. karakol 
So. 16 No. arsa Fatma :ve Hesnn H. ! r 

mi idaresinden: 
Münakas:ısı feslıolumm 60 kın yol :mmemcsinden yalnız 

küçük malzeme tekrar kapalı .zarfla müııak~saya konulmuştur . 
Münakasa 28 eylül cumartesi günü ~t ıo d:ı Aı1ı.ar:ıda 

Devlet dcınirrolları id:ıres"ııJe yapılacaktır. Münaliııslya i~tiuk edeceklerin tcklıf mektup\anm ve nmv:tk· 
kat teminatlarını :ıyni günde sa:ıt 15,30 a kadar umumi müdür· 

lük kalr.nıine \'ermeleri lfizıındır. T~liplrr münai aııa şarlmımclerini lO lira mukabııııde AııKa· 
r:ıda M-ılz.une d:ıir.csindcn lstnnbulJa Ha~darpışa ın ıgaz:ısınJ:ıı -l dank ejcbiiirl r . 

Muhasebei hususiye mü
düriyetinden : 

Beyoğlunda Galata Me\1e\ıhaııesi bahçe!lııde bulunan incir, nar, O • 

7.lİm mnhsutü bllmü;:.aycde gatıJ:ıcn(ından tıılıpleıin ~u to&un 2
4 

üncil 

cumnrtcsi günü ınat 14 ten 16 ya kad:ır m h.ıllınde bulunacak memJ • 

runıı milracnl\I eylemeleri. _ 

İstanbul mıntakası maadin 
BeyoğtundA Kamenhatun M. Kar· 
navö!c So. 49 No. nısfı aparlmanm Yunus Ef. mühendisliğinden: 

22184 Üsküdarda lhsaııiye M. iskele Ca. Kütahya v~ayetinden Tııvşanlı kaza .. ında dal ardı nahiycsin-

22078 

~2 8 71,9,1 No. bir bap hane MUnire H. de kiln Krom madeni mü tah eiattndın 54 derccdık (800) toıı 
"" 1 rğatpazanndn ka1ıçacı Hasan M. Beyazıt ve lhsaniye So. 1,3,89 J\io. <'<wkrin Derlnce ''e'f• 11.mn ı.ltcklerlndc t<Sllm cdıhnek •• ka .. 

maa hane dükkôn llırahiın Zühlü El. tar rüsumu müıterlye •il bulunmak ve ı,.h.r tonuna • ..ılecck 
22221 ÜsküdardA Kısıklıda küçük Çamlıca lıat (33,5) hradan dun olmamak esası dakeslndc ve ıJ<nıııb 

Ca. ll; 13 N o. bir bap ban ehin nyrıca ı.ı.arrür etUrilınelt üzere ,.blarıığından ıalip olanları• mdll 

10-16 hissesi Hiisamettin El. Haççe Halide H. banludard•n >ılın'm'I (2010) ıırahk ıenıinat mektublle iı<r•bet 
22526 Lan..J...!a Bostancıbaşı M. tahta oda (E lül b L klıfna.nele-Kau Y - ün on e.Jinci pazar günU) saat on heıe kaaaı le 

lar So. 18 No. l>ır bap hane Emsal H. ı k ı t !eri r n\ apnıı 1.ar!ln kttsal vekal ti maadm müdürlüğ0n" verm" ;.._ 

Edirnekapıda HacıMuhtttin M. Muh-
tar ~fundi So. 26 No. lıılnc Hacer Cemile H. Zoıı01ılılak Yiik ·ek ~la:ıden Miilıeııdis ıııek-
Unkapanındll )".avuz er:sinnn M. uy· 1 · tc >ı ıuüdiiriyetiudcn: 

22601 

l'ek Gt
1
55NG. hir bap dükkan . Mehmet Halit FJ. Ku;ğun'cukta lcadiye So. 2,4,184 Zonguldak Yiık ek :ll<ıden nıekıelıi, leyli, mccc:ınl ve 

No. nıaa dükkan ~iki hane tah il müddcıl dört senedir. Birinci <ene inde munb<lTt• 
lsrail Kasloryına ve Coba H. liSI! nıc7.unt.n kabul olunur. Tedri nt J ıe;rinl evvelde b:ış· 

22623 E 
· T kk · M Al S ~ , .. l · · r:a · •cnne bir yıpte ıı ·ecı . acaçeşme o. ı:ır. vırmc ~ ıstı ren lbc mc;ı;unları mektep mu un) 

76 No. hane Emine Ayşe H. isıldıı ile beralıer lise sehndcınanıcsi 'eJ" muvakkat usdik· 
22636 Kaıılı~da fıstıklı So. 14 No. bir . .· 6 r k" sl ,.e :ı~ı bap ı:-ne ı ..::.z. Alı" ag"'a ill.ıınc:-ı, oto, sıhhat nı1,0ru ve nufos tez ere .. 1 

illi La . • . . ı.:ld' ucııdir er. 
22649 Ycaibalıçede Ka!ipmuslahattin M. şchndctnanıcsını gondcrnıclcri ve adre lerını ~ ın 

Hastane Ca. 15~ No. bir oap,J1ane. Ma%bar B. j_:t::Ca:ly~t_:ı:n~lid:c~lc~ti~tc:_ş:.:_ri:.!:nt~c:_v'~'c~lc~k~n~d~:ırdı~r:_. ------:--

22660 Çemlıcada Bulgurlu karyesinde Ay- H rt. u . M u·· d u·· r 1 u·· g"" u·· n-
gıroğllı So. 6 No. ~ir tSap hane. lmafT) Refik 

· ' Efendi·1Vercsesi 
22674 Curabpaşada Kürkçübaşı M .. Bostan 

.So. 13 No. b~ bap han~- Fatma Meliha H. d • 
22676 Amavutlcöyündc birinci caddede 93 en ~o: bir bap 11anenin üçte ikisi. Kemal B. • 1 
22689 Usküdarda Vildeialik M. T ckke 1 - Ankmda Jwııa w:ıuaı ınıdarlliğlln• ,..rbut ley 

1 

"' 
So. 8 No. bir bap haoe. Bekzade H. meccani harita mdtteblne 20 talebe nlınacaktır. I ak. 
GalatAda A'tapcnmn M. Y cmenicilcr A r d ek ıneıun ° m Ca. 22 No. odayı mü•temil dükklin. - ,.. evreli lise ve muadil m ıepıcn d.,..,.ı.. ., 13 Mezuniyetnamesl olmıyan\ar tam cknt'll ~ile 

Mehmet Ali fl. d h f'lrı...c.Ll!l r _.J:t • .,,... d .E ırtn en lmti anda muvaffak o1mak . 

22691 

' 
.r.AU7J ~~ a min Sinan M. cami c So 5 No. bir bap hane He<liye Hilcmet H. Mu\ıazi vesaikin ibrazı. 
22'96 ı:şi~ c~ !Çıı.sımpqa M. çöm- 2 - Mıaocaaı .. ınanı 15 eylole \adar&r· bo 1ekçı arkası So. 16 No. bir bap 3 - Mektebin halı lı12ırı ıle nlacai' ıh d<ıe«' ıekli ve ,ı. 

hane Enı·ne H mektepten net'et 00enlerin memurı·y-Jcrl h.kbnda nıalonıat 
29697 E 1 

ı . eu 111nrı 
yipte slaın B. M. fındıklı So. 15 mak lil~)·cnlcrin Arıkıırada Cebecide Harita 111ed0rlüğüne 

No. bir bap hane Recep Ef. ca:ı.1 ctm~kd -
• 

<,2726 Niştl)ıtaJında mcşrunyct M. cabi 
So. 32 No. bir bap hane Neriman H. 
Galatadn arap camii M. odalar içi 
çıkmaıt So. 1 No. bir bap hane Hasan Ef. 

1.2751 
lnegöl belediyesın-
• 

22758 Eyiptc cami4 kebir M. kalcndcıhane 
C:a. S6 No. bir bap hane Rc.fia H. vasisi Yusuf Kenoo B .cık Labor .. 

22761 Kasımpaşada nalıncı Hasan M. '.ku- ' lnegııl k,,.,. helcdıye mcıbalıuında ıcsl• olao ..dri1" 
laksız Ca. 51, 53 No. bir bap tuvar iÇin müh.yasma lımım görllen ıltt ve ede~at -ye eıkOt 

deı1: 

lıane Hüseyin El. münakasaya konulmıq oldutundan ıalip olınlanı> ka<&1'.ı: ~la 
Yukarıda ismi muharrer zevatın vakıf paralar mü- belcdıycsloe müracaat ve yahut listesini ıalep etm 

dürl.üğünc mcd)'Joıln olduklaıı mebaliği vadesinde öde- ,ı_:o:~~~un~ur~.~---------------~·------
medikluioden dolayı .usulen ikametgahlarına ihbnmamc ,ı· 1 d gönderil~iği halde ~ulunmanıış ve bazı medyunlar.ında ı· caret odasın an 
vefat edıp . vcr:rselerı meçhul bulunduğundan b ·ı 

'h" d . .• u ı an tarı .1". en ıtıtJaren üç ay zarfmda tediyei deyn ve ı • · ı A tecdıd• _ ~uameıe etm dikler: takdirde merbunatmın s t . 111 l .. l 1lffi l an 
laca~ı ı1an olunur. 

8 1 o o ı 1 'it oıcr1ne mevzu o 

Bedeli keşfi > 

Lira t<u 
4900 00 J lstanbtll üçüncü mektep 

284 90 ı " 49 uncu • 
SOO 80 Beyoğlu beşinci 

1008 60tt lstanbul ellinci 
• 
• 

3241 97 Beyoğlu albna • 
149 SO ihsaniye mektebi } 

93 72 Demirci " ( tcVhidcn ihale 
249 55 Akpınar " \ olunacaktır 

1219 50 . .Bcyo§fo dördüncü mektep 

Viliytt daimi encÜ• 
meninden: 

Yukancb iıi1Ulcri muharrer mekteplerin tamiratı ale. 
n~ müak~saya _lç;oa~lnuıştur. l 1 eylül 929 çarşamba gü· 
nu saat on b\r4e,.ıba1e muamelcsin'i11 icrası mulcarrer 
olduğundan taliplerin idarei hususiye hey~i fenniyesin
den alacai(tan ~Mi~ti fenniye 't'C.;blarile eneimefte 

müracaatlara. 

192;} senesi o<fa kayl mürac.aatlıırl e aza~~os ıg:?9 ak§atdl 
oda reımlnln cezasu t.ıhıd mtddeti. 30 .QU• 1 '-aklund.ı 1 

h
. b l k --"' olan ar " Kam u aca ve bu il~eti tesviye ctnlcı11• k tabsi'.it mııa 

cfloldetı itibaren ıkı mblı cna tahakkuk -ııilere ' 
asan icra ,,.Ulllıllle pıplacabr. k azre mnddetın hl· 

Alakadarların bu ceuıya maruı ko.lrnatıaa 1 ödcnıelerl 
tamından evel oda ve::.'lciln~ rnnracaatl• borç annı -son <lefa olml\k llzrc ilan olunur. 

Emnivet sandı~ından : 
. d ıc aııfc bnir. Em1f-

lb.lh her türlü totıyıık E;fstermrğ• "'" 
1 

v .. ~rılcr· • '·t;raı cdcct" ın~~ 
kini ipotek aöstertrtk Smdıki.ın para L«il ~bi ha-
dM iı~rinl bir.zat ~ürcmi;-cnl~rin cJclJAı "e kolf:il~cu etınc~ 

I 
.. ı:asr:ıl ı~uyır 

riı;tm b:ızı kinısckre mııra::~ . .tlı uzu•• n 'b' micttrf. Sa dıl · bu ızı ı ı 
otiiukl<lrı ıaaıarı ilibare :ılııı:ır:tk bu kere n ' Jar t:ıyJn , v"--zaf memur 
lerc kolıı} tık olmak iizrc ın:ıt~s \'C mu ' • Jd bu !potelc 
etmiştir. Vergi ve bfletiye ve f:ıpu (d:ıtelcrifı~~!riltctkkf' ve 
rmuıme!nirı bu m~:ımm: , • .,ta!fYlc .,ap tJtrdfr A• 
k~Jlte kttt •e &W naınilc bir tef terınlyeet 
......,....,.. ....ı6aıu ~ etre 11&11 leyfİ,- oıuaat• 
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Dev~et demiryolları ve liman
ları idarei umumiyesinden: 

c 

Ankara f stasyonunda umumi idare bin asile memurin binaları 
arn~ınm t >prakla imlası ka;>alı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

MuR ıkasa 31 a~u tos cumartesi günü saat 16 da Ankarada 

De\ let demiryolları ve li.ımınlan umumi idaresi binasında icra 

cdıl<.' cktır. Münakasaya l~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

rnU\·ı Hat lemır atlnnnı ayni günde saat l 5,30 a kadar umumt 
miidıirlt k hl m·ne vermeleri lazımdır. 

T aliplcr münakasa şartnamelerini 2 !ıra wukabil!nde Ankara 
mura el at c.laireı.inden tedarik edebilirler. 

osta kutusu: 46 • 
- ı -

Sınai müesseseler ÜsKüdar mal müdürlüğünden: 
eshabına 

İstanbul mıntakası Sanayi 
müdüriyetinden: 

Teşviki Sanayi kanunundan istifade eden Sınai mü

esseselere tevzi edilecek Prime ait olup müesseselerce 

doldurulmuş olarak Ağustos 929 gayesine kadar Mal 

idarelerine tevdi edilmesi meşrut olan imalat beyanna

melerini henüz almayan müessese sahiplerinin derhal 

müdüriyetimize müracaatla beyannameterini doldurarak 
Mal idarelerine vermeyen Sınai müesseselere Prim ve-

rilmiyeceği bu baptaki talimatname ahkamından bulundu

ğundan keyfiyet alakedarlarca malı1m olmak üzere ilan 
olunur. 

YEDİNCİ B·ÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

2 ind KEŞİDE: ıı EVLÜLDEDiR 
BÜYÜK 1KRAlıtYE: 

35,000 LiRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 lil'ahk bir 
mük~fat. 

Uu keşidede cem'an « 3,900 » numara 
kazanacak. tır. 

İstanbul liseler mübayaat 
komisyonundan: 

lstanbul erkek muallim mektebinde olbaptııl<l lceıifname ve gart

name mucibince yapılacak tamirat ve lnıaat kapalı zarf usuhle 
münakasaya konulmuştur. 8 Eyini 929 tarihine mfisadif pazar 
gün il ihalesi icra hlınacaktır. T alıplerln taralll anlamak. üzre liEe· 
ler miibayaat komisyonu kııabetine milracaatlan. 

Semti So~ağı Cinsi No Kıymeti Muhammenesi Müştemilatı 
Kadıköy Hacı Şükrü Kagir hane 9 3000 iki katta 4 oda 2 sofa ve saire 

Balada cins ve evsafı muharrer bir bap hane 17 - 8 - 929 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle satılmak üzere müzayedeye vazedilmiştir. Bedeli bir senede iki taksitte 
tesviye edilmek şartile taliplerin 5 - 9 • 929 tarihine müsadif perşembe günü saat on 
dörtte 0 

0yedibuçuk teminat akçelerile Üsküdar mal müdürlüğünde müteşekkil satış 
komisy<:?nuna müracaat eylt;meleri ilin olunur. 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 

Satıhk nısıf hane hissesi 
Beyoğlu I lüseyin ağa mahallesinde tarla başı caddesinde 23-21 numaralı dükkanı müştemil 

olup bodrum katile 5 kat 8 oda 2 hela odunluk ve çamn~ırlık bir mutfaktan ibaret ,.c 
elektrik ve tcrkos suyu ft:sisal ve tertibatını havi Taksim sokağında 18· 16 numaralı kagir hane-
nin nısıf hissesinin bedeli 8 taksitt 6denmek üzere 4000 lira bedeli muhammen ile 10,9,929 
tarihine müsadıf salı gUnU saat 15 de müzayede! aleniyesl mukarrerdir. Taliplerin ° o 7 ,50 he· 
sabile teminat makbuzlerile emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Maarif vekaletinden 
1 - Bu sene Maarif vek:\leti hesabına tahsilde bulunmak 

ve avdetlerinde muallim olmak fizere ecnebi memleketlere hse me· 
zunu talebe gönderilecektir . 

Tahsil grupları şunlardır: 
l - Riyulyat 

2 - Fizik · kimya 
3 - T abli ilimler 

4 -· Tarih cografya 

5 - Ticaret 

il - Nafıa vekllcti hesabına birisi ıu ve ikisi 
hendısliğl tahsil etmek Ozcre bılmüsabaka Avrupaya 
izam edilecektir. T aliplerln mühendis mektebi veya 
müdavimlerinden olması lh1mdır. 

köpril mü· 
üç talebe 
darülfünun 

III - Maden mühendısli~i tahsil ~tmek üzere Eğerli kömür 
ıtrketl tarafından Fransada (Sen\etien) maadin mekteltine bilmü
sabaka bir talebe izam edilecektir. T alıplerin bir liseden mezun 
ve riyazlyata lAyıkıle aşina olmakla beraber mektebin programla
nnı d~nıdan d~uya takip edebilecek derecede Frans~ca bd
mesl IAzımdır. 

iV - Harita umum müdnrlü~Q namına ikisi Almanyada,blrl 
Framada fenni mesaha OeodezJ) tahsil etmek üzere bılmtisabaka 
Oç talebe izam edileetktlr. Taliplerin bir lise veya DarUlfünundan 
mezun veyahut D~ülfünun müdavimi olmalan lazımdır. 

lstanbul kız muallim mekt~bi 
mii'dürlüğünden: l\lcktcbimizde 

24 Ağustos 929 dan itibaren 

namzet talebe kaydına baş

lanacaktır. Birinci sınıfa kıl· 

milen nc\ıarl, üçüncü, dör· 
düncü ve be~inci sınıflara 

l~yll ve nehari talebe alına· 

c:ıktır. İkinci sınıfa yeniden 
talebe nlınmıyacaktır. :\Jü_a· 
baka 7 EyHil 929 cumartesi 

giinü ynpılacahır. Şeraiti öğ· 

renmek isteyenlerin mektebe 
miiracnatl:ırı. 

. Gillette tras bi
çaklarının ima
linde yapılan 

~ son tccrobelerdc, bunlan~ 
uğlam Shdf1dd çdıtiodco ma· 
mili ve yU:akruun pcl kcskın bu
lunması h:aacbilc bır bıcakla mG
uaddıı dcf•lar mosıcri'h bir so
rcne treş olunablmcs.ı tcspi& 
cdılmiştir. 

Yob çikmazd~ cwcl bır P9-
lıet ılma1U2J dcrluur cdinız. 

A 1 V - Maarif vekaleti hes~bına gönderilecek talebenin ıeçil· ·-...... t Y 8 rl Ş 8 rl ~-· mest lçln açılan müsabaka ıeraitl ıle süalnameler Maarif Emin-

i 23 ağustos cuma Veli efendide l lıklerı ıle Lıse müdürlüğles:ine tebliğ olunmuştur. Musabalca 20 
Karacabeyden gelen 36 hayvan ve küçük ve 22 Ağustos 929 da yapllacaktır· 

• J k 1 · · t" k'l • VI - Dıxer vekaletler namına müsabakaya girecek talebeye G 11 ~·-.; ____ ; --· .... 
O ey erın iŞ ıra I C IS •• ette 

ait hbul şeraiti ve süalnamelerl Liselerle Darülfünuna tebliğ 

Evkaf umum müdürlüğünden: -e-dilece-ktir_. -----------_ __; 

Metre 
Adet 

» 
Çift 

Mıktan 
1600 
100 
100 
300 
600 

Cinsi 
Patiska 
Havlu 
Yün fanilc 
Terlik 
Çorap 

Guraba hastaneeine lüzum olan balida muharrer beş kalem 
levazım ayrı ayrı münakasaya vazedilerek ağustosun yirmi dör~ 

düncü cumartesi gfınü sant on beşte ihaleleri icra edileceğinden 

talip olanların şeraiti anlamak üzere levazım jdaresine ve ihale 
giiı.ü de idare encümenine müracaatları, 

Orta ve musiki muallim mektepleri ıhtt.yacı için kapalı zarf 
usulile münakasaya konularak beşbin otuz metre patiska mübayaa 
edilmesi mukarrerdir. 

lhalesı 24/8/929 tarihine müsadif cumartesi günll zevah saat 
onbeıte vekalet mubayyat komisyonunca yapılacaktır. 

Numunesini görmek ve şartname sureli musaddakalarını almak 
isteyenlerin Maarif vekaleti mubayaat komisyonu riyasetine mü· 
racaatları. 

Ankara Maarif Eminli
ğinden: 

Mekteplerin Marıs 930 gayesine kadar et ve sair ihtiraçları 
kapalı zarf usülile mevkii münakasaya konmuştur. Şartnameleri 
görmek ve almak istr.yenlerfn Ankara ınaarif Eminliğine ve 
ya mektepler ml1hasebeciti~ine bitteslim alaca.klan vezne makbuz , 
ilmühaberile birlikte teklif mektuplarını şeraiti kaııuniyedairc-

ı sinde bittanzim yevmi ihale olan 27 awustos 929 salı günü saat 1 i 
14 te Ankara maarif Emanetinde müştekkil mfibayaat komisyonu-
na tevdlleri lüzumu ilan olunur. 

Ağustos 

t<ebiüleıJvel: 17 Burç: 

[!]00 
Perşembe 

Namaz vakıtları 
Salıalı Ô&lo lı.ı.Jı Alıııa n Ya!ı ),,. .. •, 

Akhisar tayyare 
cemiyetinden= 

Bütün tesisat ve tefcrruatile tayyare cemiyetiııe ait sinema 
binası iki sene uüdJelle 7-8-929 tarihinden itibaren yirmi bir 
gfin müddetle 27-8-929 tarihinde ihalesi icra kılınmak üzere mü
'zayedeye \'erilıniştir Talip olanlar şeraiti anlamak üzere tayyare 
cemiyeti (Manisa) Akhi!ar şubesine müracaatları. 
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Buwiln do~a:ıalra lılm: 
Erlıe~: Kıı 

Neyian Ceylan 

GUnün nasl!ıati: 
insanı yn~atan uıııittir. 

Buıünkil hava 

Mes'ul müdür: Refik Ahm,t 
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içlerinde Ledi "Grenlen" 

le Ledi " Tilçester " müs

tesna ... onlar daima şayanı 

prcs!iş ve cazibedar... Bir· 

birlcrill! iyi arkadaş gibi 

gözükmelerinedcn belli. 

" Tilçe.!>ter ., !erin on üç 

yaşındaki oğulları yortu} u 

geçirmek üzere yakında eve 

gelecekmiş. Kızları da deni

ze ~itfği için göremedim. 

Bu ev çok güzel tertip

lcı miş. Her şey yerli yerin

de, hiç ş1m ta yok... Bu

rddan cıyrı!dığım zaman 

- f "( .. , ; , L 

~r • •. J 

adeta müteessir olacağım. 

* Bu gün öğle yemeğine 

başladığımız esnada sör 

" Antoni ,, geldi. 

Herkese aşinalık ettikten 

sonra benim yanıma otur· 

du. Burada kendi evinde 

gibi hareket ediyor. Onu 

görünce kalbimde öyle 

heyecanlı bir çarpış his

settim ki.... Bu her halde 

bu kadar yabancılar içinde 

bir bildiğe tesadüf etmek

ten oldu. Sanki bir dakika 

evvel berabermiş ve bir 

şey münakaıa ediyormu· 

şuz gibi bana hemen 

birdenbire: 

- Demek nihayet düğü

mü kesmeğe karar verdiniz. 

·Dedi; düğünümden beri 

aranızda olan uçurumu bir 

ande geçiverdi. Bu soğuk 
kanlılık beni aptallaştırdı. 
Hiç cevap vermedim. 

Birbirine çakı verm~nin 

dosluğu bozacağı, bedbahti 

getireceğini duymuştum. 

Şu halde bu meş•um oeyi 

isterseniz yemekten sonra 

göle atalım. 

- Hayır, çakım dan ay· 

rılamam. Ben onu çok fai· 

deli buluyorum! 

Dedim. Bu esnada Lort 

"Tilçester,, .. Antoni ,, ye 

dedi ki: 
- Tam zamanında "Be

bi Kinisi"i hastabakıcı ol

maktan kurtarmıya geldin. 

Hastabakıcı elbisesi ken -

disine yakışacağındnn yara· 

lılara bakmak için bi7.İ terke 

karar veriyor. Sen caydıra-

i •·•.. .-.~·.,. =-·~- . ' ·. . ~ı:. 1 •• ,_.,. • ;. ·'-:-.......... , •• tt~ill~~ 
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bilir misin? 

Sör "Antoni,, piliçli pı -
lavdan tah<ınn alarak ce
vap verdi: 

- Nasıl mani o!ınak. .• 
Fakat azizim aşçın ne nefis 

yemek yapıyor ..• 

Hemen " Bebi Kinis " 
atıldı: 

- Aman ona böyle şey· 

lerden bahsetmeyin.. O 

yalnız yemeğini düşünür •• 

Sör "Antoıııi": 

- Sizde ifakat ettirici 

bir hasta bakıcı hanımları 

var gibi gözüküyor. 

Dedi. Lort • Tilçester " 
sordu: 

- Ne gibi hassalar? 

Tabağına tekrar yemek 

alırken cevap verdi: 

- Bilhassa tehrik hu
susunda .. 

"Bebi Ki mis,,: 

- Ne demek istiyor
sunuz? 

Dedi. Sör "Antoni ., 

küstahça ona baktı ve gü

lerek dedi ki : 

- Tamamile olduğunuz 

gibi... 

- Fakat ben zavallı ya· 

ralılan memnun etmeğe, 

onları şenlendirmeğc gidi· 
yorum. 

- Söyled'm ya 1 Siz bir 

ideal şifa verici olacaks·nız. 

Domuzlarınız ne olacak? 

- Onlara "Eduar ,, ba· 
kar... zaten bakılacnk bir 

şey yok ki... Ben de z .. ~ .. allı 
askerlerin mekluplarını jB.· 

zacağını ve oku)"aC'ağını. 
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