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8. M. M· dün ma.aş ka.nunla.rını muttefika.n kabul etti 

1 ~~~.~~~~~- i700 m..az~~an~~b~!~kfi~tahliye olund~ JP LAK 1 

haren tatbik soyledı 
edilecek Cık.anlar, hararetli teza- · 

• 
l'taaşlardan ~imdive lıiiratta bulundular 
kd ~ ~ Tı ~ a ar muhtelif suret- "l'llvır · Af ve tecil kanunu du"n 

1 d ' 'rtıır/14tff11111,1- 111 • .er e yapılan kat - v 'tıı11 öğle vakti İstanbul müddei 
ıyaf kaldırılmıştır 
A k umumiliğine bildirilmiş , 

il n ara, 16 (Yakıt) -
· M. M. bugünkü içtima- evelden tahliye hazırlıkları 

ınd 1 yapan müddei umumilik, t a_ memur maaş arının 
evhıt • e teadülüne dair derhal tahliye faaliyetine 

0 'an kanunu müttefikan geçmiştir. 
kabul e1 ıniştir. Muavinlerden Burhanet· 

VE 
•MÜSTEHCEN 

NEDiR?~---~ 
. 
irfan Eınin Bc)rİ11 fikri 

<jaliz, bayağı his ve ihtirasların umumi iffete 
taarılz eder mahiyette sadır olması müstehcen 

ve hayasızcadır Kanunun metni tin, Ziya ve Abtürrahman 

l 
Madde 1 - Bilumum dev· B. !er tevkifanede, Hikmet, - Dün tevkifaneden ıerbeıt bırakılanlar 
et memurları için, hakim- Hayrettin Şakir, Necmettin ,------------------------1 İrfan Emin B. tı:nınmı;, 

kıymetli avukatlanm:zdanrlır. 

Anketimiz hakkındaki müta 1 

bu iki kelimenin yckdiğcrini 
tenvir ve ikmal eden mana

larını mczcedcrck a ykırı te-!etle muallimle dahil ve B. ler hapisanede çalışmış- Kurh~n hoyr~nıı Zeplı·n 
Zabitan ve askeri memur- lar, müddeiumumi Kenan UU U U 
lar . hariç, yirmi derece B. de iki tarafın faaliyetine -·- lil.alarını şu 

şekilde tesblt 

ediyor: 

l:\ kk ile rdcıı 
kurtulm:ık pe!{ 
al a m ümk ii ıı

dür; bu da ı;a 
!iz, buy aı;ı lıls 

ve ihtinıların 

umumi iHctc 
taarruz eder 
mahiyette ve 
baıka surette 
te[siri miim· 
kliıı olmıyan 

tarzda sadır 

olması *eklin
de izah edi
k bilir. 

tayın edilmiş ve derecelere nezaret etmiştir. Koyun &atlan ne halde? 
ait maaşı aslileri merbut Akşam üstü, tevkifanede-
1. numaralı cetvelde göste- ki maznunlardan 150 kişi 
rılıniştir. 

serbest bırakılmıştır ki bun-
T ekaüt ve harcirah hisa- !ardan 90 1 hakkında he-f ında ve muhtelif kanun- Dün tevkifrneden serbest nüz kat'iyet kesbetmemiş 

arın maaşlara ait hükümle- b kılanlar 
rinde bu cetvelde yazılı ıra mahkumiyet kararı veril-

ınaaşı aslileri esastır. Birin- Bahri ~ipari~lerimiz miştir. 
Cide b · · k d J Hapisaneden de dün ı n eşıncıye a ar o an Ankara, 18 (Yakıt) -
de ı (A) · · ı akşam üstü 300 mahkum rece er serısı, a tın- Hükumetçe bahri levazımın 
cıdan on üçüncüye kadar tahliye olunmuştur. Ma-
l ltalyan fabrikalarına sipa-

o anlar (B) serisi, on dör- mafih, tahliye muamelesi 
d rişi mukarrerdir. Henüz d 

Üncüden yirminciye kadar ile gece yarısına ka ar 
o'a l (C) . . . 'b ihale yapılmamıştır. İtalyan- . · 1 d·r · · Bu'·tu··n - ıı ar serısı ıtı ar ıştıga e ı mıstır. 
')lunur. lar bu siparişleri iki sene- tahliye muamelesinin ik-

D 1 de teslim arzusundadır. evre er malinden sonra, tevkifane-
Madde 2 - Umumi büt- Hükumet bunu çok bul- den 250, hapisaneden 400 

Yarınki Kurban bayramı 
miiınasebetile şehrin muhte
lif mahallerine koyun sürü
leri getirilmiştir. Fiatları 
15, 20, 30 lira arasında 
tehalüf etmektedir. 

d maktadır. 
Çe en maaş alan memurla- kişinin çıkacağı tiı.hmin 
rın derece ve maaşları ------- olunuyordu ki dün Üskü- Resmimiz Beyazıttaki SÜ• 

Adil.ye VekiJı· rülerden birisinlgösteriyor. 
ınerbut iki numaralı kadro dar tevkifanesinden tahliye °' 
Cetvelinde yazılıdır. Devlet Adliye vekili Mahmul Esat edilen 50 mevkufla bera- Gazi Hazreflerinl 
devairi teşkilatına ait yeni B. in dün İstanbula gelmesi ber, şimdi 1stanbulda 700 ziyc. ret ve tebrik.it 
kanun yapılıncıya kadar bekleniyordu. Mumaileyhin ha- maznun ve mahkum tahliye Ankara, !8 ( A.A.) -
bu cetvel teşkilat kanunu reketi teehhur etmiştir. Yarınki edilmiş bulunmaktadır. Riyaseti Cumhur katibi 
hükmündedir. trenle gelecektir. [ Alt tıralı 2 inci sayılamızdadır ı umumiliğinden tebliğ O· 

C ld 1 . lunmuştur: 
ctve e yazı 1 memurı- Reisicumhur Hazretleri 

Yellerden Ücrete nakli icap Ucuzluk mu·· sa-bakamız Kurban Bayramı münase-
edenler bir sene zarfında d -betiyle arzu e en zevatın 
hükumetçe tanzim ve B.M.M. . . . • • • _ ziyaret ve tebrikatını, bay-
~akdım edılecek hır kanun Gerek karılerımız, gerek müesseseler ramın birinci günü saat 

~ 1!e tayin edilir. . . tarafından büyük al4ka ile karcılanıyor 1 16·1? .de -T_ürkiye B. M. , 
ıvıaaşlar nasıl venlıcek? Y Meelısındekı makamların-

M dd 3 B. ""'!""~._ 1 ı da kabul buyuracaklardır. a e - ır numa- • ·•·· 
r~Jı cetveldeki maaş aslile- 999 
tın~cn onuncu derecedeki 
iki onda yedi ve dokuzun
cu, on birinci ve on ikinci 
derecedeki iki onda sekiz 
Ve altıncı,yedinci sekizinci, 
o~ üçüncü on dördüncü 
ve on beşinci derecedeki
ler Gç, dördüncü, beşinci 
Ve on altıncı derecedeki 
iiç onda iki ve vn yedinci 
dercce1erdekiler üç adedi 
tam yüzde yirmi beş ve on 
sekizinci derecedekiler uç 
adedi tam onda beş ve on 
dokuzuncu derecedeki üç 
adedi tam yetmiş beş ve 
birinci, ikinci üçüncü ve 
Yirminci derecedekiler de 
<lört emsali ile zarbedilip 
hasılları maaş olarak veri
lir. 

Vılkıt karile:rlne tenztllt yapan dakktnlardan 
Beyoğlunda Balıkpazarında 29 numarah kaıap dükkanı 

İngiliz lirasının dünkü 
ternevvifcatı 

Jngiliz lirası dün sabah 
borsada 999 kuruşta açılmıştır. 
Bir aralık 1 000 kuruş olmuş, 
akşam 998,50 kuruşta kapanmış
tır. 

İlH hareket 
Uşak, 18 (A.A) - Bu 

gece de hafif olmak üzere 
üç hareketi arzolmu~tur. 
Zayiat yoktur. 

Sivas, 18 {A.A) - Şi
malden cenuba doğru bir 
dakika devam eden şiddet
li bir zelzele olmuştur, ha
sar yoktur. 

keri ---
unu aynen 

3 uncu yı amızdadır. 

Fransada yere in• 
me~e mecbur oldu 

Balonun motörleri 

tahrip mi edilmiş? 
Kast mı var? 

Tulon, 18 (A.A) - Graf 
Zeplin yolcuları mensupların• 

dan biri mutörlerin i~lemesine 

mani olacak surette tahrip edtl

mit olması farziyesine kar§ı 
infial göştermiş ve balon sökül

düğü vakıt alınanların bu itıiha· 
mının batıl oldu~u görüleceğini 

ili.ve eylemişlir. 

Pdris, 17 (A.A.) - Graf 
Zeplin bolonu saat dokuzda 
Nimes eh-arından geçmiş ve 
Bellegarda gelmiştir. O sıra
da denize doğru kuvvetle 
esen ruzgArdan dolayı yirmi 
dakika tevekknfa mecbur 
kalmış, sonra 800 metre 
İrtifada olduğu halde şarka 
doğru oçmağa başlamıtır. Şid

detli sorette esen rüzgar ba
lonu volta vurarak uçmağa 

mecbur bırakmaktadır: 
Valansiyadan geri döndü 

Valans, 17 (A.A) - Zep
lin, Y alansıya üzerinde uç
tuktan sonra ilerlemekten 
vazgeçmiştir. l\lotörlcrin arı

zaya uğradığı rivayet olu
nuyor. 

Zeplin, 
valanstaki 

yere inmek ıçın 

asker! kuvvetler-
den yardım istemiş, fokat 
gayet kuvvetli esen rlizg.'lr 
balonu tahminen 30 kilo· 
metre sur'atla cenubu şarkiye 
doğru çekip sürüklemiştir. 

Valansrnki telsiz telgraf istas
yonu balonla muhabere tcsi· 
sine beyhude yere uğraşmak
tadır. 

Fransadan müsaade istiyor 
l'aris, 17 C\.A.) - Ku

mandan Ekener Fridrihsha[enc 

- Ceza ka

nununun bu
na taa!Cık e
den madde

sinde "açık,, 

kelimesi ya

zılı değildir; 

orada "müs

tehcen ve ha

yasızca ,, ta

biri kullanıl

mıştır. Fakat 

her nedense 
Bilhassa bu 

son sÜ;<Üm ü-
b iz açıklık zerinde tern-
mef hu mu nu Avukat İrfan Emin B. kkuf etmek 
ötekinden ayıramıyarak bir- isterim: Ahlak ile hukukun 
likte zikre alışmış ve bu cemiyet hayatını tanzim ye 

itibad,a açıklığı mutlak su- bizlere bir çok rnzifelcı tahmil 
rette müstehcen sayacak bir 
dalalet içinde kalmışızdır. 

"i\Iüstelıcen ve hayasız~a" 
tabirlerinin ihtivasını kat'i 

surette tesbite imki\ıı yoktur; 
maamafl lı yan yana zikredilen 

eden bu iki nazımın sedaları 

ayni hedefte birle~meklc be-

raber onlar ayrı birer husu-

siyeti haizdirler. 

[ Alttarafı 2 inci •ayıfanuıdadır 1 

Atış birincileri 
Dün polıs memurlC1.rına mükafatlar tevzi edidi 

lslanbul ahş birincisi üçüncü şulıe müdürü Hilmi Bey v< 
dün/eü merasimden bır intiba 

dönmek için tekrar Fransa ı Ah Dün sabah Sn tan m et Merasimde Hakkı ;:ıiııasi 
üzerinde uçanık geçmesine 

asimi müze önündeki m ey- paş a, Yali mavini , Şehremini 
müsaade edilmesi için Frnnsa 
hava işleri nezaretinden mu- danda polis alayının talimle- muavinleri, müddeiumumi, 
saade talep etmiştir. rini müteakip atış birincile- defterdar, jandarma kuman-

lfo maaşlar tekaüt aida
tı, kazanç vergisi ve maktu 
Vergi ile kazanç vergısı 

munzam kesirlerine ve ma
arif vergisine tabi değildir. 
Damga pulu, ve memurla
rın yol vergileri diğer mü
kelleflerden olduğu gibi 

Gazetenıi:zin ilk sayıfasının başında 
bir kupon göriiyorszuıu:ı; bu kupon . 
uzuclıık nıiisabaka1nızın bonosudur . 
Ucuzluk bonosunu kesiniz; satın ala -
cağznız eşya için" VAKIT,, karilerine 
tenzilat yapacaklarını ilan ettiğinıiz 
.dükkan ve 1na!J.azaları tercih ediniz; 
pa:::.arlığınızı yapınız, eğer fi at 1naktu 
ise hesabınızı ona gôre göriinii:::.; niha -
yet grı:::rtelu- il an edilen nisbette te11:::,i
ldt , yapılnıası için para ile beraber 
kuponu ı·erini:::. . Karii erimize tenzilat 
y(tpacak olan dükkan ('C rnağa;:,aların 
listesi dördüncü sayıfaınızdadır • 

[ Al al ' -- - ı d d ı n'ne mu·· k"atl•rı ''erı'lmı'şıı·r. danı ve polis er!.,\nı lıazıı ttar ı ,. unci..ı sayı anıtı .a ır aı; "" 
-------------------------------------- bulunmuşlardır. 

tahsil edilir. 
[ A.lttaratı 3 üncü sayıfamızdadır ] 
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Polis müdürü Şerif bey 

bir nutuk söylemiş , lstarıbul 

atış şampiyonluğunu kaza

nan üçüncü şube müdürü 

Hilmi beye bir altın saat, 
fazla numara alan komiser 

Şakir, polis memuru Hüseyin 
1 Avni, lbrahim, Abdürralıman 

1 
Kamil efendiler birer gümüş 
saat, 3 8 memura da birer 
ahın kupa yermiştir. l\Iüka

Efendiler telaş etmeyin, artık kaiarıiı başı göründü. Gerisi haıiraPn 
kadar cıkacakiır. 

fat tevzi esnasıııda şehir 

muzibısı terennüm etmiştir. 
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• P&şa 

Yazan 

Rus ordusunun karşıs11zdan rıl1111p '·})adi tdı 
lıaini IJi,· fJaşfuun fntıhafl.1!J..,a ıuo. 

tahsis edilrcrlt ti 
-05-

Şimd l k lst:ı huld.:ı hııtrta ifrc) ı mnbt' ne gön ermişti 
gek~ kn kim der yo~tü aınıt l una i bar cdilm nı~ti. 
Y.tlı ı miri i\ Hi t pıışa Asıl ha ;ır habd etaskct 
'ardı . Rifot paşa ( ata icada paşada 0

1:nal· gcrcl,ti . 
du m.m kaışı ınd.ı bulunan Çtinl,u, n ı! k ,ite gı<.kn-
ga ı Ahmet l\1uh ıt ~ ~şa lcr scra<;J:Lr y:n C;rlcri idiler. 
orJt t nJa \ ı 'f\: a bı idi . Bumm için Rauf paşayı 
F.1zla ol.ırak Rauf pa~1nın s 'bıt ·zlıklı b kli oıl t(lı. 
h .. famlannd.m l ıri i1.H . er, kcr ıldızn gHtir-t 11m1 n 
Sulcj man p:ışnnın dn t1u~ - kendi al .. r:ıbastfüfan d.ın ba -
manl:ınndandı. Rauf paşa ı .. ;tip Lcbıp Bey tnrafından 
p-.k :ıl.i. bu z ttnn ic;t1fa le liıu";tlnn<lı . 
cdebilirdı . Lcbip Hcv son 'aziycti 

Rifat paşa kendi mai~· tin- sultan Unınittcn s.ıl.kınııŞtı. 
del.; a kem n <l rt böluk , · yet tdl c düı;up irad sini 
a\·ırıp Ç:ınal\kalcyc gotüre • geri alır diye, Süleyman 
bilirdi . p. Anın Gclibolud:m çektiği 

Gerçi bu clört bölül\ Rus telgrafı bil Hunl.Ma 1:.ter-
ordu unun ),ar ısınaan alınıp nkmişti · 
tc Padişah haini » bir paşanın Riıuf pnşa Lcbip 13 ye ı 
nmh:ıfot.a ın:ı tahsis edilecek- - Bitti oglum, şu aat 
lcrlli ! l\alcisultaniycdc nıah( us bu

iutıU)Or. 
H:ıngisi d:ıha chcmmh dli D <.it. Artık kimin mah _ 

idi y Şu işlere akh erenler pus bulunduğunu y\cmcğc 
wyksin1cr ?! bncc1 oktü . Jfünin ÜT. nnc 

Ser:ısl,cr paşa hemen ka - sO l ıhnck istelldlğt h1C'y-
nırınt 'ermişti : Rifat pa \ ı d t 

l 
dan a ıd. 

bir tclgr:ıfla tc bcuccck, o 1 cbip B y : 
AY:ıstafaho tan hu u i trenle 
~lesi.ve lrncİ:ır kendi i sata) a - AmaH flaşa hazretleri, 
t>- vakıt g "ttncdcn efendimize 
gidip Abdülhaıflit lı na: HtnjJ 'cfimz. Bendeniz dun 

....... 1üJdtlcr Patlişahm • len bıt şikayet telgrafını 
Suleyman \ aşa hap Jıldi. tı tmcllllştim . 

Diy~cı:kti. Ah h kımbilit _ Cok iyi yapmışsınız. 
Sult.ın 1 laın1t ne kAJaı· m~nı- lh hifnl düşerlerdi. Den llu-
mm ôlup Rauf P şay:ı he turda iken getifip ultdiın 
ihs.1nlar \erecekti? wcr tniz. O n $' l1 uftu-

Rauf paşa derhal bir tel - turlar. 
graf )'n?.Jı. Rifat paşamn u ı fı JI' 

.a.s;. ınay ııay .• enuımlı, 
gayet mühim bir Yazifcyc teşrif buyurun. 
tayin edildiğini bildirdi. Rifat Rauf pa, ayı yulmnya al-
paşa dört bolük a kcrlc dılar; bc,klctnıcd n Abrlu1ha-
mi1 ta'celen lstanbula gelip midin yanında sohtular. 
bizzat scruskcr paşadan tali - Sultan Hamit iki günden 
mat nldıktan sonra rctıi 'a- beri merak içindcrdi. 
zifcsi başına gidccelni · Mcb'uslardan sonara Sü-

Çekilen telgraf ta Ritat lcynıah paşanın h:vklfi ha-
paşanın ehemmiyetli Yazlfc - berini bekli ·ordu. 
sinin ne olduğu zikredilmi - R:ıuf paşn Padişahın nyak-
yordu. ~!ahim, böyle acvlet bınn:ı doğru knpaklanarnk 
Ye milletin nırlıgilc alakası arıctti: 
olan memuriyetler u sır » - Möjll ler Padişahım. 
tutulmak lazımJı . . Sayci şahanede ülcyman 

Rauf paşa şu i~i gördük- paşa şu saat bici sultaııi-
tcn sonra Yıı\'Cf lsm:ıil ) ede Uı:ıhı\u ou\unlly ör. 
Be) Jcn gelen telgrafı cebine Abdulhaınit hann: - <cmüj-

dc.. 'ultntt fotnt lv.lcfc 
) e; rlcştirmişti · Artllc :ıra) n ômiirlı de clcnll nllalı bUir 
gid~cel,ti · bu kad.ır 'inip ncş'clcn-

Y ıldız sanıyı Ru ı tHası nıiyccckti. , ınç i~tnd t· 
iş!crınden .7.l}udc ülc) man dm 
paş.ının lC\ J,if ine clı 1111111~ et ..:;.:;:: Ne dtyô lın Paşli.. 
'eri ottfo · flmdi ot } man paşa lııp-

· ;rny att da llauf paşn l ctllldl oylc itti? 
bekli orlıır lı. Baş\ kil Ah & ....- ayel ttıu\·nffakl ·et -
met Vcf ık paşa eli bolu vnyci 11adl~~hıdc cfcndimiı. 
nıutnsnrnf ından nhttAı bir ( lliiftM4ll > 

ç-iğrıemedcn t~zilllip 

S"':crim .• 1-.retlc hc~r
uimi BHI\ azcn lcmcr.• 
. m i~lc o zaman leh• • 
li~ •lidir •.. Hli hiit n• 
. r' .... m bir adam olu
rum. . ağtıl"ı ·olunu 
IJilmcm... lJeş melro 
U(•ri ini cçemem .. 

-
1Cdl'n hu kodal' 

lGO 

..,ık knzalar olduğunun 
clwdini ·imdi nnhyo· 

rum .• 
- Anlayınız.. knzn 

) aılanlnr ntı l şoför· 
l~rdir., loWr~ berı~in 
n~ ıl IAıunsa ~of'örün 
be)'nl d Ll>lrlo i ter 
rukıvı cekeı· hı .. istiml .. . 
ıutdu ınu •. Şaraı> tan-

mezunla
nncl n 5 efendi Anupa imti· 

hanlarını kazanmı§lar, fakat 
alı tfillık fÜtu d li tahsil 

mahallerine gönderilmemişlerdi. 
Haber aldığımıza göre, yeni 

büt lru İl iç fi pa ko-
nuldu~ndıın b ntar ha!.ıra 
ortalarında Avrupaya gidecek
lerdir. 

u t mırı 
ıı; n lu ulari ılma ı 

t \t t fült r, llunun i~ln 
SO bın lira lwm geldıği nnf a
şıldığından arteziyen kuyuları 

açılma!tndan nı geçilmi~ir. 

Matbu t teneZzuhü 
l\iatbu t cemlycli tatlf ından 

tertip edilen deniı. tenezzühü 

t ıh li lılclar l~mal ılttıij ve 
ut cazba da illvelen manet 

tarafından teşkil edilen şehir 
cazba dı a temin ed~miı r . 

T enczıuhe güzel an· atlar 
musiki şubcsıne men up san' at· 

kArlar da ~tırak -etl tir. Bun
ihn ma'tla bitip numaralar 
1apılacaktıt • Tıeheuüh dfin tle 
yazdıgımız Qlbl ula Wilbil blacak:hr. 

Dun ak amkl yağmur 
Dün illet rn bzett ıehrimlıde 

1iafil btt finına ~lkmıı ve gök 
ktıi'üttü~lle rnbtetaltk tldc!etli e 
btr y mur baılamıt; naahaıa 
çok devam etmetniftlr. M T Un 

münascbetil r mura çok llıtiyaç 
olduğu için , di.ln akıanıkl }'& .. 

mur mahsul için çok müfit 
olmUJlur. 

San•ata iltifat 
Ankaradt bir ıty kadar devam 

ed n ve gt!çen\erde~ kapanan 
genç ressamlar rgisind n hü
komet 1350 liralık tablo ıtıtıh 
almı tır • 

Lavhalardaki yazılar 
B lediye kanununda ecn bl 

lisanı ile yıııılan llvhalartlen 4 
rn ıh tergı alınat:t+ mlıkay)'e tir. 
Emanet bunu 1 O mi lın çikar
mak iÇin teıebbnse başlamıştır . 

Kuyunun içinde ne vaı-? 
Ythlız satayının bah inin 

kumartt gatinsuna giden kısmı 
büyük bir gürültü ile çökmllftüt. 
Ç6keft kısım 3 metro genişli
~ntle \·e 30 metro der\nlığın
dedır. Butası etrafı hıtzırlanmt~ 
l,1t kuyu haHndedit. içinde 
blf def ine o1mak ihtimtıll öl atı 
bu kuyuyu Emanet heyeti 
l~ntyye mtıdUtü Ztya B. tetkik 
etmektedir. 

golir. l>i-
rcksiyouuıı iiztWinc .. 
otuı·ur ctı knllaınnn ar-
tık işi oua hn·ak. 

~ cimaı llamtıı mütc· 
~ 

,·uhhi~ hir iirpcrti ile: 
-Ben1ck sen lmgiiu 
clir~ksiyonn UnkiLc 
tc lim odc<·ek in? 

Seyfettin süzü şakaya 
boğmnk i liycr k: 

.......... Allah c ·irğc in 
hiç öyl şO)' mi olurY 
Ben Hnmmctcndimi Ua
kii l n lle kt knmrım .• 
Ayıkhktnki nmğmu .. 

miyeli giderek laşkm 
bir ne eye d6ııen şoför 
l6tifeler arnJrıda bir 
kadeh de Hamına içirdi. 

.ruri olan mevzualardır .. 
l:lkmfni) dlcft zail olur \ c 
iHi)nta terk dil litir bir 
hale liı;Jeı c h utıhlk 
kaidelerine inküep ederler. 

J luU ık "d Mtihin bJlhtı ,.fi 
ueıı:a d ıleıindc lhcllfi oltirak 

"HhI t lir 1 'c l1a tUııf. -. ;; 
k litt lefti~ l ıf chl~i 
m •mttu tultefl ı l t1 ı \iftlu
mu UfC?t db ıl fihn ttıar-
ruz le kıl t!(.\ J.:: muhiycttc 
fiillerden 'ihatct {)ldu'gu neti~ 
c in vnrılır; • n~ık . 'c 
"lüıpall,, ~otltJı ıtH bU hl! u ta 
tam natfa nnkı bir ölçu 
olarn~ kabule hile iı\ık:ln 

rol\rur, Açıklı!,) ciJdcn foci
rnnl! bir clWdc ve' kutü bir 
re\ net ~özctif ot maR atla 
yaki olursa :ıncak o zaman 
maddenin çcrçe' c if1~ ghmi~ • 
sayılır. 

Ou miill\llail:liyı guii!cl san·
atlcr1n her birine tntbik ct
m@k ffiürttlmn 1ilr. ıt t7.h.hct ·c 
tcrb!rc h:ırkindcki hnrckctlcr 
mutliı.K mu tchccn '<! ha) O· 

sızca add&lflin z; :ı~il ve ınli· 
mtaz harck ·tlcr<lc yiık ek bir 
tehi.ip llc bcfnbtr t11Uttnnz 
bir yarmhlı,ın da hi. 'c i Y.1r

tlır. 
· i.\lullit ve Eamanın bu mc-

·zuda km•vetH. bir amil ol
duğunu tasdik t'derim; ancak 
mcmlck:ctleri münC\'\'cdcrin 
idare \!ttiklctlnl thi.,linml"k 
·c amiyane fikirlerle uılak· 

kil fc kapılm:ıktnn içtinap et-

I 'azik Yllt_:tıdun topra
ğ, tem •sda11 iıH1i11c,·c
~iui d{i iinPrck onu 
dizlcM ,üz .. rin otnr
mağa davet chüek i -
tiyor., Fakat bu teklife 
hcnüı < St\l'et edcmi
yorlht 1 hutnn iki ka· 
deh dhlıa lqirdi. lü1n• 
di ·i <le ka<leh kadt .. h 
~izorinn yuynrlmlı. iş 
yn\o • nvnş kıvnma 
g 11İ) <ll'du. llnlcll tır1.'i 
nnthrn' ,l.Jii~~tinHiklt~rle 
cvgili ine nz,\r nz r 

• inm nrnk uilu.~et ouu 
iliılN1:nitı iiı ı·lm' 9c -
ti. " •hnl\I kUçtik çır
pıtHşlarla mukfi,'cm 1te 
ugraştı. 

Bütçe·· 
u 

Müzakere baıladı 
.\nkar~ 18 (\~kıt) 

ll. :\1. 1 eli l ogıcdcn nrn 
içtin amn devam edl!tek mıl
li muuafoa, 1 forici) c ,.cKA
lctleri, tifüum Jımd3ttna 1 u

mandanlıltt bi.itç lcri h.\fıç 
olmtık u~cre il. l l. Meclisi, 
llİ) a Cli tumlnır, Di ·a:u mu
hasebat Bnş' ckalcr., Dc\'lct 
şura::ı, 1 tatLtik umum mii
diltiycti J)j~·anct klcri, ~la-
1ir~ ü~ıhilil e, Adliye, a

.fia, lktis.14 ıhhac, 1\1,ı.ırif 
'CklUctlefi, Duyunu umumi
~ c, Mntbunt umum miıduri
yctleri, Llmttnlar ktarcc;i lnit
çclcrini kabul etmiştir. 

~ıort·ulnnn parası 
kesildi 

Ankara, 18 ( Vakıt) --. 
B. M. Meclisi idman ce
miyetleri ittifakına 30 bin 
·liralık muavenet fashnl lay 
etmiştir. 

VAKiT 
'9 Mııyı, J n 

'/ıı/orda da bagı 
Rumlar Yunanistan 
ile biri ımek ilı re 
blr ııilmnylı MllJp 
ht11ua lton~lo8hlt • 
He l ptşgSliıtttt 1111-
m~lle Ji4f4 ın k•n· 
M cumhuru deye 
li11rJirtlıldarı (Nar 1 
flSlt?lednln Ailn• • 
d•n •kl•d• bir t l • 
9r1Af1• mervldlt • 

Jlucluk dudu n f.(l'I• 
dlkl('rl ınnmn blrJhlrl· 
nlu ulmu hırdı. llihfirı 
rulnuıuu gali'. mıl • n· 
rılumğa, llpme~t', om
mcğo doymnı~;mt er -
kcğiıı hu ~ok alc'~li 
agıunn lrnrtll'cti ühın
da yau'-rn, pi._en ter
liycu ~ ehııaz ııedanıct 
tiksinti iuiu 'erdiği 
kuv\ elle ha. ım <_;biir • 
yana ç iıvircrck kurtul-
ııınk icin lm•t•uı hırcm . ~ . 
dnhclcııırkcn ~omı· şf>y .. 
le hılcvordn: 

• 
- llend ın l3rôni\. or-~ .. 1 

S\111 ••• 
...=.. nı~l\k. nırnk. 1\1 .. 

rtlmndık kcıniğinı kal~ 

700 maznun ve mahkOrn 
tahliye olundu 

tı: t t ratı b r h1.1 , :ıı ıızdadır] • lal mahkemesince uç senek 
Tahlıyc sna ında müd- ye mahkum Mu~tafa Natı 

de~ unıunıl K ttan il, gc~ Paşanih ıe\Tcesi Seher }-{ . 
tek tcvkıfAnede1 gerek haı. vardır~ 1'ahliyc olunail\;~ 
pisah d çıkan\ara nasllıal arasmcla kadın maznuh k 
\retmiş, "unları ôvl m\ştir. mahklimlar da bu\unfilB • 

Y "' tadır. 
- Vatanda,ıar. rntlh -

c ' hüköıucti tumhutiı. .. • af Dün mahkemelerae 
vcmlzin, tc kkulüttdcn 'İ'"' 'f ~ ede· 
r1 • lccı aen ish aue 
bu htana kadar sevgıli bilecek maznunlattı bun· 
yurdumuzun rdah, uınran, d:ih )stHadeyi isteyip lste· 
irfan gibi ln a i \re m deni ttıetliklerl sötu1muş, istiyen· 
bütün ihtlya v duygula- lerin davaları kalmiş, i~le· 
rını tatmin edici şerefli miycnlerinkinc devaın fY 

yollar Üz~tindc bir an evvel lunmuştur, lstemiyenlerde~ 
yüks ltHtncsifli l mih için mevkuf bulunanlar gayt' 
seti ve nı~tin hatvc\erle mevkuf olarak ınuhakeılle 
devam v tecelli ettirdigi edileceklerdir. B 
kraaiı cüın'icsindent mahza Dr . Mazhar Osman- ' 
bir eı~ri ş fkat ve atifet tarafından Mazlum B. alet 
ohırak 16 h'ıaytstn n $t ve hine açılan zumrüt küpe 
tebliğ buyuru lan .af v tecil davasına tlün ikinci cezada 
kanunu, hu ftasılsn yaptl- devam olunuyordu. 
ğınız ı stiÇlaröan öo1ayı Biti Reis Vıı:sıf B. maznu08 

işinizden, g0enn02cfon, ço- al ve ted\ kanunundan is: 
luk ç cuğunu:tdatt ayrı, ka- tifadeyi isteyip İstemediğiı\1 

palı lmluıiduğuhuz bu yer- sormuş, Mazlum B. .. Da· 
dert çıkarıp setbesliniıi ia- vaıtHi devam olunsun. Ben 

kı''mel\ n "iitüg· ü faılasıoa 
d... etn1ekte ·'"" ç""'uklannlt.. J 1 LA ~ vot:; """ u satmadım,, demiş, muha~"· 
kavufturmaktadlr! 

Bu kanuna nnzaran ha· meye devam oluntnuştur· 
Müddei umumi lsma'il Hakkı 

2ı\§fifü2ıfi mahkum ôlclu- n. ctlrmü sabit g8rmüş,ceı9 
ğunuz çezAlar af, bir kıs- ~ d f19 ·\ayinini istemış , hıü a 
ti\mıztn ~czalart da şart yapılmıştır. Karar verile• 
ile tecil edilmiştir. Cezai rı '3ektir. 
t eti o~uıumlat, kanunen Onun için tecil kısmırıs 
mua)'ycn ınüdd t tarfında dahil olanların ve tezafart 
ikinci bir cürüm işledikleri nHedilcn\erln hlikumeUmiıİ~ 
surette, cvclce tecil olunan lutfeh gösterdiği şu esc~ı 
ccıalart il birlikle oh atıfuti ganimet bilerek bır 
turGml riııın cezasmı do dtıha ci.irüm işlemekten 
çek ck\ctdir, . sakinıalarını ,hepinlıin cutı\• 

Tcvkllancden çıkcınln.r lmriyet ve meıuleketc na· 
AtA ında mcıhur bir sitkat ti oimaga ı;.alışmanızı t~ 
mAtnmm Olıancgle Fandık menni ve tavsiyeyi hir vs: 
Falına, hAplsattcdcn ~ıkan· zl( addederim. 
lır tttesıttda da sirkall-en Müddei umuminin nutkıJ 
olut ıeney mahkum Ar- mevkufların sevinç ve te· 
ftllvllt Nlyaıi ve Ma,lup şe:kkür tezahurah ile karşı· 
vali AbHHkadlrc yatakhk lanmış, hepsi beşer beşer 
mıddeıııındcn Anknra iıtık· çıkarılmııtardır. 

Ultuh.. yun ki gayet in 
- .. 1(l~·lo honden ıg.. san'ukftrıdır. 

rculyu; ım .. I ... o\tt~uin bu isuıifl 
- 0 yu an öylo- y;.·di~i hiiYlik ncl'l'ctlD 

'• 'ylm lwuıin koku- snr ılarak kollarını oÇ' 
"mulau güğ~linı hula- u. 11:.lnlln heıncn kaçll· 
nıyot'.. lhrak bırak 
ı·iö~\ cdnrim. O\'Jlıek Dm·u~uşt11ıurı tarnnııı 

kll'.1 IH\t" lflllH111lnda kol .. b,1,. kn hırpalamak hnş- •7 

hll'mı n ara~ı hos kala 11 

ka.. · k r 
- Cok lıoyraduu de- oför ikı\rma tc ,.:1 

ğil ıui'? · otılmak ;<·in haktı. ı .. :i· 
. _ Evet. Bırak hoğu- kin ehn;tzı aelar iir' 
luyoroııı... ptwniiş, gt>zlcı: ~~[tıı .. 

- Ah ne hetlhalıt- miiş al<'' li hir unuJ:ı .. 
f:m lrnlindo g«wiioC•' 

hk lhu·rcm tiiifi Uey .. . .. ('('· . . , . · uıormc Yl\rnın~a .. 
gıbı stH·umu ııu lnt... s, 1 ot edemedi. ) 1.1.ı 
n-iyoruıu.. .. i\ ·tli toprağa tlfü 101.~· 
.- Or .. lhırrcın l...1ıt- I lln~in Jınıin ağlnıuil~·' 

fı •• O h:n·ır ız~Jr, \ l}fa-

1 

huşludı. 
917.dn' ummtı uu ynı•a.. ( ...... -", 
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- :\ Sayıra VAKfT '1" 'I _ !!. .• ayıs 

8. M. M. dün maaş anunl rını ıııüttefikan kabul etti 
Yen 1. kanun tiklerden dolayı tayin tarihi !erde her daire teşkilat 

sırası ile birincisi ıçın ve memurin kanunu ahkii-
muhassas maaşın tamamı ve mına göre bir memurun 

1 EylWden iti· 
hören tatbiR 1 

edilecek 
"1aaşlardan şimdiye 
kadın muhtelif suret· 
ferle Yapılan kat'iyat 

kaldırılmıştır 

r Üsttara~ l ınci •apfaı=.dadır J 

Maaşları az olanlar 
Madde 4 - Bu kanuna 

nıerbut 2 numaralı kadro 
~edveli her memuriyet için 
tayin edilen maaşı asli!eri 
nııkdarları halen o memu· 
riyette bulunanların almak· 
ta oldukları maaşlardan az 
olduğu takdirde tekaüt ma· 
aşlarının hesabında hakkı 
ınüktesipleri mahfuz tutu
lur; kezalik bu memurla
ra, dahil oldukları derece
ye nazaren verilecek ınııa~ 
ile 18 . . dd .b. 

ıncı ma e mucı ın· 

ce verilecek muvakkat taz· 
nıinat ınıktarı elyevm umu· 
nıi bütçenin maaş, tahsisatı 
fevkalade uzaklık ve paha· 
!ılık zammı, tahsısatı • rııak
tu,;ı, ihtısas ücreti, makam 
tahsisatı ve zammı mahsus 
tertiplerinden tekaüt tevki· 
fatı, kazanç vergisi , maktu 
Vergi, kazanç kesrimunzam
ları, maarif vergisi badet
tenzil almakta bulundukları 
nıebaliğ yekünundan az ol
duğu takdirde ita miktarları 
arasındaki fark iki sene hi
tamına kadar müktesep 
suretile tediye olunur; an
cak bu müddet terfi ederek 
alacakla.o yeni maaş mıktan, 
farltı izale eylediği ve ya 
nıezkkur zamlardan istifa
deyi icap ettiren hal ve 
şartları gaip ettikleri ve ya 
me'muriyetten infikak gibi 
bir fasıla vukua geldiği 
surette farka ait hakki 
müktesepler kalmaz. 

Hakkı müktesep olarak 
ted iye edilecek farklarda 
mevcut lira kesirleri yarım 

liradan az ise yarım liraya 
fazla ise bir liraya iblağ 
edilir. 

Bırden fazla vazifeli 
muallimler 

Madde 5 - Başka vazi
fesi olmıyan müderris ve 
muallimlerin uhdelerinde 
azami üç ve rektörlük, ır. ek· 

tep müdürlüğü, ilk tcdri· 
sat ınüfetti~liği, laboratuvar 
şefliği, baş muallimlik ve 
muavinlik gibi ücretli idari 
bir vazifede bulunanların 
uhtelerinde iki ve maaşlı 
memurların uhtelerinde an
cak bir maaşlı müderrislik 
veya muallimlik bulunabilir. 
Bunlardan müderris ve 
m•ıallinılikten başka va
zifesi olmıyan müderris ve 
nıuallimlere uhdelerindeki 
n.!aşlı müderrislik veya mu· 
a!linıliklerden en fazla ma• 
aşı olan esas tutularak tanı 
ve tayin tarihi sırası ile 
ikinci müderrislik veya nıu
a!limlikten dolayı buna 
ıııahsus maaşın üçte ikisi ve 
Üçiint.üsünden dolayı da ke
Z<ıl ik ona mahsus maaşın 
üçte biri ilaveten verilir. 

Uhdesinde idareten rek
törlük, mekttp müdürlüğü 
ilk tedrisat müfettişliği, 
laboratuvar şefliği, baş 
mualimlik ve muavinlik 
r,ibi ayrıca ücretli idari 
vazifeleri bulunan müde'rris 
ve muallimlere ücretleri 
tanı olarak verilmekle be
raber uhdelerindeki nıaaflı 
müderrislik ve ya muallim-

ikinci için muhassas maaşın azami üç derece mafevk 
üçte ikisi tediye olun•ır. memuriyet!' tayini caizdir. 
Maaşlı memurlardan uhde- Ancak teselsül zaruretile 
!erinde maaşlı müderrislik üç derece mafevk memu· 
ve ya mualliınlikte bulu· riyete tayin olınanlara ikin-
nanlara memuriyetlerinden ci bir terfi müddetini dol-
dolayı maaşlarının tamamı, durduktan sonra ela üçün· 
müderrrslik veya muallim- cü derece mafevk maaşı 
likleri için muhassas maa· verilebilir. 
şın üçte ikisi verilir. "A. serisine terfi ede-

Orta tedrisat muallimleri- bilmek için 7 nci madde-
ne ilaveten verilecek mual- nin son iki fık~ası hükmü 
!inıliklar de sabit ve mu- hariç olmak üzere en az 
vakkat muallimlikler mebde, on beş sene devlet hiz· 
maaşları esastır. Ücretli metinde bulunmak ve yük-
muallinıler bıı ahkama tabi sek bir mektepten mezun 
olmayıp kadrolarında mu· olmak 15.ı.ınİdır. 
ayyen ücretleri tamamen Elyevnı • B. • serisinden 
alırlar. olup yüksek bir mektepten 

Tahsisatı fevkaladeler mezun bulunmıyau memur-
6 _Muhtelif kanunlarda iar, hizmetleri 20 seneyi 

geçmek şartile A serisine 
memurların tahsisatı fevlial-

terfi edebilirler. Ancak 
adelerine atfen mevzu hü· 

bunlar için terfi haddi için 
künıler 3 neü madde mu<:i-

ı beşinci dereceyi ve elyevm 
hince her derece maaşının 

A serisinde bulunan ve 
emsal hasılından tenzilinden 
sonra kalacak emsal farkı yüksek bir mektepten me

hakkında aynen tatbik olu· 
nur. Ancak vazife ve me-
muriyetlerine müteallik hu· 
susattan dolayı işten elçek
tirilerek maaşı katolunan 
alelümunı memurlara, tah· 
kikat veya muhakeme neti· 
cesinde men'i muhakeme 
veya beraet veya ademi 
mes'uliyet kararı verildiği 

surette katolunan maaşla
rının enışa) hasılının yarısı 

vf'rilir. 

Memuriyete girerken 
7 - Devlet memurıye

tine bidayeten girmek is
tiyenler azami onbeşinci 

dereceye kabul olunurlar. 
Bunlardan yükse~ , mektep
lerden mezun olanların on 
ikinci ve yüksek bir mek
tepten mezun olnıa'<la be
raber ecnebi memleketlerde 
yüksek bir ihtısas mekte
binden diploma almış o
lanların onuncu derecedeki 
memuriyetlere kabulleri ca
izdir. On beşinci ve on 
ikinci derecelere kabul edi
leceklerden garp lisanların-

ı dan birine vukufu bilimtihan 
sabit olanlar bir derece 

1 mafevk memnriyetlere ah

i nabilirler. 
• A" serisindeki memu

riyetlerden umumi müfet
tişl'k, valilik, ve elçilikler
den Riyaseticumhur dairesi 
memurini, hukuk müşavir
leri, mütercimler bu kayit

lerden müstesna oldukları 

gibi fevkalade mahiyette 
siyasi sebeplere veya idari 
zaruretlere veva mesleki 
ihtısaslara mebni"B,,vc"C. 
serilerindeki her dereceye 

de icra vekilleri heyeti 
kararı ile bidayeten me
mur alınabilir. 

Ancak bu suretle alınan 
memurların dahil oldukları 

dereceler, bu memuriyetler 

haricindeki diğer memu
riyetler için bir hakla 
müktesep teşkil etmez. 

Terfi şartları 
8 - Mafevk dereceye 

terfi için en az 
bir derecede 
olmak şarttır. 

üç sene 
bulunmuş 

Yüksek bir mektepten 
mezun • olanlar ıçın bu 
müddet iki senedir. Müd· 
detlerini ikmal etmeden 
inhilal vukuu dolayısı ile 
mafevk derecede bir memu-

riyete refi tayini icııp edenler 
nıüdqetleri hıtanıına kadar 
eski derece maaşlarını 
alırlar. 

Teselsüli ' derece sırası 
takip etmiyen memuriyet· 

zun olmıyan memurlar için 
bulundukları derecelerin iki 
derece mafevkini tecavüz 
edemez. 

'f erfide esas 
9 - Bu kanun ile tayin 

edilen maaş dereceleri her 
memur için terfide esastır; 

ancak adliye müfettişlerini 

ve mertebe muadeletleri 
hakkında hakimler kanunu 
ahkamı cereyan edıp dahil 
oldukları maaş dereceleri 
kendileri ıçın bir hakkı 
müktesep addedilmez. 

10 - Mafevki olmıyan 

veya ilmi, fenni ve mesleki 
bir ihtısasa ihtiyaç gösteren 
veya uzun müddet şahsı 

b dd ··ı ... 1 • • -~ te e u etnıemesı aevıetçe 

menfaatı müstelzim olan 
memuriyetlerde bulunan me
murl~.ra her terfi müddeti 
geçtikçe bütçelere konacak 
tahsisat dairesinde bir zam 
verilir. 

Bu zammın miktar, şerait 
ve derecatı ve memuriyet
lerin envaı iki sene zarfın
da hükumetçe tanzim ve 
bu kanuna zeyledilnıek üze· 

re B.M.M. ne takdim olu
nacak bir cedvel ile tayin 

vlunur. 
11 - Kadroları 1929 

bütçesine merbut cedvelde 
ayrıca gösterilen maaşlı me
murlar bu kanun mcvzuun

dan hariçtir. Bunların maaş 
ve tahsısatları birleştirilerek 
3 üncü madde mucibince 

tekaüt tevkifatına ve vergi
lerle munzam kesirlerine 
tabi olmaksızın ahkamı 
mevcudeye göre kendileri

ne verilir; bir sene zarfında 
bu kabil nıaaşatın tanzimi 

için muktezi kanun layiha
ları ihzar ve "B.M.M.,, e 
takdim edilmek mecburidir. 
12-1341 senesi bütçe ka

nununun "46"ıncı maddesin 
deki (Maaşlarından tevkifatı 
kanuniya badelicra nıüteba· 
kisi ... ) ibaresi yerine (maaş· 
!arının ash) ibaresi ikame 
olunur. 

Vekalet maaşları 
13 - İnhilal eden me

muriyetlerde vekil istihda
mı halinde maaş kanununun 
on ikinci maddesi mucibin
ce verilecek vekalet maaşı· 
nın müddeti azami altı ay
dan ibarettir. 

Mütekaitler 
14 AlelOmum nıütekaidin 

ile eytam ve eramile ve hide
matı vataniye tertibinden maaı 

alın zevata ma;ış aslilerile tah
sfsatt1 feYhladelerl birleştirilmek 

ve 8 ıubaı 1 3 4 1 tarihli terfih 

kanunundan müstefit olan malül
lere de terfıh zamları ili.ve edil
mek •uretile bir kalem olarak 
fC üçüncü madde mucibince 
memurlar maaşatında olduğu gibi 
hiç bir tevkifata ve vergilerle, 
munzam kesirlerine tabi tutul
mıyarak verilir; bu suretle veri
lecek maaşatta yanın liradan 
dun kesirler mevcut olduğu 

surette bu kesirlerin bir seneliği 
ayrıca hesap ve tahakkuk etti
rilir . Üçüncü üç aylık ına14ları 
ile birlikte tediye ve kesirlerin 
senelik baliğinde kalacak yarim 
liradan fazla kesirler bir liraya 
iblağ olunur . • 

Miltekaidinden olupta umumi 
butçcden tahsisat veya ücret 
alanlaların bu vaziyetleri de
vam ettikçe tekaüt maaşları 

tahsisatı fevkaladeleri ilave edil
meksizin verilir; mütekaidinden 
maaşlı bir hizmete tayin edi
lenlerin tekaüı maafları tama
men kesilir ve ancak 2 hazi
ran l 926 tarihli ve 9000 
numaralı kanun 
fuzdur. 

ahkamı malı-

İhtısas ve makam 
tahsisatı 

1 5 - lhtısas ve komisyon• 
ücreti ve makam tahsisatı ve 
tahsisatı makıua ve hakkı huzur 
namlarile memurlara ayrıca 

umumi ve hususi butçelerden 
hiçbir mebleğ verilemez. An
cak kanunun tahmil etmediği 

munzam bir vazifeye veya 
ihtısas dolayıslle teşkil olu •ıa

cak komisyonlara memur edilen· 
lere muayyen çalışma saatlari 
haricindelc.i me;~ilerine mukabil 
icra vekilleri heyetince takdir 
olunacak bir ücret virilebilir. 

16 - Dev'e c teşkiliHına da
hil olup umumi bütçeden tah
sisat veya ücret alanların 

kadroları kemakiin bütçe ile 
tayin olunan bu vaziyette bu
lunanların ayrıca bir kanunu 
mahsus tanzim eclilinciye ka
dar tahsisat, zamaim ve ücreıleri 
bütçelerle yapılan ıadıliit haric 
olmak üzere 1928 de kabul 
olunan esas ve mıktara göre 
tediyeye devam olunan ücr~tler
den maaş nakli lazımgelenler 
hakkında dahi ikinci maddenin 
son fıkrası mucibince muamele 
yapılır. 

Mülhak bütçeli devair 
17 - Mülhak ve hususi 

bütçelerle idaıe olunan devair 
ve teşkilM ile devlete ait mü

essesat dahi memurlarını bu 
kanun esasları daıresinde bir 
sone zarfında tasnife tabi 
tutmak mecburiyetindedirler; 
bunlardan bütçeleri Büyük Mil
let Meclisinden lastik olunanla
rın 1930 bütçeleri ile birlikte 
memurların tasnifine ait kanun 

liiyıhaları da takdım ve hususi 
bütçelerle idare olunan vilayet 
idarei hususiyeleri , şehremanet· 
!eri ve belediyeferin memurla
rının ta.,nifine ait

0 

cedvelleri bir 

sene zarfında kendılerince tan
zim ve alakadar, vekaleılerce 

badetıetk~ icra vekilleri heye

ti' - · ta.<tik olunmak ve sermaye 
v . .!lresi tamamen devlete ait 
mliesse;elerde nıiıstahtem me
murların da um;ıtnl kadrolarını 

ve sermayesinin ekseriyeti veya 
idaresi müstakil olmakla beraber 
sermaye!o>inin tamamı devlete ait 

mües;eselerde müsıahtem me
murlardan rüen. kısmının tabı 

olacakları esaslar~ muhtevi bir 
kanun liiyıhası, kezalik bir sene 
zarlıuda hükumetçe ihzar ve 
• B. M. M.•ne takdim olunmak 
lazımdır . 1 

Ankara memurları için 
18-28 mayıs 1928 tarihli 

kanun mucibince lap )acak mes· 
kenlerden istifadf:~ ettikçe kaı 
olunmak üzere Ankarada bulu
nan memurlardan dlirdüncü ve 
beşinci derecelere dahil olanlara 

ayda (30) ve altıncı , yedınci ve 
sekizinci derecelere dahil olan
lara ayda 22 ve dokuzuncudan 
on yedinciye kadar ( on yedi 
dahli ) derecelerde bulunanlara 
ayda 1 5 ve on •ckizinci , on 
dokuzuncu ve yirminci derece· 

lere 1 O lira muvakkat tazminat, 
maaşlarına ilheten verilir , bu 

tazminat btr güna vergi ve te\"· 
kifata tabi degildır . Delete alt 

mebanide ve memurine tah•i• 

edilen me•kenlerde oturanlara 
ve üç aydan fazla müddetle 

Ankaradan mezuniyet ve memu· 
riycti muvakkatc ile infikak eden
lere ·ıe müfettiıl"'den ikametgahı 

Ankarada bulunmıyanlara bu 
tazminat verilmez . 

Ask.eri maaş kanunu 

Mülga hükümler 
19-13 kinunu evvel 1335• 

tarihli tah•isatı fevkalade karar

namesinin memurlara müteallik 
ahkamı ve maarif ICfklli.tına 

dair (22) mart ( 1926 ) larihli 
kanunun dokuzuncu maddesinin 
son fıkrasındaki orta tedrisat 

muallimlerine ail hüküm 
ile mezkl\r kanunun onuncu 
maddesi ve 18 mart 1926 
tarihli memurin kanununun 3 7 

inci maddesinin maaş zammına 

müteallik hüküm ve bu hükme 
mülenenazır olarak diğer , hü

kümler ile memurin kanununun 
1 7 inci ve hakimler kanununun 
on dokuzuncu maddelerınin 

maaş ve tahsbal miktarına ait 
hükilmlerl ve 25 haziran 1927 
tarıhli hariciye veklleti memurin 

kanununun dokuzuncu maddesinın 
maaı 1ve tahsisata ' müteallik 
hükmü ve bu kanuna muhalif 
olan sair ahkam mülgadır. 

Muvakkat madde 
Muvakkat madde-1928 kad-

rosuna naıaren mevcut memur

lar bu kanuna merbut (2) 

numaralı ceıvelde tayin edılen 

derecelerine dahil olurlar, ancak 
müteaddit dereceleri olan ve 

herbirine dahil olacakları sara-

ten gösterilen memuriyetlerde 

mecvut memurların derecelerinin 

tayini ve elyevm aldıkları ma-

a~a göre dereceleri yıikselmiş 

olan memurlara yeni derece 

maaşlarının itası mecut kanunlar 

ahkamı ve kanun esasatı daire-

Zabitan ve &skcri memur
l •rııt nrna~ları hakkında 

kabul edilen kanun layıha;ı 
i ıcn· cçhl ati<lir: 

\ladt!e 1 - Kara, deniz, 
haYn, imalau harbiye, harita 
7ahitan \ "C a>kcri memurları 
,_askeri mı.:ktcpkr,kki maa~lı 
sİ\ il ınuallinılcr har iı,:) ve 
janthırnıa zabitanı için 1 -1 
derece tayin cd ilınii ve bu 
dcrcı.:t6Jere rıtt n1~a~ a: ıJ!a rı 
\ "C her dereı.:Cl'C aıc zabitan 
ve askeri mem.urlar medı ut 
l num :ıralı c~c' elde i'U>te· 
rilm i ~tir. Tekaüt YC han.:rah 
hc'<ılııııda ve muhtdil ka nun · 
ların nıaa~a ait h11!\ü n1!ı.:rin 
dc bu ı.:cı, ·eJde yazılan maı: 1 
a>ılları CS<htır 

ı\hddt• 2 -- Milli müria hanır. 
kara ':e de;ıiz ve hava hıwoları 
ile iın ,:a" lıarti ı e ve harıta 
umum mü l iı r liikleriniıı ve j rn -
darma umum ktım~ndanlığ ı, 
seyyar_ ve ~alı il_ kılaatnıııı kadro- 1 
lar1 blıi\e cncum~n ınce hrr ~ene 
kabul ve tasdık edile~ek şekılde J 
tatbık ve jandarma uıııunı J.u - ' 
nıan lanlığı merkez ve v i /ayeıltr 
t~ki liıtiyle sahık k ıtaat kad 
rol.ırı lıer ,;eııc bütçe kaıtun
larına rabtedip ctlvdlerlı lcs -
pit oluııur. üçrelle ınüst.ıhıleın 
bulımanl•r lıakk111da alıka ıı ıı 
s~ b . ka devaın eder. 

:'ılaudc 3 - ı num.ırnlı 
cetı· cld ki ın:ıa.j asıllarmdan 

dokuzuncu dercceikki (2,~ ) 
Ye 8 inci 1 O uncu ve 1 1 in 
ci dcr~ccdckilcr < 2, 8 ) ve 
attıncl, )"Cdınci, onikinci, ,.c 
on iıçün<:ti derecedekiler ı 3 ı 

vt dıirduncıi 'c lıe~in<:i 
der .:cı.:dckiler ( ~.,'1 ) 'c u n 
dörduıı.:ıi dcreccddü. .J,2:i ı 
Ye lıirind il,.iu..:i ııçunnı d~
recedckikr 4 ) cm . alile clar
lıı:diluek ha ılları nı,ıa~ ola
rak vcrılir. llu maa~:ır teka
Uc aidat\ k:.ızan'Y ver q..;f ~ 

m. l.tu 'cr:li, munzam k · ir
lcrıne \T maarif rergisine 
tabi d ıtı ldir. 
Dam~apıılu ve zahıcan ve 

askeri memur arnı ı ol vcr 
gilcri di l!;er rn i ıke/İcfler,!en 
c• ldu!J,11 µ;ihi tah . ·ıl edilir. 

:\)adJı: 4 llıı kanun ile 
her derece için tayin edilen 
maa~ as1lları ıniktnrı o dere 
celcrdc halen bulunmakta o
lan ıı skcrl memurların almakta 
bulundukları maa~lardan az 
oldugu takdirde kendilerinin 
tekauc ma:ı~larının hc,;ıbına 
hakkı mükce,cplcri m:ıh[uz 
cuıu/ur. Kez ;ılik zalıit;ın as 
kl·ri ıncnıurlarına dcrt:ccleri~ 

ne µ;iıre verilt·cck nıaa~lar 
ile 6 inci nı;ıddc mucibince 
verilecek mU\ ak kat tazminat 
miktarı dye' m umumi biıt· 

sinde u,ulen selahiyettar makam- çcnin maa~ ıah;batı [ey kal-
!arın tesivibine tabidir. 

1 Eylülde 

adc uzaklık ve pahalılık za
mmı makanı tııhsi>atı, tah>i· 
satı maktua, r;ı ·in zammı 

20 Bu kanun eylül tertiplerinden tekaüt ted;ifo· 
tı kazanç Yerv;bi, maktu Yer-

( 1929) tarihinden muteberdir gi, kazanç munzam kesirleri 
21 - Bu kanunun ahkamını· 1· \.c nıa;ırif yerr.bi almakta 

icraya icra Vekilleri heyeti bulundukları mchnliğ ye-
kıinundıın az oldu~u takdırm1..·murdur. 

1ve2 
numaralı 

cetveller 
1 ıncı derece 

2 " 
3 • 
4 " 
5 " 
6 " 
7 " 
8 " 
9 • 

10 " 

11 " 
12 • 
13 • 

14 " 
15 • 

16 " 
17 • 
18 • 
18 • 

20 " 

" 
" 
• 
• 

• 
" 
" 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

• 

150 lira 

125 " 
100 • 

90 " 

80 " 
70 " 

60 " 
50 " 
45 • 
40 • 
35 • 

30 " 
25 • 

22 " 
20 " 
17,50 
16 r 

14 " 
12 " 
10 • 

2 numaralı cetvel 
Bu cetvel, kadroları gÖs· 

terilnıekte dir ki bu teşkiJat 
kanunu yerine geçecek olan 
kısmdır. 

de itıı mikrnrları arasındaki 

fark iki sene hitamına kadar 
hakkı nılıktfsep olaraR ken
dilerine tediye olunur. An
cak bu müddet zarfında ter
fi ederek alacakları yeni m:ı
a~ mıktan farkı izale eylc
di~i Yeya mczkt1r zamlar
dan btifadcyi icap ettiren 
hal ,·c 'arıları kavlıecclkleri 
surette farka ait h~kkı muk
te,cp kalmıız. l lakkı mükte
sep olarak tediye edilecek 
fark/arda mc,·cut lira kesir
leri yarım liradan az ise ya
rım liıa}n liradanye yarım faz 
la ise lıir li raya ihla~ olunur. 

Madde 5 - Muhtelif ka
nunlarda zabitan ve askeri me· 
murların tahsisatı fevkaladelerine 
atfen mevzu hükümler üçüncü 
madde mucibince her derece 
maaşının emsalı hasıla.-ından ıen
zilinden sonra kalacak emsal 
far!:ı hakkında aynen tatbik olu-
nur. 

Madde 6 - Zabitanda 
rütbe nıa3f3 eeastır. Ancak fır
ka kunıandanlıAı yapmış olan 
livalarla, Jiya kumandanlığı yap· 
mış olan miralaylar ve lianunun 
mah!IWluna tevfikan kıddmli sı. 
oılını ikijsap etmiş olan yüzba
şılar cetveldeki maaflarını alır• 
!ar. Zibitan ve Uke.İi memur· 
lar için vekaletten Jolayı ma· 

aı usulü cari değildir. Ancak 
vazife! asliyesinden mada bir 
muallimlik deruhte eden zabitan 
ve askeri memurlar d•vlet me
murları maaşatının tevhit ve 
teodülü hakkındaki kanunun 
beıınci maddeıine tabıdtrler. 

:\h1<ltle 7 - Cumhuri\ct 
ordu,u mı"ırı 'e buyiik ·er 

' -kanı harbiye re1>i birinci de-
rece maaşı ile ve~· ii tahsis1 tı 

alır la r Ye bu dereceden te aüt 
edi lı r le r. H a rciratılarınııı l:esa . 
b : ııda <i<ı lı i birinci derece nı:ıaşı 

asli es.15 tutulur. ı\\üşirl erin 
la l;sı saı l arı hayatla bulı..ııdukla rı 

m ü.ıddçe devam eJer. ;, \üşir i ı k 

ve büyük er1'.~rı lıarhiye reıs -
li ;zi. bir zat u 'ıdesiııde içt ima 
ettiğ i t3kdirde yal!nz bir talı -
sis.ı t \'t'.rılır .. 

/,\.1ıfde 8 - .' i ıl i i ınüJ a faa 
vek fıletı kara, J e :ı z. hava : : -
sııııla rı ile ırııal ıilı lı ar l'ı \' " ve 
lıarıta urn um ııı i; dürlü 1 "rı ve 
j t:.ıHJarnıa ıııııurıı huınaud .ı n;ı~ ı 
efılçe l erindeıı nı •; ş alıra ta 
olııf) bu kaııııııun ıı e·.ıuu a • 
cı ıd.c kalını~ ol:lnlara. htı s :·~i 
ka r imları ınucı b nce verilme te 
o ' aıı maaşlar ıle t:ı sıs.ıt ve 
muk:uınen 1a ı:1 l .ı r b ir! f·ş .i ri i n ı ek 
su 4eti ·~·ıe taha 11.~ u ·· et ıril o:- rek 
tediye oluııur. 
M:ıdde 'l - rkı· lct meını r -

ları ına:ı -. lar 1 ıı : n t~vlıid ve tr a
dülüne daır olan kan u mııı S:. ci 
mad lesi zıbilan \'c asketi ııw . 
murlar l ı a f:hı d:ı da c-ır i li ı . 

\lathl.: 1 () -2~ \Jaıh / '1 2 ~ 
tarıhli kamın mı11.:ibır cc ya 
pılac:ık me,kcnkrden i>tifa 
de ettikçe kated il nıek u ıre 

Ankarda htllıııı·m z:ılııtan 'c 
a'kt·rl rııcımırlanlan -~ uncu 
, . .., 5ind d c r~.:cde dahil 'lla"
lar a, ,ıa .1(), 'e a!ııncıycd ı ııd 

,.e 'ckizi ııı;i derecede dahil ıı lan · 

hır ayda ~~, \'t:' ...,ekiJ.int.:i ve 

daha Hıa~ı derc<:edc d;ılı il 

oi; İnl:.r ayda oııbe~cr iı ra 
n1u' akkat ca1.minat nı aa ~: l ; ı rı

ııa i lıln ccıı 'erili r. llu t;l/.

mınnt bir gtına \ - t· rı.ı.i \ c: tcv
kıfata ta bi dcp;ildir. De' lece 
ait mdı;ınidcn de Yeya ııc · 

nıurinc tatbik edilen nıcshn 

!erde oturanlara bu tazmina t 
vcrilml'Z. 

Madde 11 - 22 Teşrinicv •I 
l 339 tarıhli askni ma•ş v .. ıah
·İSatı fevkalade kanununun zabıtan 
ve 1'skf'ri memurlarının nıaaş mik
tarlarına miiteallik ahkam ıle hu
na müzeyyel 24 mart 1341 ıa
rihlı kanun ve 24 mart 1341 
tarihli kanuna müzeyy.I 22 ni>an 
1341 ve 28 mayıs 1927 tarihli 
kanunlar vt. erkanı harbiyei umu
miye riyaset•nin makam tahsisatına 
dair 24 mart 1341 tarihli kanun 
ile bunu muaddıl 9 mayıo 1927 
tarihli kanun ve makam maaşatı 

hakkındaki 22 nisan 1341 tarih
li kanun ve bahrıye gedikli zabi
tanına ait hüküm haı iç olmak üz· 
er berri, bahri, havai ve jand-rma 
zabitanil~ muamelat memurlarına 
ve he.,,p memutlarile mavinle
rine bir ne!ev tayini hakkında 19 
nisan 1927 ıarıhlı kanun xe bu 
kanun muhalif '3ir ahkam mül
gadır. Bu kanun Bir eylül 1929 
tarihinden muıeberdir. Bir nu
maralı cetvel derece maaş sınıf

ları: 

1 - Birinci fcriklcr 1 ~O 
2 - fcrikler 125, 3 - Fır

ka kumandanlıp;ı yapmı~ olan 
miralaylar 100, 4 '.\liralay
lar, divanı tenıyiz muJdci
umunıisi vekalet hukuk mii
şa Yİl"İ 90, 4 Alay kumandan· 
lıP;ı yırpmı~ olan mirala~ !ar 
divanı temyiz azaları 1'0, 
6 - i\lirlaylar birlnd , ınıf 
askeri memurlar 70'J 7" -
K;ıymakamlar, ikinci ınıf 

askeri memurlar RO, fl -
Bınbaşılar, üçüncü sını[ u;kcrl 
memurlar 45, kı<lomli yiız

ba~ılar, diirdtinrn "nıf a,hri 
memurlar 40, !O - Yuzba
~ılar, bc~ind :;ını[ askeri •ııc· 

murlar 35, 11 - llirind 
m•il:lzmlcr, altıncı s ınıf aske
ri memurlar 30, 12 - :\ liı
lılzimkr )Tdind 'ınıf a:;hri 
memurlar 25, 13 - Z.ılıit 

,·ckilleri, sekizinci sınıf a'ke
rl memurlar 20, ı 4 • \s
kerl memur muavini 1 o. 



~· Sbpoflovda 
Alnıan donanm411 kendi kendbini 

naııl babalı? 
Mılıontrf· AmiralF.., R6gler ijlerdml: M. Gayur 

... ~~~~~· -40- ............ ~ ........ ~-....... ....... 
[)oniııgtoıı //ol .şrılosııızda .. . 
~atonıaı kapıları yedi buçuk aylık· bir e -
saret 1111'iddetince ı'i:::.eri11ıi::e kapandı kQ:Ldı. 
l\e ele11ıli f!ttnler, ne lıa:zin anlvr geçirdik .. 

Ban,ı \ erılen lngilız lira
hrının azlığı \Jm,ın parası

nın \'C huı tik bir ukuta 
u 1:tradıgım ilk defa olarak 
n.v.arımda i pat cm. Bu ka
dın ,ofor beni dojtrudan 
doıtnııa k·ımpa gotu.du. 
Bunun bir kadın oldujtıınu 

iptidasında tnnı yamndım. Çun-. 
ku }a tahtelbahir harbinin 
k irinden \C ya erkek elbi
.c · gi)diğinden dola)! cin· 
<i) etim helli edecek hiç bir 
al:\rneti } oktıı. Yalnız mua-
l ene salonunda kask erini çı-

k rdığı zaman giiınrnh saç
ianndan kadın olduğunu ta
nıdım. Bir lr.gıliz n;ferinin 
mua,·cneti ile eşyamı mua· 
yene ettL 

Kaırıpta en kıdemli zabit 
olan binba~ı •,·ov• ve riıfe

kası tarafından kabul edildik. 
•Ritma) i ter •t"on Dreski• nin 
himmeti ile ,on derece muhtacı 
bulundujtum bir manto~ a maz-

har oldum. Yedi ay sıiren mev 
kufivetimiz iırdiıkçe imtidadıncıı 

kendi ine ne dereçe minnettar 
kaklı~ımı hiç bir vakit ibate 
edemi) eı:ektir. 1-locreın bir 
bar.ıka içinde idi: Barakanın 
dij?•!r bııtun höcrelerl gibi 
~or.ıık ve rutipti. :\laamafih 
isk;\n edilmiyect•k derecede 
fena değildi. yalınız. soğuktan 
dolayı sobayı gece giindiız 

~ ızarıncıya kııdıır yakmak ll
zımıı:cli} ordu. a,... Jli4-. . . . . . . . . . . . . . 

Gemileri batırma meesele
•inde hak bilJm rnrafınıızda 

idi. Alman hükömcti teşeb

biısiımüzdcn asla haberdar 
olmadı~ı cihetle asla müda
halede bulunamazdı. Bütün 
te~ehbuşıtın taralımızdan ya
pılnnsı icap ediyordu. Bina
enaleyh baha o giın lr.l{iliz 
bahriye ncznretinc hitaben 
atideki notayı kaleme aldım: 

24 haziran 1919 
• 'kapallova lnı,riliz kuvva- l 

sı baş kumandanı Sör idne 
Prt•mıınt.liye beyan eyledlıtim 
veçhile ftle\ kuf Alman gemi
lennin hatırılma•ından şahsan 
yegA ıe mt>\ılum. 

Zabıt er 'c l'!rat bundan 
dol· yı a la muat.:be edile
mezler. Binaenaleyh onlar 
h:ıkkınd.ı gemilerin ntt:\kuli
yeti -ırıı. ındaki vaziyl"tin tat
bikini sizden talep cdi}orum. 

c'efaret ile Almanya ara· 
sındaki mıılıaherat emin ol
madıt!;ından hu, arzum yerine 
gelmedi. "Uve ·tri, de ika

metim bir haftadan fazla 
<ürmedi. 30 haziranda kamp 
kumandanı beni • Doningıon 

llul" da ki nümune kampı 

na gutlirdii. Bura'ı ln!$iltere
nin takriht·n Pr!asında bir 

şı~todur. Asırdide mc,der di

kil mlş biı} ilk bir parkın or

ta ındadır. Etrafındaki orman

da karacalar, tavşanlar ve 
bir çok av hayvanları sakin 
bir hayat siırcrler. 

"Donington Hol. e bu 
suretle nakledilişlm helki de 

yakında vukua gelecek lstic
vaplardan mukaddem heni 

diğer zabitlerden • ayırmak 
için idi. Bu tebeddıildcn 

şikayet etmekte mana yok
tur. Y ılnıır: zabitlerimden 

uzak kaldığıma müteessif 
idim. 

( Blım<dt ) 

Spor 
lzmil"li dört bi-

ıikletçi 

"i ehriAıiı.e geli orlar 
Anlrnra .\fyoıı yo" 
hıyla a' del ede<'ekler 

lzmirli arkadıışlarımızdıı oku
dugıımuza göre ( Altııy ) 1ı 
dört sporcu cuma günii ( 4 ) 
te bisikletle lstanbul - Anka
ra ve l7.imir scpıhatl için 
lzmirılen hareket etmi~IL-rdir. 

:\ie. afe tahmini olarak 1800 

kilometredir. 
EvvelA .\lanisa , Bursa , 

E.<kişehir, lzmir, yolu ile ls
tunbula gelecekler, burada 

bir mı.iddet kdldıktan soıı-a 

:\nkaraya hareket edecekler
dir. 

Bisikletçiler Anka-adan Af: 
yon tarikile tekrar lzmire 
avdet cdcc~Klerdir. 

Bu scyahata te,clıbı.is ed-:;ı 

:\!taylı bisiktetçiler ibrrhlm 
llikmeı., i rnıi ve lustafa 
beylerdir. 

Zeplin 
lıuıuııılHIRlntı111111nııuııuııı111111 ııttııınııııımıııııııHtnııı 1111ııııımıııııılllltllllllllllll11"1111ııı11111111ııH1ıııı~ 

I UcUzluk m~ıabakamız \ 
franıad; yere İD• i Vdlut,, karllerlne tenzl/At yapacaA ~ I 

~ k.tn ye malaaların lbtesi 'i. 

mele mecbur oldu (_ 1 - •:miniıniinde, Bah- 9 - Galatada topçular ,= 
L ııarart l lnd saıııamızda ı çekapı pazarı tuhafiye eş- caddc<inde kapıic;i trnm· s ~ 
inecek yer anyordu = yası. \ay tcvakkur mahalli l,ar- .. 

Paris, 17 (.\.A.)- \'alcnce l (• .ıo tenzilat yapacak- şısında (Yeni dünya) şarap 1 
uzerinde uçan zeplin balonu ~ ur) iınal;\thancsi. ~ 

~ ~ 
yere inmesine müsait bir yer E 2 - Sirkecide Hami- (";ıs tenzilat yapacak- !ff 
öğrenmek için saat l 5i 18 j diye caddesinde 9 numa- ur.) ~ 
gec;c bir kılğıt atmiştir. l.iyon i ralı lsmail Asaf Beyin gra- ı o - Ankara cadde in- J 

....... 
T'~ 

Elhamrada: 
Çiftler oenned 

Operada: 
~renin kalbi ve V .ıı.ı adalet 

Ferahta 

Melekte: 
Kubııçlık 

Majikte: 
Renklı ~ 

Anide: 
Zehırli bahçe 

tayyare karargahı kumandanı - mofon magazası. de .\luallim Ahmet 1 lalit -
t:keneri Yalenccin cenubun- j (Cramufon, pl<\k üzerin- kıitlipanesi \ .. ·., r.: ', ·'\'.", \' · ·' ~-' = = "' • , Jı 
dak.i sahaya inmeğe tcl•i7.le ~ den • 05, tuhali)·c c~\.·a>ı ( 0 

,, 1 O tenzilı\t vapacak- !i ·' '~. ~: ·· ~ · :. • 
0

" ,\.' ~ jl ı' /, 
;;; J ;§ ı ... ,,;: . ·, ' . . \ \ \\ iô 1 

davet etmişse de hic bir ce- = iızcrindcn " 0 ı o tenzilat u ) = '~ '' · · · · \ ·~ • ı • = r. = "· ', ·\ ~, .. ·· ·· 1 ı ı•I'·' 
vap alamamıştır. Vali bir ka- = ı-. apacaktır) ı ı - Yenincamide rnh- "" "' ' .. , ' ' '-11 'ı ~ ' .... 1 ~ ! ,~ '~·~~ ~~°' ''',"ı· \~' 11/ I.:,',~ 
zaya mani olmak için yüksek aı 3 - Ilahrekapıda Glil- mi< ünii caddesinde Kara ~ ........ "" · ', '' ,'.'. · .;.11

11:, ",/ 
1 b 1 

5 T ~ ...,"!'-~ ·" ' ~ \ \ \' '> ' 

tevettür ii ütiın L-creyan arın .\lıbtafa zade ve şiirekılsı-

kcsilmesini emretmiştir. Zep- 6 c)·. ı o tenzilat yapacak- nın ( 16) numaralı ka:<ap \ ...: ~-~R2 ~ . ' . ·'• . ·' 
lin -rıat 18c beş kala Saillans ~ ur. dukkı\nı !i ~ -~ ~. l 
civarında bulunmakrn idi. Ba- . ~ 4 _ • irkccide perukar 12 - Beyoğlunda Balık- \ .:5-::==_. ~ 'r,. 
lon Erol-Be dağını açmaj!;a bo~ !! '.\lııstafa, Recep biraderler. pa7.arında (29) numar ~ _ ·~· _ · .,._-:- ~ :- ::.:--- '1.ı · L 
yere uğrıı;;ukıan sonra .\lontL'- ( • kasaı) dükkanı = l!! Abonelerine • ı O ten- ~ 
limora doğru ilerlemcfe baş- zilat yapacaktır.) 13 - Kadıkuyündc Es- ~ 
lamıştır. Uerieme hareketi bü- kibkek L·mldesinde (27) -=~ 

\' Alffl' karilerine tcnzi-
yük bir bataetle cereyan et- numaralı kasap dtikkanı ii 
mektcdir. Zira balonun ancak llt yapacak olan dükkan- 14 -· (.\kıidarda iskele ~E ~~t:'iiU 
lkL motörii kalmıştır. Balonu 
karşılamak için kamyonlarla 
asker gönderilmiştir. 

Bııy(lk bir zorlukla yGrilyor 
Paris, 17 r A.A) - ! lava 

işleri ve dahiliye nazırlan 

zeplinin taltblnden haber
dar olur olmaz balonun yere 
inme>ini {mlaylaşuracak ted
birler hakkında mil~vere 

etmi,lerdir. 
Llyon mıntakasındaki ha

va alaylarına müteyakkız 

bulunmaları bildirilmiştir. Ba-

~. 

lar ·uuiardır: 
cadlk:sinda Karamustafaza- 1 ~ . 

5 - Bahçckapıda, .\la- = ~ de şurekasına ait kasap ii. ---.L..:.u;.;:...ı.... ______ ~---.!-~ 
lül gaziler pıızarL (tuhali- diıkkanı. 1 ---ıt:'. 

(Bu diikkıl.nların sahip- lstaııbul l(•ra dairesinden : ye, ayakkabı. terzilik). İiE 
~ - Beyoğlunda, lstik-

lıl.l .cadde inde Nihat • por lcri karilerimize o• 5 ten- ~ Konstanteıı veledi Yorginin 1 tazam mutfak bir kiler 

11 
( ) zilılt . yapacaklardır. !\laa- ~ ~nıi)'on Ef. l:orc al lıjı;ı on dört ga hali zemini Çini = mn,,azası spor levazımatı ma!ih bu diikkanlar esasen ( bin licsya mukabil birinci dere-

• (o ı ka tdıneli banyo malıP!ll j ,.u Qlağrur.a ar · rilcri- diğer kasap dıiKkanlanna ce birinci sıra ııuınaruile ipc- oda olup ikisi bahçe 
ve diğer ikisi 10kık 

fi mi7.t, pazarlığı müteakıp na7.aran o• ( ıo) tenzilıl.tla ,- tek olarak gÖ6terdiğl Boğaziçin-
'i.I •, (5) tenzil:it yapacak- sattıkları için (• 

0 1 S) ten- de Arııavutköyünde cedit Veni-
lardrrY. "'J sokakta atik 8, 5, 6, 7 numaralı 

zilı\t demektir. 
7 - Postane civarında apartıınan borcun verilmeınesin· 

1 5 - Calntada C Cenyo> den dolayı ihalei evveliyesinin 
l lamidiye caddesinde, .\illi lokantası ı yemek il tesi) icrasiçün otuz ırün müddetle 

ve biri yan tarafa 
Sokak cüıetindeki ~ 
balkonlu ve 1&hinPli 
nazır bulunan iki odanı4 
boydan boya demir pa spor Z-ekl !liza mağazası iiY-crindcn • • (10) tenzilı\t müzayedeye konulmuştur. Hu· 

lonun inmesi muhtemel olan ( t ) d d C ~-ı ta ·k ••" ta f sp<>r evv.ımau . yapmaj!;ı deruhte etmiştir.) u u: eP•JQ n , - ra ı taraça vardır. Tavanlar 
kartop)'er ve kısmen beJ 
ton arme sıvadır, Avni S. 
hiye altmıı lira kira ile 

Yerlere adam go'nılerilmi•tir. ( ı· ) Cemal Be e alt a-• ol ·- r ' • • 10.ıcnzi .ıt yapacaktır 16 - Panl{alııda tram- J ·-
5 

.. 
3 

• 
Balon saat on yediye çe}- kası Hasan Beyin arsaslle mah-

8 - Ankara caddesinde va,· caddesinde ''eni kasap d t k 
rek kllla V ıılcnL"C tam .ıo ' ' = u ayden ve bilmesaha ilciyiiz 
kilometre uzak bulunan Sa- ?-lualiifuler kütiıpanesi namile maruf ( 136) numa- \ yetmiş bir arım terbiinde ara-

( 
;;: cıdır. 

il! •,. I0-25 tenzililt yapa· ralı Rıdvan beyin diikkanı ; ziden ikiyüz kırk arşın murab-ill8ns üzerinde uçmuştur. 

7..cplin biiyük bir zorlukla 
hareket etmekte. dotml· 
malrnı, dörıdı ıe.. iııı&:ifl 
mukavemet cdememekteı.r 

·aat 16 yı clll edenheri 
r.cplin hakkında hiç bir h•· 
bt:r alınamamışur. 
Rüzılrdan yoluna deiltUrdl 

Avinyon, 17 ( A ... ) -
Şiddetli surette esen rüzgar
dan dolayı seyrini değişti

ren Zeplin, Avinyon ~hri v.c 

Ankon tayyare karargAhı üze
rinde uçmuştur. Burada ba
lonun yere inmesi ihtimaline 

mebni bir askeri miifrezc 
beklemekte idi. t'akat balon 
inmek için hiçhir teşebbıiste 

bulu;ımamıştrr. 

v- inemiyor" 
Tulon, l 7 (A.A) - Graf 

zeplin balonu işliyen tek 
motörüyle ) ere inmek için 
ilk., fakat neticesiz bir te~eb-
büste bulunmu~tur. 

Nihayet.. 

Cuer>-Pierreleu., 17 ( t\.:\)-

ı caktır). (• 
0 

5> tenzilAt yapacaktır. ;_ fıaı bina mfıtebakisi arkasında Aynı şerait dahilinde 
P!lll•ıı 1 1 '"ql11N1t11llll'llllıııın1111ıııııııq1""1uu111NıtıııııH1111ttııımııııııınııııuıııı1111lfflllllı~ arsa yan tarafında aydınlık ma- kata çıkıldıkta aynı terli 

A.t~'pazarı Tirore ~a ı riyaseti aliyesine lialdir. hillıKk ııuı~ ~~ 
1
,, ~ Evsaf 11~ maııtmllAtı : aa. mahiye ~w yedi kira çe 
.ı:.ıenQim, ' makları mtrmerle ""rçinlcnmiş H 
Müessesemizin 29 mart t9ı9 tarihinde in'ikat eden .- a. kiracıdır. 

beton yaya k:ıldırımdan birisi 
fevkalade hissedarao hçyeti lllnumiyeslnde esas mukave- tek kanatlı husUŞi, dört ayak 
lenamenin 1, 2, Ş, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, mermer beyaz merıiivenden lev-
18, 19, 

1 
20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, kaniai demir yaprak çiçekli buz-

34, 35, ,36, 37, ~8. 3!,1, 42, 43 üncü maddelerinin tadiline hı camlı çille kan~tlı umumi 

Jrira ile Hasan Hilmf 8. sa 

Alııap merdivenle bc1iııcl 
ve sermayenin be, yiiz bin lira ilivc:sile bir milyon lira- demir kapıdan girildikte zemini ras katına çıkıldıkta korlıi 
ya aııitına ~ müessis hisse. senedabnın iştiruına ve civan ç;ni d'5§eli antreden ma- ahıap merdiven bqından 
meclisi idare azalannın •irketle muamele yapmakta de- un boyalı cameklnla müfrez 

, Y ni aafait aralıktan tek 
vamlann-. karar veridiği ve asulen tadilib tasdiki için kapıdan geçilerek keza zemini 
iktisat V tıJkileti celileıine müracaat edildiği ve muamele- elvan çini taşlık üzerinde camc
nin derdesti ikmal bulundup ve intacında uaulen tidi- Unlı muhdta kapıcı locası öııün
lit tescil ettirileceği an: ve fimdiden karann hülisatan den geçilerek korkuluiu demir 
kayt ve tescili rica ve teyidi ihtiramat olunur efendim. parmaklıklı sağ cihetten on altı 

Ad.ıpazar lsl:\m Tirorel baııka!'t Tlirk ayak taı merdivenden zemin 
katına inildikte zemini beton 

anonim irketi uzun aralık llzerinde ikisinin 
Aleluıriiım Banka muamelitile müştegil Adapazan lıı- sokak ve bahçe cihetindeki hu· 

9llSI kapılara mcdhallcri bulu
nan biri büyük yedi adet odun 

lill' Ticaret Baııkuı Türle anonim firlcetinin S mayis 1929 
tarih ve 892/34 numaralı odaya muti ve tescili talep 
edilen itbu hulisai zabıtname mündericatı kanunu ticare
tin olbaptaki ahkim ve mevadına teyfikan aynen defteri 
mahsusa kayt ve tescil edilerek ziri harcı mukabilinde 
olsurette tasdik kılındı. 

Adapazan Ticaret Ye SanaJi odau 

ve kömür maeazası bir kapıcı 
odası bir hal! ve umini .çimen-
to biri mermer diğeri mo:!llik 
tekneli ve terkos suyu borular
la ferşedilmiş çifte musluklu ve 
elvan çini ve sabit lıakır k:ızanlı 

kleir korkuluk zemiui 
bfıyük tarase vardır. 

Beşinci kata merdiven 
lan pencereli olduiıla 

merdiveııl(r temamen 

lıktır. 

ve oda kapılarının fevk 
camlı haricen yağlı boyalı, 

bcı Jıiıı lira kıymeti muııa 
neli apartııııanın iştirasma • ve daha ziyade malumat al 

Benim için o rnzıyetln 

iade:ini talep etmeyi~im. on
larla rakdir.ııımı raptederek 
h3klannda zecri muamele 
tatbikine sebebiyet vermemek 
lı,.indir. Bu notanın bir kop
yası telgrafla Alman hiıköme
tine bildirilmek üzere 1 viçre 
safaretıınesine tebliğ olun.muş

tur .• 

Zeplinin yere inme~i haylı 

[ ADLİYEDE ] kolay olmuştur. YoJcular 
derhal dışar• yıı çıkarılmıştır. 

ve tek motürle a\ <kte karıır 
etdi~nlı tasrih ctmi tir. Ba

lon RC!{\,· 'ııdi ini çıkmagıı 
koyulmuş iı<e de rüzgarın fev
lçalılde fiddetli olmasına hi
tıaen kin bir ~~a gc
Jlnı.iye kadar kcındisini rü7.· 
gann cereyanına bırakıpı.ur. 

f f IBl~B UBZİY8l ---
nıaa mliştemillt çamaşıriııiın 

bahçeye bllyiık pencereleri ve 

dolayısile methaii vardır. 

menesinin yüzde oııu nis 
pey akçeıinin ve 929-2~ 
marasile müzayede 

müracaat etmeleri ve Ti 
tarihinde saat 14 dı:ıı 16 ya 
dar ihalel l!llveliyesi ya 
ğından mü~erilerin tarihi 

kOrda biıu.t veya bilvekift 
zır bıılunmalan ll~n olunur: 

:\lıirettebat hukkın,la mev
kııliyet zamanındL.kl ,kayitle
rin iadesini talebedi) ordu11L 
Çunku hapsedilmek · hak-
817.dı. l latta harp ba~ladığı 
zannına kapılarak yanlış 
hareket curlş ols:om bile bu 
böyle idL l leınen bir lngiliz 
mahkemesine sevkedilcL-eğim 

kanaatinde bulunduğumdan tar

zı h:ıreketlm hJklunda fazla 
cafı;ilı\t vermedim. aJJlca 
tahriren kayda girmek 
mi)'OrdullL ~illki Alman 
meııafllni vikaye ile mıikel

lef olan lsviçre sefaretanesl 
uıtasile &manyı;.ya haber 

gtııdemıck lııtedlf mden, bu 
sebretane ile tıt!ilil miınase-
G&t aı.Jandum. 

Kadri. e il . lahk.ik.aıı Hepsinin sıhhati yerindedir. 
Kadriye H. tahkikatında dOn 1 Dıkmıutun luınpnnda 

Nasır B. dinlenilmiştir. Lugiln Cuers-Pierrefeu., 18 (A.:\>500-

evrakın müddei uınuıniliğe ve- I den fazla ~sker~Cr~f Zeplin 
rilmesi muhtemeldir. · in km·vetlı proıöktorlerle te~ 

Ba1'katip hakkında 
lhtila-tan m:ıznıın 1'eı koz 

mahkemesi başkı\tihi Sadık 

li. duıı ağır cez:ıda beş rene 
ajl;ır hapse mahkum olmu~tur. ----

Yıkılacak duvar 
Ortakı.:y • 8ctlbıt ·-clakı 

duvar yıkıllll:f ve lıır hayli ~ 
kıllb mucip olmllflU. Bu dımr.a 
)'Ulllclakılerde de yıkdm.ı. ıeı.. 
ilkeli gıınılcl&Aünden o duvarl• 
<!: yıkıtacakbr. 

~--
blık hane 

Sattıı: !il-~~ .. 
sffidıp fetı.-n mltakta bq 
odalı ltenbıo nazıı bir t.b 
kirkir ı..rıe ..tllıktıı'. Göt.; 
- P. ~ .._.,. 
.. .,.... Ali Ria El~ 

hil edil•!n yere inme mane 
ra ·ına i~tirnk ctmi~tir. Zepii• 
hemen 192 7 :«:nesinde • Di

ksmııt" balonunun felaketi se
ferine çıkmıs olduğu hangara 
alınmışur. Kumandan t:knct 
ilk olarak balondan inml~ ve 
hararetle k:ırarg~h kumanda
nının elini sıkmışur. l\lumai
le} h Almanca irat etmiş ol
duğu bir hitabede yapılan 

y:ırJımdan ve gösterilen hıi~ 
nu bbulden dolayı memnu
niyetini be) an etmistir. \'ol
~-ular hiç bir tznrap çekme
mi; olduklannı söylemişler. 

dir. Ekcner l•panya üstund 
manıvdl mlhverlerindcn bi
rinin kırılmış <>ldu!unıı.; mü
teakiben diğer- iç mihverin 
bltbM--•nh. .... ge-.şedtfnl 
lttc o ~llllQ b.ııl SCIJı .u. 

\'~otelde 
Tu19n, ı (_A.lı.) - Zep

lin ta}'Lı$ı "Cures de kal
mıştır. ~of9ular Julon otel
lerinden birine hımiııierdir. 

f.aııaporthın .olan!ıv ı;erbestçe 
gezmek hakk~ 111aliktirler. 
lJi~rkd bakıııdıı bit karar 
ittihaz olunacaktır. Goril 
maymıMu ton ~-ya ile 
birlikte ıla~gardiıdır. 

3 aııot6 llftderlllyor 
f'ıidth"1altn t 8 (.~.A.) -

Tulona milıeveccihen 3 mo
tôr hılreket etml tir. Atöli
yeler rntı'tl~til de birlikte ha-

reket r. 

- · 

Emanullah hanın nüfuz 
sahası gittikçe g,enişhyor 

Moskova, 17 ( A. A.) - Tas 
ajansı bildiriyor : Dupmpa gt
len Efgan mülttclleri Gulam 
Nebi Han kıtaatı· ın Balkaça ve 
Tqkurganı ifeal ederek Eına

nullal.ın ıimal eyaletlerindeki 
nüfuz sahasını tevsi ettiklerini 
söyliyorlar. Herat mı:ıtakasııı

dan gtlcn mültecilere göre 
Emanııllah ve taraftarlan Oaıııi 
ve B.im)·an arasındaki mıntaka
da sakin bulunan Kezar ıışiret
lcrine istinat ederek K&bile h~ 
cum için hazırlanmak~ırlar. 
Klbilde korku ve heyecan bü
yümektedir. ı<ataııan ve Balka
çan cyaletlcrınde Rus topratına 
ıkın için basmacı çeteleri tcflıl 
edilmektedir. 

MOlkovı, 18 ( A,A. ) - Tu 
ajapsı bildiriyor: ~ 
bildirilditıne ıöni basmuılar 

Efı:an !(öy~rine hÜCVlll iılil'tt 
Aınanııll~ha muh~i!fd Drıli ·en-
itte ıalimane tıtCYilcler ,.,,_ 
ınaldJ.dıtlar - Miltıealfdft lıôtler
dco biitliıt ı:ct9'er pHlcr lı!ra, 
lıiı:kn l;ıofaal"!'llllf .:.ttrj 
etıer~ri ~ ere 
dııfıtılmap. • 

Birinci katta bulunan zemini 
elvan çini balada beyan olunan 
mezkOr taşlık üzerinde sol ta
rafta mermer eşikten boyalı 

kapıdan bir mıınaralı daireye 

girildikte, bir antre üzerinde !=========::::::;; 
dört oda olup lıahçeye nazır 

iki odanın önü daraçalı ve d~ 
mir parmaklıklıdır. MezkQr bir 
numaralı dairede zemini elvan 
çini diifeli emaye boya mahalH 
ve bir kiler ve bir alafruea 
hali zemini civan cini diifell 
maltız ocaklı terkos sııyu nnıs
lukiu yalaklı mııatefcmıat mwı-
taıam mutfak me\CUt olup 
1111ıırliği IJnyil.ı: lira kira ile 
~iu HlllııD bey SP.kindir. 

Ku.ııutiifu dernir IPkesiz be
JIZ mermer merıjivrııden iidııcl 
uta ~kıldıkLi mordiven bap 
.ıtztııtl ınallal1 i•ı~ıı boyalı çfi

le lıanath k~• iki aıılıııra· 
it dııre> e girfü!lkte bir aııtrt 

lıtriıı4t zerııüıl rhb çiııi-mılo 
ili bcakb ya ttrıı<i6.filııa;u -
luklu falakk matefertilat mllll" 

, , d o ..... -
Kara Da,·u& 

'izamettin Na.ıif 

bu biıyiik eseri üç cildi 
aradıı köçük ve okun 
kolay bir cilt halinde llE 
dilmi~tir. Fiaa 125 kunıfli~ı 
Neşreden Resimli Ay 
baasL ······--..... -... .,.. 1 HALK 
IBAYRAM n 
j ÇI KII 

1 ....... 16 .... 
li"'

BE Qn'ldA~ 
52\~ Yiill 



·- - "C!2!! 

Şirketi Hayriyeden: 
Bayram nıünasebetile, nıayısın 20,21,22 ye 

23ncii günleri 153 ve 157 nunmralı seferlerin 
ila · eı.en icra olunacağı ih\n olunur. 

VAKlT J 9 ~f&yts 

iPvauPUrra~rl Çorum ~afia haş~ühcn~ısııtindenı Lı::m· llllR&::::aum::ı::!J Ç<>rum - Alaca - ):oızgat yolunun ss+ooo ilıl so+r20 nd kilometrosu arasında ŞOS;ll 
1 ' tamiratı esasiyesi ihalei kat'lyenin tekerrürü tarihinden itibaren 6 altı ay zarfında ikmal edilmek ne bolu ı.ıı ~ .• sar· ıwsta ı 

üzere 8,5,929 tarihinden 28,5.,929 wihine kadar yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile Kenıerıeran 
ipah _ _.. ETektirikle mücehhez mnnca- münakasaya konulmuştur. 

zam kamaraları ve giivene J - Kapalı zarflar 28,5,029 salı günü saat on altıya kadar kabul edilir. 111,tın h 
"1tt '- "'"'' bir trikodan mdıut 
"Oda ııt Ro-. k-erı ı..ıı 1ıow yolcularına mahsus mülerrah 2 - Tekltfat zarflarının üzerine ( Çorum • Alaca - Yozgat yolunun 5s+ooo il:\ 59+ 

~:~Jtr! Aydın ~R1.ı~ f20 nci kilometroları arasının şosa tamiratı esasiyesine ait teklifattır) ibaresi ya.:ılacaktır. >iibiı, ~llrnucıbı.ce ''" m.clup t<nt· 
Clıd ~•nın ltU1tı -. ural ... ..0-

unuıa )\1 ak 'rtrdJgi ·l'\.. o.ı~ lıt ve ccvvıHycl 
tdt, J'1~ 1 dotru durmanızı da temin 
l;tv~ •:U111nm111 ılyaret vı mu· 

' kıta?otumuzu ulcp tdinlı. 

Yegtne satış mahalll ı 
Pa•rsıe~ı 

J~ 
~lanbul fube11 • S.yo 1111da 
Toneı nıevkiınde , N• 12 
fıau G Lıradan itibaren. 

....:;:;: 

l lanbu/ icra daire&inden: Çan
:Yan Olıannes Virjin Hanım
ı n borç aldtgı bin iki yüz elli 

cara mukabil vcfaen mefruğ 
•!atada Kemankeş kara Mus-

~a Paşa mahallesinin leblebici 
:~.ında yeni 23,25 numaralı 

Uoın ve odolar'n tevıii 
irııikalli nısıf hi-.i incklmüza
~de beş yüz lira bedelle talıbı 
uhde•ine ihal.ı evvelııi bil icra 

llı.ıicı kat'iyesiçil• onbe~ gGn 

llıiiddetle nıüıayedeye konulttıuş
tUr. Hududu Sadetlln El. dUkkAn 
Ve h ' 

•ne~ ~e Hesmo H. veresesi 
Ve arsası hacı T evlik ve Yako 
Arr d ın ınajjazaııı ve yol ile mah-
llltur. Mesahasl elli metro 

lorbiinde araziden 48 No. bina 

~ 2 No. aydınlık mahallıdlr: 
bt tlftemilau dQld<Anlann ıeminı 

toıı kepenkleri demirdir. 23 
~Uıııara da Mehmet ve 2 5 
~Utııarada Andan Efendiler 
lratıdırlar . 15 numaralı dük

kan ın arkasında aydınlık mahalli 
~tdır sağ tarafta tek kanatlı 

Pudan dükkanlar üzerindeki 

odal•ra çıkılır, ikt sofa dört 

~· i~i halaaı Marlç Venlalt 
endı kita<:ıdır. 
F "'' ~ ıX ,ı.,J . 

azla malomat '927-10396 
'f. D.,,yadadır . yoıde beı 
ltııılt taliplerin tamamının kıy
~~I muhammlnesl olan Uç bin 
itadan hıııteye mustp mtlı.ıann 
YOıde onu nispetinde pey ıkçe· 
lbnı te lımı vezne etmeleri ve 
1 aleı kat 'iyesi ıcra kılınaca~tııdan 
~üıter .!erin bizzat veya bılveklle 
~ bulunmaları llAn olunur. 

Sultan Ahmet sulh iCroJın
dan: Emine Tevhide Hanım 
ile Hacı LütlU Beyin ıayıan 
Uhdeı taaarrullarınde bulunup 
tuyuun ıule.i ı.ımoında müza
~~eye vaıolunan Bıbıalı cın
tıbda Nallı Mescit mahallesinde 

B-ıııalı ıuiaalındı atik 39 ce· 

dıt 34, 36, 38 numaralarla 
Ilı" k ijta ~am vı 34 numaralı lu-
•ıında bir avlu alt katta bit o• 

dl Ost katta ıltı oda bir ıoll 
~it hala arkıunda kir&ir ulak 

b1r mutlok ve 36 I 16 nu· 

ııı.rah kıomında matbaa olarak 

~ti~a] e..Jilmekto ve iiıl katta 

tt oda alt katta bir aralık 
ç oda ve bir hell ve 
İt bodrum lkiıer icatta Uç 

bir helA bir eofa ilçüntü 
~tı. beı oda ıh aola lkl 
l&dan iWr 1 lı.Aı11r denınu 
tap elel.tirik ve tortOI hırtı· 

•lı1tı havi bir bap lı&ıı nln 

ncklmümyede 12500 liraya 
ld evvelıyesi icra kılınmıı '"' 

alei katlyetl olan 15 Mayıı 
~29 larthinde bccl.li baddı la
. 

1nda gllrQlnıeclıtıııclcn on bet 
un müddetle tilltetndit tekrar 
ijz•redeye vnına karat 11trilmi1 

ÇOCUKLARINIZIN 

ELBİSELERİNİ 
ay er 

"' MAG:AZASINDAN 

ALiNiZ· 
.. Köhne kAQıt, mu

kavva, . ambalaj ka· 
eıtları ve cigara püs
külleri müzayedesi 
-Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 

Cibali fabrika~ında bir sene ıarfınba birikecek olan ka
gıt ve mukavva kırpıntıları ile cigara kftğıtlarından çıkan 

püskülleri ve hurda ambalaj kfı.ğıdarı bir sene müddütle 
müzayedeye konulm11ştur. Taliplerin 25-5-929 tarihinde saat 
10,30 Galatada miiba aat komis onunda bulunmaları. 
• c:J8 C!IC!J • • • • EIC!l • • • • • • • • • • • • • 

Tramvay şirketinden: • 

lsıanbul tramvay ıtrketi biletçilik vazifesi için talip aramaktadır. • 
Bu vazifeye talip olanlar Cuma ve Pazar günüadeıı mada her • 

• giin sabahleyin ıaot 9 ile 13 arasında ve akıamlan ıaat ı 5 ile 1 a • 
• arasında Galaıada Hayneman hanında şirketin hareket kalemine • 
• müracat edebilirler. 

Btletçi olmak iSieyenier alideki tartlara haiz buluntnahdırlar : 
1 - Türl<iyo ıcbaasından olmalı:. 
2 - Y aıı 20 den fazla ve 40 tan aıağı buluıuıı&malı:. 
3 - Askerlılı vesikası yolund• olmak. · 
4 - Veni harfler ile okuyup yazabilınev ve hesaptan imtfhan • 

1 ' • .,. : 1 .. 

v~rebllmek. . . , .... '"" 
• - Hizm~te girmeden evvel tıbbi muayene netfcesinde sıh - • 

• hatte bulunduğu tebeyyün eylemek. 
• l!JC!EC!El f!i • ı. ı .1.10 •l!i C"'~"'l""·"l"'· l .. Lil,.,B!lr:EJ • • 
Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri sinir hastalıkları mütehasSısı 

SiNiH HEKİMİ ŞÜKRÜ HAZı~I ~ 
İstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon: 2622 

Hakiki bir mücevher 
Her evde bulundurulması elzem 

cihanşumul bir şöhreti haiz Klar
feld Alpaka Bıçak, çatal ve ka
şık sofra takımıdır . 

KLARFELD ALPAKA, daya
nıklığı ve parlaklığı itibarile gü

müş takımları yerine kaim olunur. Güzel modelleri her 
sofra için bir zlncttir. Her yerde arayınız. yegane dipo
zitcrlcri J. Şpringcr ve V. Amon 

lst.~nbul Ha:ırcrtarda l\Iedina han 

Cumartesi. ıg2üdneüsı·'r"k"et 
ciden barcktlle ( Cide, İnebolu, 
Evren iye, Aba0<1 ) i.;kelcler!ne 
a:zlmct ye ba)-ramın beşinci günü 
ayni iskelelere oğrayarak aydct 
edecektir. 

Fazk ıııf~iUt i~n Eminönil 
Rllıtım han2 unmaraya mlltıu:1111: 

Telefon: 268-1 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köpril 
baynda. BeyoQlu 2562 Şube 

ueııte.ı: Mahm.diye H- alımda 
!stanbul 2740 

lzmir - Mersin sürat prutası 
( KONYA ) vapuru 21 mayıs 

ıalı l 2 de Gıılaca nhtımından 
horekeıle kmir, Antalya, Altiye, 
Me,.ine ' gidecek ve T aşoz , 
Anamur, Alfilye, Antalya, it.mire 
uğrayarak gelecektir. 

------11 

Trabzon birinci postası 
(REŞITPAŞA) vapuru 20 Mayıs 
Pazarteıf 12 de Galata nhhmın
dan hareketle. İnebolu, Samsun, 
Gire&pn, Trabzon, , Riu, Hopaya 
gidecek ve dönBıte Pazar ı.kele
ıtle Rize, Sürmen.!, Trabzon, 
Gürele, Gıreson, Ordu, Ünye, 
Saımun, İnebolu, Zonguldağa 
uğrayarak gelecd.!ir. Hareket 
günü yük kabul olunmaz. 

Ayvalık sür'at postas~ 
(MARMARA) vapuru 21 mayu 
Salı 17 de Sirkeci nhhmından 
hareketle Gelıbolu: Çanakkale 
Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa gidecek ve dönöıte 
mezkilr iskelelerle bırlıkte Altın
oluQa uğrayarak gelecektir. 

Gelibolu lçin 1yalnız 7olcu 
alınır yük alınmaz. 

tür~iye Seyrisefain ida· 
resine ait Üç aaet qıotor 
teknesi heyeti bazıra,larile 
satılacaktır. Müzayedeleri 
1 Hııziran 929 tarihinde 
icra kılınacağından talip
lerin ogüiı saat 16 da 
~evazıın müdüriyetine mü
racaatları. 

Bartın Lüks ve s~r'at Postau 
Elelctirilı.le mücehhez muntazam 
kanıaralan ve güverte yolculanna 
ıııahıuı müferrah mahalleri havi 

Türkiye ~·ırtı Pazar 
günü oşat 17 de S4eciden hare
ketle ( Ereğli, Zonguldalc, Bartın, 
Amasra, koricıı Şile, Ctde ) iske
lelerine azimet ve avdet edecelı.tir. 

Fazla talsilAt fç!n li.miiıünU, Rıh
hm han 3 •unıaraya müracaat. 

Devlet demiryolları ve liman-ı-T-ele_fon_ı_684----
y enik6y Sulh lıakimliAfnden: 

larl Umumi idaresinden: Yeniköyde l\lollnçclebi ~a-
Elektirik malzemesi münakasası 4 • 7 - 929 Perşenbe günü saat hallesinde Tekke soka~ında 

IG da Devlet demiryolları malzeme dairesinde icra edilecektir. 11 :'ifo. hanede mükim Şerif 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklii mektuplarını ve teminat Efendi kızı :.\lcliha IJanıma 

muvakkatelerini yevmi mezkQrda saat 15,30a kadar umumi idare 
amcası Süleyman~ Efendinin 

yaıı işleri müdilrlül!üne vermeleri IAzımdır. Tallpler münakasa 
tartlarını 300 kurııı mukabilinde Ankarada malzenıe dairesinden vasi tayin edildiği llıln olunur. 
l1ıydarpaşa mubayiat komisronundan tedarik edebilirler. 'NihS<U icra dalreJindm: Niksar-
----------::::;;;iiiiiiiii;:::---------ı da tüccardan Şerif' efendi ude 

Mustafa eMndiye iktisabl kat'· 
iyet etmiş hükümle burclu bu
lunduğu 1325 lirayı vermeyen 
kasabanıı:ı Hüseıtl mah!Jlesinden 
Sancaktar ı\Amı · lıigcri Ali bay
raktar oğlu Mehmet efendinin 
alacakli vekili Selem zade 'Ah
met efendinin ta~lıilc kasaba· 
nın a:rvat ooilnde kartı " yol al
tında tarik ve hacı memuk oğlu 
ve su fçtrtez ol!lu ve lıacı lbra
him ol!lu ile mahduit on iki 
dönüm ve ·yene kasabanı~ tis 
karyesinde cakıl öuünd~ ş~rken 

lbrahİll\ l ve , h-!ı.;.e±ıt v~ g~rben 
Ahmet şimaleıı ı;akıl Ye~ cenu-

12 Hatıratı 9 29 Çarpmba 
nli ~t on ~ ihal.ı. kat· _ ~ 
esı icra kılınacağından talip BA.YE 

beıı Ahmet .ile , rıı'1tduıt redi 
dönüm ve kar~edrı kf:tüklükte 
şarkan oıı hatve mes;ıfede çalı-

_!lların yevmi ve aaatı mez· E 
rcJa ktymed mulıanlnılne ol~n •J_.;__.:::::;R::::::_..-____ _::._.::=:!!!:~::::..---
OOo !ıranın Jüt.de oou ni• Tahlisiye t1nmnli ruüdÜrlliğünden; 
tııde ~ ekçWılı lllGlleh· Yerir.e muvakkaten Şafak vapuru. ikame edilerek 
en 929 - 9388 numara ile Halice aım.ıtt· olan 'Karadeniz bolaa baric:iadelri Fener 
'-" Al.rıw,ı Sitili ltt•tına ~rnlalaln 11 Mayrı 929 cuıa ~t lelınr demir ..... 

•aılen illi\ cıhııııır. haline . nakil ve ikame edildiği alakadarana ilan olunur. 
.. ·..,, 

• 
tık ıar~n yol , Jl!l'flcn v~ cc-
nuben on lıatve DBiıfede çalı

lık ile ~a~~ıı~ a!İ(~flııl'İm ki 
ceman uç kİt'a ta~ "1trclunun 

balım ııılliri&' -~ • 
darı milılt..ı· ....&b-.... 

.. . ıf ,..., 
mezklır u, kıt'a- tarlanın on 

3 - Teklifnamelcr münakasanın yevm ve saatı icrasından evvel bir makbuz muka· 
bilinde Encümeni vil:lyet makamına tevdi olunmalıdır. 

4 - kra kılınacak ameliyatın bedeli keşfi 10272 lira 55 kuruş olmasına nazaran 
yüzde yedi buçuğu nisbetind~kl 770 liranın nakden te'minatı muvakkate dipozito etti!';inl 
Zıraat bankasının makbu:ı ilmühaberile ve yahut münakasa kanununun 7 nci maddesindeki 
şerait dairesinde te'minat verdiğini ve ticaret oddarından birisinde mukayyet bulundu~unu 
lsbat etmedikçe lılç bir kimsenin münakasaya dahil olamayacağı gibi iktidarı mail ve 
hüsnü hali olmayanlar ve liyakati Nafia idaresince musaddak bir fen memuru istihdam 
edeceklerini te'min etmeynler dahi münakasaya iştirak edemezler. • 

5 - Evrakı keşfiye ve şartname sureti musaddakalan Çorum vi!Ayctl Başmühenisliğin· 
den aranılacaktır . 

6 - l\lünakasa muame!Atı 28 • S - 929 Salı günCı :oaat ı 6 da encümeni vfülyet maka
mında icra olunacaktır. 

7 - ihale muamelatı müzayede ,.e münakasa kanununa tevfikan }'3pılacaktır. 
8 - llil'umum rüsumat ve masarilat müteahhide ait bulunacaktır. 

Çorum BaşmühendisliQinden: 
Çorum - Alaca - Yozgat yolunun 60+600 ila 70+ 100 kilometrosu arasında ~osa 

tamiratı csasiyeıi ibalci kafiyenin tnkarrürü tarihinden itibaren dokuz ay zarfında iknı:ll 

edilmek üZre 8 - 5 - 920 trlhinden 28 - 5 - 929 tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı 
zarf usulile münakasa ya konulmu~tur. 
• 

1 - Kapalı zarflar 28 - 5 - 929 salı günü saat 16 ya kadar kabul edilecektir. 
2 - Teklifat zarflarının üzerine [Çorum - .o\laca ·Yozgat yolunun 60+600 ilıl. 7o+ 

100 üncil kilo metroları arasının tamirat esasiyesine alt tcklifalattır] , ibaresi yazılacaktır. 

3 - Teklif na meler münakasanın ycvm ,.e saat ' icrasından evvel bir makbuz mukabi
linde encümeni vilayat riya!<l!tine tevdi olunmal~dır. 

4 - icra kılınacak ameliyatın bedeli 36925 lira 40 kuruş · olmasına naz1ran yüzde 
yedi buçuğu nisbctindeki 2770 liranın nakden teminatı mu~·akkate dipozito ettiğini Ziraat 
bankasının makbuz ilmübabcrilc ve yahut münakasa kanununun 7 ici maddesindeki şerait 
dairesinde teminat verdiğini ı·e ticaret odalarınd:ın birisinde mukayyet bulundultunu lsbat 
etmedikçe hiç bir kimse münakasaya dahil olamayacağı gibi iktidar mali ve hüsnü hali 
olmayanlar ve ameliyatin devamı müddetince iktidar ve liyakati Nafia idaresince musad
dak bir fen memuru istihdam edeceklerin! te'min etmeyenler dahi münakasaya iştirak 
edmezler. 

5 - Evrakı keşfiye ve şartname sureti musaddakaları Çorum vilayeti başmühendisli
ilindcn, aranılacaktır. 

6 - i\lünakasa muamc!Atı 28,5,929 salı günü sııat 19 da Encümeni vilayet makamında 
icra olunacaktır. • 

7 - ihale muamelatı müzııyçde, mıınakasa kanununa tevfikan yapılacaktır. 
8 - Bilumum rüsumat ve masarifat müteahhide ait bulunacaktır. 

Trabzon, Maçkada ı No.Ja. pıek· 
tehi müdürlüeünden: 

Asga<! Azami 
cir.si kilo kilo 

lbtanbul Ayvansaray 2 inci unundan Ekmek 90000 IOOOôokapalı zuJla münakasa 
Sığır eti 12000 15000 • • « • 
Koyun eti 10000 11000 c a • 

Yukarda cins ve mıktan yazılı erzakı miltenevvia 1 marıs 929 farıhlnden itibaren komisyon
dan alacakları müsaddak ş~rtnamelere nazaran bedeli muhammininin yüzde 7,5 nispetindeki 
teminatı muvakkate akçesini ve yahut kıymeti muharriresi üzerinden istikrazı dahili tahvilatırıı 
veya Borsa fiyatından yilzde on noksanile diğer milll esham ve tahvilatın mal tandıklarıııa !es· 
!imini havi makbuz senedini veya banka kefaletnamesinl 25 mayıs 929 cumartesi günü öğledeıı 

evvel saat 9 dan 12 ye kadar Maçkada Jandarma Mektebi Müdilriüi!'ündeki komısyonu mahsusuna 
müracaat eylemeleri lazımdır. Bu hususta izahat almak istiyenlerin ihalei kat'iye günü olan 20 
mayıs 929 tarihine kadar her gün öğleden sonra komisyona müracaatları ilAn olunur. 

Darülfünu Tıpfakültesi Eczacı 
ve Dişci mektepleri müdür
lüğünden: 

Münhal bulanan Oişci mektebi miilrcclatı tıp ve fenııt ıedavll esnan muallim mulViolı~ için 
açılan milsabala imtihanı 18 aAuslOI 1929 pazar gOnil icra ediledtir. 

Şaraiti duhul: Tnrkiye tabaaaından olmak ve talip bulunduğu ıubeı ilmiyede mesall ıahsiycsbl 
milsblt eseri imtihan gilnündetı eve! heyeti imtihauiyece bittetkik. kabul edilmlt olmak, frransızca, 
alamanca, ve inııilizceden birine aıina bulunmak şarttır. 

lmtıhanlar attdeli suallerin birinden tahriri , şifahi olarak lı;ra edilecektir , ve mesleke ait 
bir lr.itaptan tercilme yaphnlacaltır • 

• 
. . lmtihnn ıuallcri bcrvcçhi etidir 

1 - Muz.adı taalfünat hailırıda mutalaal umumiye ve tedavi! e•nanda en çok m~tamel olan 
muıadı taaffün edviye ·-

2 - Edv!yel iyodıye 
3 - Edviyel zeybakıye 
4 - Edvlyei areiniktyeıılıı mürelckcbatı gayn uzvlyesl 
5 - Edviycl arsinildyecln milrekkcbatı ıızviyesl 

6 - Edviyei kalbiye 
7 - Mubteli hi.ai umumiden kloroforom, eter, morfin- aloplamtn. 
8 - Mubteli hissi menıller-
9 - Müne>Mınattan Uonl, paraldeit, lriyonal, veronal. 
1 O - Serom ve aşılar l:ıaıldııncla ınalamatı umumiye, mihaııiluy"'1 tcaiclcrl ve serom tatbi

katından tevellüt ederek mahzurlar ve mihaRilr.iyeti . 
Bu hususta izahat almak .,.e hyt olmak arıu edenler melcteg idare.ine müracaat ctm.,lidtrl..,., 

ikide üç selıimine ki burçlıınun 

hissesine haciz vaz edilmiı ve 
mahallinde variyet muamClesl 
bilicra müzayede ve lüruhtuııe 

icra riyasetinden karar verllnôt 
olduğundan tarihi ilandan lıil
itlbar otuz bir gün sonra iJıa. 
Jei kat'iyesi lcra edilecegliıden 

talip olanların ve fazla maht
..ı ... We;aıJa1a Nibar 
1cn dalrame ~ ~ 
ırteleri ilan olunur. 

Müstamel a kamyon 
'· . 

.·müzayedesi 
.,- ~. .. ,. 

( ' 

Tütün · inhisarı umum müdürlii(Jiinden: 
İdareye ait kullarıılriııt 3 t.drt BFALlY~ hmyoou atı

' facaktır. · Talip dlıinl.iirui hcc gün görma üıcrc milraçant 
bn n ~5-5~9!9 cullartcil gillıü 68~t on otuu.la Gıtı&tada 

' . - ' 
mübiıyut kornit;onun'\la . btılunmebn. 

• • 



., ( AfOWE ŞlRTLARI: Caz~temlzde çıkan yazı •re :: 
•esfmlerln bGtGn ıı.klan mahfuzdur 

1 

1 

I' Tlirk iyede Hariçte 

Kuruı Kuruı 
ı Aylıfı ıso 000 

Cueıeye gönderilecek mektupların lizertne I 
idare içinse (idare). yaz.ıya &itse (Yut) 

ı~aretl konulmalıdır 

3 • 400 8oo 
d • i'SO 1450 

&aaılmtyMı ınektuplamı ladeıtnden, Jnymntt· 
mukaddereılı mektuplan lıı:onulmu, pa.rt.I.nn 

J 2 • 1400 ~:'00 
1 

' kaybolmaamd.aıı "e illnluın mündertcatından 
1 idare meaul detıldir. . . - - - - - -- -

IBorsalar 
J\ u kut 

ı lrrll z li:a ı 
1 nr·lar 
~o Yı:r.11;n d.r:ıhuıl 

l P.ıı~ lırnıark 

J AT11~ıurya ~il nl 
~O ı.ey Rom•ııya 
~( 1 eı·a nııl,:r:ır 

l rr:t'!l:eıık florini 
::o Fran~ıı. f:·nngı 
~O llaJ~ :ın Jir(•ti 
!:O kuron Çcko - ~loYakya 
1 Çrı"'onE>ta « !.:o,·\yet • 
l ;:<'le t c Lf'1'.:5tar. • 
~t\ DJı::ır • )'ogoılavya • 
~o l'rlçika rra-np:1 
ı re .. ta l'l'~n}a 

20 lf\']('rP frangı 
l }.f<'tidiyc 

Çek 
Lcındra üzerine bir 1ng11lz llrası kuruş 

l'evyork ı Tiırk llraat dolar 
Parla • frank 
~filano • • • ~lret 
Ptrlin • • • mark 
Şofya • • leva 
nı·tk!llt>l • • helka 
Anıiı:terdam• • • florin 
Clnevre • • frank 
Pr<1g 
\'lyana 
Madrlt 
,.ar,ova 
Atına 

Blıkrrı 
!:elgırat 

• • kuron 
• .. • ıilin 
• • • peıeta 
• • • zelott 
• •dirabmi 

kru• ~o ley 
Türk lıraat dınar 

Tahviller 
]Etıkraz dabiH c vadeli• 
T\Cy~nu muHbide 
lkromlyeli dem!ryolu 

ı.ıanbul tramvay flrketı 
Rılıtım ll<>k ve Antlrepo 
htıııbul anonim ru ılrkell 

Hisse senetleri 
ıı Lankau 
Oın:anlı bankası 

• 

18 mayıs r92~ 

Açıldı 

996 75 
205 25 00 
ss 12 5'.) 
4~ 75,00 
:e_ oo oo 
24 25 OJ 
29 0000 

81 1 00 
160 1510 
215 O() 
ın Ol 

0000 
22 75 
72 60 

114 0000 
29 25 

787 00 

999 7 5 
048 58,SO 

12 41 50 
9 26&) 

2 es 15 
67 0000 

3 49.25 
1 'O&ô 
2 :ı 1 M 
ıe 32.so 
3 4525 
a 3900 
4 32,00 

97 115 
24 50,00 
27 50 00 

93 75 50 
207 5000 

~ 1 25 
2l5 

Kapandı 

5) 
12500 
'ı2 5 l 

7500 
00 

24 25 O<l 
29 0000 
81 00 
ı&~ 75 00 
215 
722 

0000 
22 
72 

114 
29 

787 

00 
00 

15 
5'.l 
00 
'25 ! 

00 

998 50 
.,,48 :s2,so 

12 43 00 
9 27,00 

2 o4 :ıo 
61 12.so 
s 49,50 
1 20 sc 
2 51.75 

18 35,00 
a 4&110 
3 3950 
4 32 2~ 

37 55 
24 ll0,00 
21 ıso,oo 

93 75 00 
207 50 00 

7 25 

• 14 00 14 OCI 
ıae oo oo oo 

Ticaret ve zahire borsası 
Ticaret 1orusı Jı.ltıbumumtııgı tarafından vorllnılstır. 

Okka11 
.\zam! Aıgart 
K. P. K. p, 

iBu&clay % Çavdarlı 
Yunıuuk 00-00 0000 00,00 
: I' ızılca C0-00 00,00 00,00 
Sttnler 00-00 00 00 00,0G 
,şert 00-00 00'00 00 00 
lllnnıe C0-00 00,00 00,00 
Srrt mahlut 0-CO 00.00 00.00 

ÇAV dar 
.\rra 
~fıflr 

Yulaf 
.rı:ı.ıuij·e 

-ZAHiRELER-
00,00 
00,00 
1520 

00,00 
42.00 

-HUBUBAT-

00,00 
0000 
1' 20 
oo.oo 
4200 

oo,oo 00,00 
00 00 0000 

-UN-

1300 
1860 
ıseo 

1326 

Çuvalı kllosu 
Ek!ıtra eklılra oo 
Eklılra • 
Birine! yumusak oo 
Birinci ıert • 
ıklncı 1200 

- TiFTiK -
Aııkara '''ılO 187,20 

Atıeb!r 000,00 000,00 
Yapagı Guz yunu 000.00 ooo,ool 

-AV DER1Si-
Zerdeva 
Sansar 
Tilki 
Kunduz 

ç fındık 
Badem 

çifti 0000100 'JOOO,~ 
0000,0l> 0000,001 

• OU00,00 0000100. 
• C000,000 C00,00, 

-FJNDJK- 1 
000 00 000 00 1 

000 00 000,00 
~ - - -

Çorum baş mühen
disliğinden: 

Çonım • Sungurlu • Çerikli yolunun BudJk özü ile Yorgalı 
gediği arnsında muhtelif açıklıklarda 27 adet imalatı sanaiye 
ir.şaa!ı ihalesi ka!'iyenin takarrürü tari!;inden itibaren 12 ay zar
fında ikmal edilmek üzere 25 Nisan 929 tarihinden 25 11\ayıs 929 
taril:ine kadar otuz gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

1 -Kapalı zarflar 25 - 5 929 Cumartesi günü saat 16 ya 
kaJar kabul edilir. 

- 2 Teklifat zarflarıııın üzerine [Çorum • Sung•ırlu - Çerikli 
yulıı •27» adet ımalatı sar.aire n'üna:.asası tekJ:fatıdır] ibaresi 
yazılacaktır. 

3 ~ Tcklifnameler münakasasının yevm ve saat icrasından 
ene! bir makbuz mukabilinde Encümeni vilayet riyasetiııe tevdi 
of uı, malıdır. 

4 - icra kılınacak ameliyatın bedeli keşfi 29683 lira 33 kuruş 
Jnıa~ıııa nazaran yüz<;le 7,5 nisbetindeki 2227 liranın nakden te -
ıı:iıdı muvakkate depozito ettiğini Ziraat Bankası ilmühaberile 
ve ı aiıut münakasa kanununun 7 inci maddesindeki şerait daire
sinde teı,:ıinat ".'erdiğini ve ~icaret. oda}armdan bir~lnde mukayyet 
b:ılundugunu ısbat etnıedıkçe hıç bır kımse munakasaya dahil 
olaınıyacagı gibi iktidarı mali ve hüsnü hali olnııyanlar ve ame
liyatın devamı müddetince iktidar ve liyakati nafia dairesince 
musaddak bir len memuru istihdam edtceklerini temin etmeyen
ler dahi münakasaya l~tirak edemezler. 

5 - Evrakı keşliye ve şarlname sureti musaddakaları Çorum 
vilayeti başmühendisliğinden aranılacaktır. 

6 - Münakasa muamelttı 25-5-929 cumartesi ııü~ü saat 16 
da Encümeni vil4yet huzurunda icra olunacaktır. 

7 - ihale muamelatı müzayede münakasa kanununa tevfikan 
yapılacaktır. 

8 - - mnamele vergisi ve bil'umum rusum müteahhide 
taitir. 

İstanbul Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

Bazı inşaata nezaret etmek üzere şayanı kabul ieraiti haiz ol
dtıkları halde istihdam edilmek üzere istihkam zabiUi4inden ınü
t~kait zevatın ldarei Hurnsiye heyeti feııoiyesine müracaatları.. 

--- -· ~ 

19 Mayıs 
1929 

= HER GÜN GIE.\R 1'.0RK GAZETESi --

llo geceki a..ı-:J..,....-~..,....~--------....,...,...---,..,....--------""'I Sayısı 

stanbul, Babıali, Ankara caddesinde '~akıt,, yurdu 
t.ell970 td.1~ i:,.leri 1971 ı va1.1 hlerl ı • tel.ıı:r.af: ATf O'ita kutu\tJ: 41 .. 

Büyük 

' 

r 

T(iı{f mekteplerll~ faydalı eserlin 
ıı!niarf'nJ~ ~]</ ~() tenzilat yapılır 

• Büy11Jc ve ya bir çok dcla için •·erilen ilanlarla 
bnsusl mahlyetre\l nıatann ücreti 

lJare ile k3rar1qştırıltr 

Maarif Vekaletin 
1 - Ankarada elr. 

.. . . la ı·nu edı 
muze•ı cınnııL •-

1 
.. bl 

olan ismet Paşa kız en•lı 0 

KEŞİDE. rfARİHİ Eşaya 
30 HAZIPAN 929 piyngosu BİLETLER ı liradır 

kapalı zarf u~ullle 1 ~ 
1929 Tarihinden 22 
1929 tar>hine kadar mun:ık 
vaz' olunmuşlur. 

T aliR olanlar 
ve izahat ile plan proje re I 
nakasa fenni şarınımelerl 8 

Türkocakları merkez heyetinin tertip ettiğı 
Büyük eşya piyankosu ikra.1niyeler1 

-Cins 

Kapalı ~29 model 27 katalog No. hı 
Beş kişilik Buik otomobli 
Kapalı 929 modeli Şevrole otoınobili 
Pırlanta Pantanlfi 
« Küpe 

Büyük salon halısı 
Yüzük 

(( 

Pırlanta Pantantif 
Pilatin çift kapaklı erkek saatı 
« Kadın kol saatı 
S.ılon takımı 
İpek seccade 
ilah seccade 
llel'eke battaniyes~ 

(( (( 

(( (( 

(( il 

(( (( 

Herekcniıı fantazi ipekli y<tstığı 
~ (( (( (( (( 

(( (( (( (( 

(( (( (( (( 

Hereke kumaşından yastik 
(( (( (( 

Herekenin ipekli ınendili 
Beykoz fabrikası mannılatından bavul 

(( (( (( (( 

1 

(( 

(( 

(( 

(( 

« Mektep Çantası 
« eğer takımi 

(( 

(( 

(( « evrak çantası 
« (( (( (( 

(( (( (( (( «. 
Esirgeme Dernigile lliltiliabmer 
Saıı'at evinin Şömen <lötabl, ipeldı 
~hız, yastık , çay takımı, n~1sa iirtlisü 
ipekli kombinezon, eşrap, çamaşır 
Takımı gibi nefis eşyalarr 
Zarif bir oya 
El işi bir abajor 
Ilurdebin 
İki par~a ceviz sigara kutusu, <loknz 
Parça işlemeli fil dişi haııını sigant 
Tabakasile on bir adet gümüş mineli 
erkek Ye kadın sigara tabakaları 
İçerisi Türk tipi minyatürlerle 
İşleıııeli büyük paravana 
İki küçük paravana 
Gayet nıusanna çerçe,eli inyatür 
Hattat Nuri Efendi tarafından bronzla 
Yazılmış le\ ha 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

«. 
(( 

« 
« 

Kütahya çinisi 50 santim tulünde Yazo 
« « « kavanoz 
(( 

(( 

40 
60 

« arzında tabak 
« tulünde vazo 

Adet 

.l. 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

10 
10 
2 

20 
80 
50 
50 
30 
20 
10 
10 
10 

5 
5 
5 

200 
20 
20 
50 

5 
5 

50 
20 

231 

1 
1 
1 

22 

1 

2 
2 

1 

1 

1 

1 

ı:"iat 

5000 
2500 
2200 
1850 

600 
900 
500 
400 
250 
200 

1000 
250 
100 

10 
15 
20 
25 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 

3 
50 
30 

5 
100 
50 
20 
10 

20 
25 
25 

400 

20) 

200 
50 

50 
50 
50 

1 25 

6 25 

7 
10 10 

3 çift 60 

1000 

Yekön 
LiRA KU. 

5000 
2500 
2200 
3700 
1802 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
8000 

500 
750 
600 
500 
300 
100 
200 
250 
150 
125 
100 
GOO 

1000 
600 

220 
500 
250 
400 
500 

3178 

20 
25 
25 

450 

400 

40J 

400 
50 

50 

50 

50 

25 

150 
71 
ıo_o 

J80 

?o,ooo 

50 

50 

Oô 

t ·ı· ·eden rıı üzere eyvamı la ı ı) 

her gün .Maarif \' ek&leli iJl 
• 1 ·1· 0 lon dairesin: müracaat arı ı an 

. J n ~I 
Beyoğlu sulh ıcra<ın a 

yesser , Dürnev Meziyet hapıııl 
N ·nı 0 

!arla Rifat hey ve • "'' . 
ve Jak Hayon efendilerin i3' 

Ye ınüşt reken mutasarrıf of 
lan Gaf atada F ernıenec.ler 
desinde 72 7 4 numaralı bın 

, k'l • 
nın zemin katını ıeı 1 

m~aza 31-7-929 tarihine la 
ishak zadelerin ıahtı isticarın 
bulunduğu ve müşı.r ... han. d 
mile maruf maRaza uıerıtl 
kain üç k.ı ve bir ıar•"' ın 

k'nıS<D 
ibaı-et han elyevm 1 bin" 
ıahlı işgalinde olmadığı . vd oOı 
nın harici kamilen dahıl e.,,.en 
döşemelerinden mada tem lJl 

kagir olan bu binanın ~ 
katındaki müceddet mağ ,ııı 
zemini avrupa ıuğla<t ıa:n,. 
demir puırelli ve bcıondan kfi 
mul ve demir isıor ke~d 

·de l•·r 
handa aynı tarzı mimarı ~ 

,l:.ın 
edilmiş olup her kata ç ~l't"İ 
için taş merdivenleri" mob~ıl 
dörder oda birer hala ve ıfı 

salondan ve bf'şinci bt ·~ııt 
dıvarlı ve zemini kırmızı Jık t 
ladan yapılmış ha!:ı; ka fı'll 
ve köprüye kadaı nezareU ·,"9 
binanın k..bili)'~l! taksım' fil' 
olmadığından bilmüı.ayede Jı 
ruhtile ıüyuun izalesi h:J<kı~ 
mahkemeden sadir olup k ,.. 
kaı,iyel eden ilam mev:ii icl~· 
vaz ve kanur:un merasirt11 ~ 
daiyesi de ifa edifmil olııı Jıl 

ıar 
gayri menkul mezkQrun J. 
ilandan ilıbaren otuz giin ıno ~· 
detle mevkii müzayedeye koP.;. 
larak işbu müddetin hitaıll'" ı,e 
yani 20 haziran 929 pcrıell . 

v(t 

günü saat onbeşte ihalei • ,,. 
d ·1ur·r 

liyesi icra kılınacağın an ı ı. 

·~· ... ıalip olanfann ve daha ıı. kı"' 
malumat almak isleyenlerin Bb'o 
meli muhammenesi olan 1 dl 
liranın yüzde onu nisb.U~ 
pey akcasını müstahsaben j~Z 
y~lu sulh icrasının 929·3 ,ıeri 
numaraya müracaat eylem 
ilan olunur . ,A 

Defterdarlık i13P 811. 
---....,...,....--~-:-:::- . ~· Kiralık bahçe Kağıtaııe ~ ı" 
lıyan köşkünün 70 dônii111 ~ t 

·ı ııı'' tarında etrafı dıvar ı e ..,.ı 
eı•· 

iç bahçesi, Şeraiti mıık:rrd tJı 
mucibince üç ~ene ırıııJ 
· · · K'r''1 1 

kıraya venlecektır. ı .. ,, 
. 3ıı > 

liradır. 11\iızavede 2 hazır 

pazar günü Defter.far;ı~ 
~...-.: 1t1' 

t,21 ~~·~N 

~ Mea'w müdür: 


