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B. M~meclisinde, icra ve iflas kanunll ·ile ·vilajretl~i"in 

1 kanun kabul edildi. Adliye ve Oahili)re vekilleri mühim 
umumi idarelerine müteallik 

~ra ve iflas kanunu Yarın HeHrlık uerıisi F!:~.~*~~:::ar 
~ahmut Esat B. dedi ki:- Fırka~c;::e~ic;Hma Mll~!t'!DllZ ve~re~tı:. 

b k Ankara, 16 ( Vakıt ) - rafından 
nu aııunl k -b. t. de n "i Cumartesi günü saat 10,30 VUk'4lt Beyha Fransa ya 
t a ya ın ır a ı l l - da c. H. fırkası grupu R diyor ki: tetkikata 

e~allibe11İn, borçtall }1apset- içtimaı vardır. Bu içtimada gönderil. 
t yollor, köprüler kanun ~ mekte olan 

·ırı11ek silahı da paran1- yihasmm görüşüleceği siy· maliye mü-

Parça edilmiş bu \unacaktır! ıenmektedir. h~~u~; ~~k-
lf } Effanda şid- kı beyler 

l'1C iste müzakerat detli muharebe f<lbotB, ~~::k~-

OıılııJı 
A!Je ~ilırn;z Şükrü Kaya ı.:. . Jliye oekilim!mi Mahmul Esat B. 

fı\~~.ra! 16 (Vakıt) - Bugün B. M. Meclisinde icra 
\ıekilirrı· •flas k~nunu müzakere ve kabul edildi. Adliye 
t~ciiını~~ bu münasebetle mühim beyanatta bulundu 

'Bu kanunla yakın bir atide mütegallibenin borç-
hllluna ~an hapsettirmek silahı da param parça edilmiş 

AdJ·ca lır, dedi. Bu cümle şiddetle alkışlandı. 
llı~t ı?~ Vekil~ kürsüden indikten sonra Ağa oğlu Ah: 
lb~el!ef) ağ.vedılen hapis cezasının devlete borçlu verğı 

A dJ· erıne de şamil olup olmadığını sordu. 
fı\ 'Ye vekili: 

.ı . ....._ l<a . 
'ltt1 Ce nunda bir kayt yoktur. Hususi kanunlarma tabi

A Vabını verdi. 

~VvcJb .. 0klu Ahmet Bey: söz isterim Paşa Hz. dedi. Daha 
1% h:oz alan Yusuf Akçora B. kürsüye geldi ve borç-

Psetrnenin kalkması münasebetile: 

rı ....._ E:fen.di.ler; zahiren basit gibi görünen bu mes'ele 
I tljcedi l<ırıhın asırlarca süren tekamülünden dof'an bir 
.hti~ar ~: Bu nokta çok mahzuziyetimi mucip olmuştur. 
'~kan d 

1 ~ Türkçü olmak sıfatila de yeni kanunlarımızın 
11

Ye "ek'~ıresinde öz Türkçe çıktığını görmekteyim. Ad-
Siileyı •ınizi bu hususta da tebrik ederim dedi. 

lllan Sırrı B. 
' Başka vekaletlere de örnek olsun, diye seslendi. 

\'usııf A 
kçora B: 

"------ [ Alttaralı 4 üncll aayılamızdadır ] 

• • • 
Londrada ölen Türk kı

zının cenazesi dün 
kaldırıldı 

Kabil cıvarında iki tarafta 

agır zayıata uğradı 

Kalküta, 17 (A.A)- Ka
bilden bildirildiğine naza
ran mezkur şehirden altmış 
kilometre mesafede kain 
Şarikabatta Amanullah hana 
taraftar olan Mardakis ka .. 
hileleriyle Beçesakinin kıt
aatı arasında şiddetli bir 
muharebe olmuştur. İki ta
raf ta ağır zayiata uğramış
tır. Kabil hastaneleri ya
ralılar ile dolmuştur. 

Şirketi Hayriye hakkın
da tahkikat yapıldı 

~· , 
I 

Yerli kömür almıyarak Rus 

kömürü mübayaa eden Şirketi 

hayriye idaresi hakkında ticaret 

müdüriyeti tahkikat yapmıı ve 

keyfi}eti telgrafla bq vekalete 

ve İkbsat vekaletine bildirmiştir. 

lstanbulda yerli kömür stoku 

bulunduğu halde ıirketin ecnebi 

kömürünü tercih etmesi ıiddeıle 

tenkit edilmektedir. 

' Şirket erkanı ise Kozluya 

yerli kömür alma~a giden va

purun vaktinde yetişmemesi ve 

vapurlara lazım olan kömürlerin 

bitmesi üzerine bir kaç günlük 

ihtiyaç için Rus kömilrü aldık

larını söylemektedirler. 

Bu hususta bir kömür tüccarı 

ıun1an söylemiştir: 

«Şirketi hayriye lstanbulda 

yerlı kömür bulunduğu ve 

"- Bekar1ılc vergi
si mali noktai nazar
dan eyidir. Nüfusun 
tekessürünü , adali 
kuvvetlerin çalışan di
mağların ç-oğalmasını 
mucip olabilir. Sakin 
his noktasından dü
şünülürse ruhan an
laşmıyan çiftlerin bir
leşmesi, hayati bir 

[Alt tnrarı 4üncü snyıfamızdn] 

Müsabakamızın 
şekli nedir? 

Bk beklrlık 'ferı\ll miiaabakau 
açtık. Bundan mak.111 Y oacat meb' 
ı11u Süleyman San Be,tn MIJJet 
Meclblne •erdiit t'klifl kanuni 
llurlne miinakata edllf!'ft beldrlık 
nrpJ hakkmda muhtelif fıldıhrt 
kı .. ca kaydetmek ve bu ftldrler-
dn hanplnln suetemb karileri 
araımCla daha fuhı taraftar bu. 
lımchıfunu teaplt eylemektir. MQ. 
.abakanm ıekll ıadur: Gazetemiz 
laer s(ln Frdill681b. slbl muhteUf 
meakldu• menıusı Ye maruf zc
•attan l>ırtnln J;ek&rlık Terrfel 
hakktnclald noktal auarmı btrJı:a~ 
..tırla yau.caktır. A,.ru ,Uncle ,.. 
ıı:etemlzln bir klı•lnde blr de 
kupon netrolunacMt.r. Karllulmlz 
pzetede aıraelle YCtslnln lehinde 
yahut aleyliliıcl. olarak çıkacak 
noktaı nazarlarm •• bvnlarm et· 

babı mucl.bcılnln han,ı.tııe ı.raf. 
tar olurlana o flkrha luttıar ettljl 
sazete nüıhaamdakl kupoaım. üze
rine adrealerinl ve lmzalarmı ko-
yarak dlfer kuponlarla birlikte 
matbaamıza ,anderecelderdlr. Mat· 
baamwia toplanacak kapanlann 
ihtiva edeceft reyler bOlh&re tu
llif olun~. Neticede en D.Jade 
taraftar bulan.uı Abe rey .,.rmlt 
olanlar anumda bir kar. çekilecek 
.,. kuaaacak JO kanmlze muhtelif 
hediyeler takdim edllecekUr. 

Ha,ra bııgiiı1 

de kapalı 
-·-

Dün sabah kar yağdı 

Kış galiba geri .geldi. Evelki 
gün öğleden sonra hafif hafif 

başlıyan yağmur dün öglere 

kadar devam etmiş ve dün 

sabah şehre . sulu bir halde 

haylı kar yağmıştır. 

Hakin B. 

kspresi le 
şehrimiz· 

den ayrıla
caklardır. 

Nihat ve 

Hakkı bey

ler Pariste 
maliye ne .. 

zaretinde 

bir sene 

müddetle 

tetkikat yapacaklardır. 

Hileli iflas davası
na dün baılandı 

Maznun Nuri B. 
Bir müddet evci kendi talebi 

ile lflisma karar verilen komis
yoncu Nuri beyin hilc:li iflas 
maddesinden muh:l!.eme:.ıne dün 
sabah ağır ceza mahkemesinde 
baılanmııtır. 

Mevkufen muhakeme edilen 
Nuri .B. saçları ağarm~, zaif, 
orta boylu, gözlüklü bir zattır. 

Reis Nusrat B. evveli hü
\'lyellnl tesbit elti, Maznun, ıu 
iıahab verdi: 

- Yetmiı yaımdayım. Çen· 
gelköyünde refikamın evinde 
otururum. ~ltı çocuğum vardır. 
&zurum hanında beş numarada 
emlak üzerine· komisyonculuk 
yapardım. Şimdiye kadar hiç 
mahkom olmadım. 

Kararname, rapor 
Evrıık okundu, muhakeme 

kararnamesinde Nuri B. ln ceza 

kanununu {506) met maddesi 
[ Alttararı 2 inci sayıfnıııızdadır J 

beyanatta bulundular 
Israr ediyoruz! 
Şehremini ~lllıittiıı IJ. 

Hayat pahaldılJ hakkında yazdı~mız 
ıekilde beyanatta bulunmamıı .. hatta 

daha bazdarını bile ıöylemiıiir. 

~hremfn( · Hayat pahalılığı yoktur/ 

Şehremini Beyin dün iki ı 80 ku ·u~a satlan ette ve diğer 
ref ikımtıde intişar eden ve havayici zaruriye f iatlarında asla 

gazetemizle ga· Varım asır cvel:Ci ihtik!r olmadı-
zetemlzin mu- VA Ki T ğını iddia et-
harriri lstihtaf mlş,, fazla ola-

79 Nisan 187} k h t a eyliyen beya- ra aya P • 
nalını okuduk. Esnafın rtJddel in- halılı~ı olmadığı 

Muhittin B. safı geçmiş olan mu- hakkındaki be-
bu beyanatında, amelelel'i bir iki se- yanatından do-
evvelki günkü nedir zedelenmiş O· layı geçenlerde 
nushamızda çı· lan ahaliye giran Liman §irkeu 
kan ve hayat gelmekte olduğun- müdürü Hamdi 

pahalıl~ile ih- dan Şehremanetinin beyin haksız 
tikirlara dair mevalcil müteaddide hücumlara uğ· 
bulunan kendi de pazarlarda mu- radığmı ileri 
beyanatlarını iedil fiatlarla er- sürmüttür. 

ret ve tekzip zak füruht ettireceği Şehremini be-
etmek istiyor. ._.i.şı.· d.ı.·ı.m_i_ş_tı.·r_. _____ )in bu beyanab 

Muhıtin B. kendisile görü· meclisle hazır bulunan Darül-
ten muhranimize, hayat pahalı· f ün un iktisat müderrisi lbrahım 
lığı ve ihtiklr meselelerinin çok F aı.ıl B. tarfından: 
ihtısasa mütevakkıf vasi bir 

- Ben de Darülfünun kürilim mevzuu o1duğunu ve bina-
süsünde ancak bu kadannı enaleyh bu bapta bir ıey 

ı:öyliyemiyeceğini ilii\'e ettiğini söyliyoruml Denilerek takdir 
beyan eyliyor. bile edilmi~lir. 

Bu sözlerini meseleyi ten-.1r- Bundan sonra, hayat pahalı-
den çok uzak oldu~unu kaycd- lığile mücadele etmenin hiç bir 
ttıl:ten sonra izahat verelim: fayda temin etmediği mevzuu-

Muhittin B. filvaki, hayat bahs olıuuJ. Şehremini B, ema-
pahalılığı meselesinin bir ilim netin bu hususta yeni hiç bir 
ve ihtısas m~elesi olduAunu tedbir almadığını, hayat paha-
söylemiş, fakat bilahere pahalı- lılı~ı hakkında izahat vermek 
l·~ı ve ihtikftr meseleleri etra-
'ti üzere Ankaraya gittiği yazılan 
fında beyanatta bulun- -

d iktisat müdürü Kemal Omer maktan geri urmamıı , 
yerli kömürler daha ucuz 

olduğu halde Rus kömürü al

aldığı için kabahatlidir. 

Derecei hararet de derhal 
düsmüş iki gün evel hararet 

25 dereceye Ç'lktığı halde dnü 

azami hararet X 2,5, as2ari O 

olmuştur. Rasatane bugün ha

vanın bulutlu ol:ıcnğmı fakat 

yağmur \'e ya kar ihtimalı 

olmadığını bildirmiştir. 

Talebe kooperatifi 
beyin seyyahatını bu •mesele 
ile asla alakadar bulunmadığını 
söylemiş, ve bu aralık iktisadı 
hadiselerle sun 't bir surette 

13ir hanim kızımızın Lon 
drada tahsilde iken intihar 
ettiğini teessJde yazmıştık. 

Semiha hanımın cenazesi 

evvelki gün şehrimize geti

rilmiş ve dün Rumelihisa

rmdaki aile kabristanına 
defnedilmiştir. 

Resmimiz cenaze alayını 
göstermektedir. ----- ···--··············· gelecek senelere ,amil ola-
bilecek surette tahahbüdat 
icrasına N~ vekili mezundur. 

Madenciler idareye her za

man istenildiği miktarda kö-

mür verebilirler. Kükürdü faz. 

la olan Rus kömürleri ucuz 

olmadıktaa mada vapur ıskara-

1arını da tahrip etmektedir. 

Türk madencileri Rus kömü· 

rünün tercih edilmesine şaş

mı~larclır. 

Tevfik Kaınil B. 
~ara, 16 (Yakı~) -

Muhtelit mubadele komisyonu 

Türk heycU relslttine T evf~ 
Kiıpil Beyin tayini 111 tastık: 
tikten çıkmlfbr. 

1,.Tahdidi 
teslihat 

Konferansında relaı Sov
yet teklifini kale almamak 

iıtcrniı, bunun üzerine 
• Türk, Alman murahhasları 

Sovyet. ~Türk tekliflcrfnil! 
bütün diier picJjelene bir-· 
likte tetkinl i•Wmiftir. 

Bu butUta Ceneweden 
gelen telıralar iklnd ıayı

f aıİnzdachr. 

•C. mücadele edilemiyeceği netekim 

Darülfünun lktısat müderrisleri dün talebe birliği 
-idare heyetile biflikte birlik binasında toplanmışlar, yerli 
malının sürümünü temin için bir talebe kooperatifi tcş

.kili hakkında müuilcerede bulunmuşlarClır. Ta1ebe koo
peratifi yakında teşkil edilecektir: Kooperatif müessislcri 
bu ·gün birlik binasmda toplanacaklardır. Resmimiz dün· 
kü. içtima esnasmda· 'almmıştır. 

Alı ıkUsat meclisinin de mu
vaffak bir rol oynayamadığı 

anlatmışbr. Bütün bu mükaleme 
ve münakaşa , Muhittin beyin 
kaydettiği gibi , hiç de hususi 
mahiyeti~ dcğil 1 Şehremini beyin 
kabul eı:·~i muharririmizin ve 
birçok [· r."net müdürlerile lbra-
him r I L ")in hazır bulunduğu 
kalab~ı ... h"r mecliste cereyan 
etmişhr . Şehremini bey donkü 
beynnr.tında bu ·söılerin bir 
ha•bıhal mahiyetinde o!duAunu 
zi! •• • diyor. Resmi makamında 

resmen kabul eltili muharriri -
mtıe Şehremini beyin söylediği 

bu mütallaların beyanattan farklı 
oldu~nu zannetmiyoruz. 

Mesele bu sözlerin Şebreriılol 



YAKJT Nisan Sa 

Pa,a Sovyet projesini kale • 
Yazan 

ve ·Hı ·olar üiiayeıın • · almamak istiyorlar!. 
• · AYHAN e . 1 Türk ve Alman murahhasları müdahale ede- . 
~;,,~:~~~~~!~z!:ş~;,:~~=:~:~!ı:: rek Rus ve Türk projelerinin diğer projelerle 

- Muharriri : E,,•f ..... ..J 
--r.= .. ·-·ı:··- ~ --=·=='*=-= .... _. ...... ....... '1' .... • 

• • 

carıt etrnekterı ~:~"-işi kalmamıştı.. beraber tetkikini talep ettiJer ... 
Dedi . Rıfat paşa ka)ma -

kam brnıil Beyi tanıyordu. 
hına i l Bey mc,eleyi uzun 
boylu ınlatıp izalwt verdi: 

« Süleyman paşa muhake
me alt: na alınacaktı. 7..anı 3nı 
gelesiye kadar Çanakkalede 
ika mete memur edilmişti. 
l5te, _\tukaddemci Il ayır 
z.rh lı sı süvari' i Bey de paşayı 
götürıııcğe memur idi.• 

Rı fat paşa bütün söylenen
leri uzun uzun din!edil.."ten 
sonra cevap 'erdi: 

- P~k ala Efendim. AHAiı 
muvaffak etsin, başka? 

- EfendimizJcn yardım 
niyazında yız paşam ! 

• 1asıl ? ncdiyorlardı T Rıfat 
paşa yoksa yanlış :nı anlıyordu? 
}>krkez kumandanının ciger 
kırmızısı fesi başından hava
lanarak yere düşmüştü-

Rıfat paşa bunca =n.ından 
bc:rl nı:ıiyetinde buluodugu 
muşir Süleyman paşayı tev
kife mi kalkışacaktı? 

Kendini Gelibolu merlıez 
kumandanlığına getirip tayin 
eden Süleyman paşa idi. 
Rıfat paşa ellerini açarak 
söyledi: 

!sınai! Bey bu Süleyman 
p~a teşebbüsünün kolaylıkla 
başanlabilinecek şey olma -
dığını acı :acı aıılı)ordu. 

Bunun üzerine reis m~seleyi ertesi güne bıraktı 

Kim bilir Süleyman pa
şanın karşısına çıkıp ta : •bu
yuruu paşam ! • dcdıllcri 

zaııJ.1!1 ne .k ıyame tler !.:opuş
tuğunu görcceklenli ? 

!sınai! Beyin bulayır ku -
mandam ferik Sabit paşaya 
müracaııt etmekten başka 
yapacağı kalmamıştı . 

Yanlarına icabında kulla -

Cenevre 17 (A.A) - l L 
yas ajansı bildiriyor: Tahdidi 
teslihat ihzari komisyonupa 
reis soviyet projesini cerhe 
çalı şan bir nutukla 1\1. Litvi
nofa cevap vererek komisyon 
ekseiyetinin bu projeye mu
arız olduğu kanaatini izhar 
Ye reye gcçmcğe hacet lıl

madığmı beyan ctıni~r. 
TIL Litvinof komi.>1 onda 

temsil edilen biıtun devletlerin 
nacak km·vet almadıktan noktai nazarlarını açık surette 
sonra böylece ret etseler de bildirmesi hususunda israr 
muvaffak olaınıyacakları an - eylemiştir. Ilunun üzerine reis 
!aş ılıyordu. koı:trisyon azasına aşap;ıd:ıki 

&bit paşadan )"'ardım iste-
sualc • evet • yahut • hayır • 

mck telgrafaneye gidip tel -
graf çekebilmeye bağlıydı. demek suretile cevap vcrme-

Acaba Gelibolu telgraf !erini teklif ctm~tir. • Komis-
müdürüniın, lsınail Beyin yon azası. 1927 senesinde ko-
çekecegi tclguf 1 götürerek : n:ıisyonca tanzim edilen iptidal 

_ Bu nas.ıl şey paşam? 1\yiha yerine sovyetlerin pro-
Demiyeccğine elde senet jesini müzakere csa> oluak 

ınl vardı? Ah, birkere tel_ kabule müterııayilmidirt 
graf müdürlınü kandırmaya Türkiye ve Almanya mu-
muvaffa.k olurlarsa çolc büyük rahbasları sovyet porojesin 
şeydi . toptan yabana atılmaması 

'eteL-inı çok geçmeden ye Türk proje ·ile diğer 
İsmail Beyin korktuğu ba;ına murahhaslar tarafından tek.li.f 
geldi: edilecek projelerle birlikte 

Gelibolu telgraf müdürü tetkik edilmesi llnm 
aksilıl: edip: geldiği mütal :ısında bulun-

- - Kumandanlıktan emir 

... ovyet mut'4hh.ast memleketin 
reslilıatm tahdidi değil tenzili 
esasına müstenit olan proje -

sini izah ve teşrih etmiştir. 

Kont Beeatorf bu projeye 
müzaheret etmiş ve maamafih 

bu projenin dalı.ı clestild Ye 
roükt:mmcl bir hale getiril -
me•ini temenni eylemiştir. 

Japon murahhası. teslihatın 
tahdidi ile asgari emniyet 

AJm.J··c murahhuı -.rasmda sıki bir irtibat tesis 
M. Benstorf ed o misak prensipinl kabol 

komisyon reisinin sorduğu l etmmekle itham eylediği bu 
llll~ yerin~ . Sovy~~ proj~n projenin ale}-hinde bulunmuş-
ihtıva ettiği şu uç prensıp tur. :\l. l\lassigli, bu proje -
hakkında rey beyan edilme . 
si · tal 1 . • , run y:ılruz ba~lıca mukavele-

m eıp ey emıştır . . . . 
ı - Komis}·<>n teslibattn n.ıınenın prensıplenm vazıet-

ubdidirıe mi, yosa tcn.ki:ıine- tiğini ve bunun icrasına ııit 
mi tarafı::trdır? hususl mukaveleler akdilli 

2 - Komisyon teslilıann istikbale bırakmakta olduğunu 
tenkisi hususunun nisbiyct ye bütün hatipler mütaUai!nı 
esasına göre icrası lüzumuna serdettikten soııra fikrini ııöy-
k:ınimi ~irT lemck hak.kını muhafaza et· 

3 - Teslihatın tenkis ve tiğini beyan etmiştir. 
ra tahdidi için riynzt bir Cenevre, 18 ( A.A ) -
(misil) tayını hususunda Tahdidi teslihat ihzari ko-
hemfikir midir? misyonu bu sabah toplan-

:\!. Litviııolun i.srarı kar- mıştır. Murahhas hey' etler 
şısında rci - ı mcs'cleyi yarınki saat 15te vuku bulacak iç-
celsı:ye talik etmiştir. timadan evvel bir sureti 

Eşref, Aptülhamit devrinde Jıurr'.: 
yetperverane fikirlerinden dol~rı te~ıı 
kif edilmişti, I-Iapisanede teessurle ş 
kıt'ayı yazdı. 

kıt:•a 

!<fi 
Tesadüf mil, kader mi kudretim yok ~ıeı 

tem~-
' su rn8' . 

Usandım doğrusu derdii beladan, ye temde"' 
1 

.,,,ak ,,,,,, 
1 

Demir sandıkla olsanı da gelip bul rditı 
, karte .Je 

11 
h ,,,,e,,,., ' 

. Kazara bir kwılcım sıçramış olsa ce e 

. 1 iL_ · -~ 
sarraflık muamelıııııa giriştim. ı Bu makbul ınüdür~ edir1'. 

- k isteııı - Muamelatınız hakkında - Oyle deme 
birın: izahat Yeriniz! Vaziyeti anediyoru;: 

- İknız Ye ookraz ımıarne- Ev mesel . ehlDI 
e~inı r 

tında yüzde iki_ yüzde üç faiz - F amilyaoızın f1"" 
kmia ederdim.. Mevcudum koymllflWIUZ • Buııllll 
mlilait oldııl:ça ihuatta bulu- na-ede blıyor~ ti' 

wdum.. - Para taba...,ııaııJttı. 
- o~Jterlerinizde 6.000 s•ıpodaıı :Uyanda 1 ,,, 

lirama mıdcayyet olma~ gö-- - Huluk ınahk~ ,#" 
rülm~ porunda faaıilyaaa& ı,.ıı iÇiO tf 

- Tahsıl meıııurlan •ma- dıAmızdan. oğluııııt ? 
balıi ~" sanfı lıususiye kaydeıaiyecebı- yaptırdıpuzdao s -~ ,J 

al%• dediler. Bu sebeple - Aile• kendi!~ paııı1 
mukayyet dc-ğildir! 1 5, 000 lirayı miitecavil bal" 

'" . dtr• mas tarihi ve sebEbl borçlarım hafiflesın, oııJıııı· 
- tılasınızı hangi tarihte terkettiler. Ben mal knçır ~de 

ve ne sebep!~ istediniz? Nuri B. hukuk ınahk•ıJl ,ııııJI 
fi 

. sır 
- 192'7 senesi kanunu borçlarının tas yesı dfl'ı' 

evvelinin birinde talep ettim. kendisinden ız.ahat a!ıarııl .,,tpi 

- Haşa . . haşa . . ne mü
nasebet? Edep ve vazife 
haricinde görürüm. Ben 
maiyet zabiti sayılırım.. A • 
rnan devletlü Süleyman paşa 
hazretleri duymııs.ınlar. 

duklannı beyan ctınişlerdir. 
almayınca &bit paşa hazret- 1 L lltviAof Türk ve Rus 
!eri ile muhabere edemezsi - projeleri biribirine pek yakın 

Cenevre, 1? (A.A> - Talı- tesviye bulmağa çauşmak- Hastalanmıt. yatmııtım. Bir 
ali tl"f 

ınuamel&tm ıuuıl cereY • ~1ıe 
gazetelerden c;grendiğOI 

niz Efendim. Ücretli tei5r•f- olduğundan bunlardan biri-
cildi teslilıat komisyonunda tadır. aylılc. gaybubetım eınasmda 
~~--~~~..;_,,~~~~~~~~~~~-! 

Mutasarrıf paşaya gidiniz. 
Bulayır kumandanı ferik Sa
a<letlıi Sabit paşa hazretlerine 
ar?ediniz. 

Süleyman paşa hazretleri 
bir celalli kumandanı Alişan

dır. Dairei aciziye oğradığı
nııı dahi haber almamalannı 
lı .ıkipayinizden niyaz ederim. 
Yaver Bey Efendi oğlilrn.» 
de}ip odasından dışarıya 

kaçtı . Hoppala ... İsmail Be -
yin daha ilk teşebbüsü firtı
na lı kayalıklara çarparak bin 
parça obn çürük telmelere 
dönmüştü . 

İşte merkez kumandanı da 
krn:1ılerini terk edip gitmişti. ' ·---·-.. ·-··----·--bey tarafından söylenmiı olma. 
sıdır. Muharririmiz ~emini 

beyin hayat pahalılığı ve ihti • J 
L:;rlar hakkıııdaki rııutalialannı 

tespit etmekle gazetecilik vazilc
>ini yapmıştır. Fakat bilahare 
bu mütalaalarda ziihul edildi
ğinin farkına varılarak meseleye 
hu.us! bir hasl»hal rengi veril
mek zarureti hasıl o1ınufS8, o
na da biziııı bir diyeceği.111iz 
yoktur. 

lar da devletlü müfir p.ışa ıün reddi ötekinin de reddi 
hazı:tlerini~ _enıri samilerile manasını tazammun ede,.~- ' Hileli iflas meselesi 
-sansure tabıdır. . , -.,. 

[BltmetilJ nJ şöylemiştır. l\Iumaileyh A JI...- d h k b } d N 
c. ... kiK ~ Hl • tf 1• ~u ceza a mu a eme aşa ı. uri 
~r araa"aç mayeı e a 1 B., ilfasın sebebini alacakhlann 

Şarki Karaeaaç Himaye! eılal cemiyeti memleketin kiaıoesiz ve 
yoksul çocuklamu toplıyaralt onlan himayCJI altına alm.ktadır. 

Cemiyet himayesine aldı4ı 50 çocıığa oon güll]erde birer elbı.oc 
vermif, bu surcıle çocııklan hem giydirııı!J, hem de onları aevin

dırmıştir. Şukı Karaağaç lıimayeletfal cemiyetinin idare hcyet.iai. 
Kasım :ı:ade Mehmet, maarif menıuru Ömer Lüıfı, muallim Sadık, 
Muhittin, Mükerrem beyler teşkil etmektedir. Resmimiz yavruları 
yeni elbıselerile gllsteıcmektedir. 

hücumuna atfediyor 
Hukuk mahkemesindeki evrak celbedilecek 
[ Ü•t taralı ~irinci sayfamızda ] 

muciblııce rııulıakemesi liizumu 

teshit ediliyordu.. iflas kararını 
veren birinci hukulc: mıılıkeme • 

alai.n s!ııdik raporu teıldl:: edildi. 
Nıirı B.m ı ammenin itimadını 

celp ve ayda yüzde üç faiz 
temin edere!< malı vaziyeti ile 
mütenasip olmıyan teşebbfislerde 

bulundu~u defterlerinin gayrı 
muntazam olduğu, bazı senelere 
ait hesapların ketmedildiği , 

b..Ia mevcut olması !hım gelen 
6,000 küsur ~anın meydana 
Çıkmadı~ ve iflisını talepten 

iki sene evvel haciz haline 
diiıtüğli halde gene faaliyetine 

devam ettiği, aczini sakladı~ 

ıddıa oluııuyor-du . 

İıe nasıl baılamıı ? 
Reis Nusret B., maznunu 

töyle isticvap elli: 
- McYCut ...-mayeııi.z ne 

kadardı? 

- işe başladığım zaman 
3 .000 !ıra altın paraaı vardı. 

Refikamın evini rehine koy
dum. 5,000 ~da oradan 
aldıın. 

- Bu 3. 000 altın az para 
değil. Ne suretle elde ettiniz? 

·- Otuz sene mütemadiyen 

poliste hizmet ettim. Polis nc

ferli~nden yeliıtim, komiser 
oldum, müdür oldum. ltkodrada 

Şamda, Benıtta bulundum. 
Oıısebz IIOlle evvel tekaüt 
edildim, sekiz sene evvel 

{ V '-kt) in 19 Nisan 1929 tefrikası : 135 ' mus nıeselesinin kop üzerin~~ taşıdığı rii- l diyebildi: - ~ • 

Multarrıri: llüseyü Ra/Hni 
amana değil kocaya 
<llişerdi .. 

Perran gül YÜcudu-
11110 harita un cizdirt-• 
tiğin bu yeni aşıkın 
kimdir? deli, akıllı onu 
Lana l.ıiç sezdirtnıeclin. 
Bıı herifi sen defi et
nı iş in .• Oda ni .-ıl-

• 
dırllı .• 

aıluın Ulvi Bey 
beyin sızıları · içinde 
gene yarım bir bay
ğınbğa dü stü. n ikaı 
ok.adar müthişti ki fe
laketi bir türlü zihni
ne ·ığdıramıyordu. 
DJnyada hiçbir koca
nın başına gelmemiş 
h ı ağır, ~u feci na-

koyu, sinısiyah lekesini 
ancak ölüm teıuizleye
bilirdi 

Fakat kimi öldürme
liydi?Kan<lini nıi? Öle
kileri mi? Evvla cani
leri ve bunlardan lıan
g:sini ele geçirebilirse 
ilk. önce onu.. Sonra 
icabı hale nazaran sı 
ile 1ıep ini .. 

Şimdi el altında, 
lafı e yalnız Perran 
vardı. Bu namus cina
yetinin ateşile tutuşan 
lanın herareti sön -
meden derhal karısını 
temizlenıeliyd.i. 
o günlerde daima 

Yelverını çıkardı, n1u- - Ef P,ndiın Hanım 
ayene etti. Dolu oldu
ğuna bir daha kanaat 
getirdikten onı'8. zev
cesini aranıağa gitti. 
Birkaç odaya girdi. 
Cıktı. Fakat Hanımı 
• 
bulamadı. Tahkike gi-
rişti.. Bütün evdeki 
hizmetcileri bet lıeniz • 
uçmuş titrek birer 
halde görüyordu: 
-Hanınt nerede? 
Sualine hep: 
- Bilnıiyoruz efen

dim. 
Cevabım alıyor, ye' i, 

hiddeti büsbü\ün ta
şıyor~u. Nnıayeı ilı -
tiyar ' bir kadın şöyle ,,. 

sokağa çıktı ... 
- Ne yakıt? 
- Eh bir çeyrek, 

yirmi dakika kadar 
oluyor. 

- Zekiye kadın? 
-Zekiye kadın, Ha-

nını Efendiden eyvel 
savuştll. 

- Giderken Hanım 
ne haldeydi! 

- Çok telaşlı.. Alı 
ru .. Moru mor .. 

- Elinde ne vardı! 
- Büyücek bir çan-

la .• 
ilamının bu gidişi 

akşaına avdet etmiye
ceğini anlatıyordu. 

rakiplcriııı Mısıra kaçhğımı 

işaa ettiler. Alacaklılarım bu 
haberden telAşlanmış. Baktım, 

yüzü mütecaviz alacaklı hücum 

etU. Bu kadar alacaklı büyük 
bir bankaya birden hücum 

elle, ıılaca;}ını iı;lese, o baııka 
hile dayanamaz, i!lis eder. 

- Muamelatınız etrafında 

erk.ama müoteait makımat vere· 
bilir misiniz? 

Rakamlar zikredi İyor 

- Ben ikraz ve istikraz 
nıu&ne!iıı ecıanasında , selciz 

sene zarfında 328,000 küsur 
lira para aldım ve bundan 

44,000 k;,,,-ur lira hzııncım 

oldu. Buna mukabil ~ya satışın

dan 3,000 küsur lira zarar 

ettim. 6,000 kü,.ur lira da 

matlubum vardır. 

- Hal•a ziııımetiniz ne 

kadan:lır? 

- 127 ,000 lira ~immetim 

çıkıyor. Lakin ben bunun faiz 
kısmını vermiı;tim. 

-Sa.faizi re· sülroale malı:.up 

etsiDler, ckm,k i&tiyor.ununuz . 

l\lazluııı "hi He~-, ka
feste eli~ tunda sandığı 
eaııiyi de kaçırdı. Ue
ınen eliııi uzatır uzat
maz ez bileceği kafa 
5imdi keı.disinin 1.avallı • 
dertli kafasıydı. Eğer 
bu namus mes'elesiııin 
tılsımı kuı ise kursu-• 
illi gömmek için rüvel-
' eri kendine çevirip 
beyniııi yeya kalbiııi 
intihap etmekten baş
ka çare külmanuştı .. 
Fakat cin~yeti Laşka
ları işlesin idaın ceza
sını ~lazluıu Bey len
di e cektirsin •• 

• 
lUazlun1 · l' 1 i B y 

z~v ini y61 ' getire
biln1ek iinlidite işi azan 

etti. ot 
Müddeıumuml sorıı; tıaP 
Müddeiumumi _eeııul ~ciiı~e 

noktaların izahını ıstedi· I c ,,1 
(){) Jjrı ı• 

zevcesi lçio a.o~, .~· 
nasıl yaptırdığını ıı.ıaJıklıfl 
Ta%, istikraz itine ld~ 
zaman 3 000 altınbn °_,ı bıl . ~· söylediler. Ayni ı• . 

01 
ı1?' 

paradan istifade ile Jiır -yil' 
lif edeıııı 

tırımşlar. Bunlan te 

!ar • dedi. hukut 
Neticede muhakerıı• . j/JJf 

' rıD• 
d fıerı• rnah!:emcsioden e ıf>stı 

ud•• 
do•yesiniJı celbi. l•P . ,,1uU' 
nunun zevcesine aidi)"'u ıııı alıl" 

olütll8 

bahs ev hakkında ııı dJ<ıııuP' 
ması karaile rn•>1.ın . 
bır:ıkıldı. - / 

iRTiHAL ... ur· 
f Jllew 

lstanbul telgra . ~ıııde' 
!arından Aziz bcY111 ce .;e• 
fitnat lıanım dün ge 581Jı~ 
fat etmiştir. yarı.~ de os: 
cenazesi Kadik-Oyuıı ·ııde~1 

ğ maballesı •-tıf• 
ınaıı a a d ılacB" 
hanelerinden kal ır ·rı 

...,Jesı · · 
Mevla rahmet ·' . ,1111 

---~-.-:··.; ıccıııt . 
müddet ~uruı ·ete~ 1 

• ,_ 1 )it'!' ,~ 
lnrakaraı\. _ ·'· ~Jıl'ııı' 
ı~- ı,·· - ::ıırJJI<~ fi' ullS U lll-U ' ,., .1 ).i' 

J dola' ·ıotınasın arı . 1 ;uıııı· 
diui de ıniicrıııı iil'" 
'"'Or dc"ildi. SııJ.ııı ·ıJiııi 
J ::'.> _ • 1 ı.eı· kilerden c,,c . ,11 J•1" 

.. 1 ı·· - -e ı;;o11r.1 ,ı" o ( lll'll I'~ ~ ). . Jll 

rın cezal:H~~11 •1e;1 ,1Jr~~· 
ı, 9 ,,ıı•· •t'" rece~ . 1jıteı•· 1 nı::ı.cerayı ıen .n<;<UJJ'1' 

<l. '"' icin len ı · 
~ .... 

şartlı. 
1 

f 00 ııı 
ze,·ce5i, te ~ eı:Jlt'' 

h:n·eresio<le~ r ı::ı,-.ı" 
• • 01 an :,,,.. 

tin ıelılıkesJ ı.at 1ı., :. 
k kectı. Fa ı .. t ~ı; ra • l ~"' . e 

ye! En e' e n ;~n 
cirınedeıı onıı 
1~kl~~ 



- ----.- -~ - - - - - ·- - - - - - -- : - - - - - - - - - - • '°""' --~ - ..,.;;..,=--·-

F iye devril 

__ ._ . 
Yeni llld -= Jc\:yi d tnd ted ÜI r--------D-~ ......... D.....,E ............ ---...] 

Şu sıtırlar b' 
lıir k ır arkada~ın 
lllek~t d~a yazdıl(t bir 

dereceleri nasıı· te pit edildi 1 Sieor~~r,dlcri Deniz natliyesi 
, upıan alııınıı~tır: 

l ..... ('{' t 
utılun üld ç n ak~am btan-

Memuiyetinizin derecesini ö~reniniz ! jYeni tarifeyi tespit ~den 
\ komisyon Ankarya 
' çağrıldı , biralıa . ukça nıııtcvazi bir 

Ot«ınd 
'"~tı c Oturduın, ıçı 

lı 1ııı, Yanımda bir de ar
ın \arı! B ~. ı. 17. içkorduk 
r On U[· k • 

!it ~iıt . a tabaklar için· 
e, l\ç 

~'ır~u I nıczclcr gctiri-
01 kta.ı 'tanhuldan, e~klir, 
h 'alnıı, 1 

ı k . • 11 maınK raN-mcn 
lıÇtıl 1 . " 

~İ~i<1· •. taı•aklarda neler 
'ginı ı .1. . 

liıçuı l'f ıı ırsııı : turp, 
k1 · ' tarama · ı · 0 

... v.s , mıt ye pıh\· 
)ıır, ~d · ~ene onlar gcli-

• ')'ordu. 
••·r 

ı . aralık ·k , 
'JnQe ' aı ııda~ıının yiı-
. . tuhaf tı· 
ıruaın; ır parıltı 

" N 
llıınd~ •1e 'ar~ deme mııka-
4: '~'lıtıt 1 a ıııı, ' sa latlıııı. Arka-

-... ''· '•lirııı;,. 
lir on .-for nıu,un, dedi, 
11.'lılye hır tabak ta kuru 

(. gctırdi ı 
·ar · 

ltıili 'Onun lıi1.c fazla itibar 
. belli 

1 tnınek ı·e arkada,ım 
Cı ~ ... te haklı idi. 

L. -.ik ~ rltıı adı hemen -eni 
~ ı:ı ıııı ve •a :ı .. ıpta enim. 

ııı s· " lllUitj, · ıınctı .eıı mutlaka 
ı l\ın k 
ııı~t> uru fa ·uıvc dolu ..... nın ,., . 
"''rıı . ' nıııda oturur ,.e 

·~k l;ıbi h· ' tıltrj . a) at palıalılığı 
lllt tnı nı nl,,u up J;aEaııı 
tıı.. aJ,,ın T· tı·· .. .. 
l .. llJ~li k · .ı ıı lıu suıum 
u ,J,t lıru f;ı,uh·cyi ,jrmi . 'n 'h , . , 

~!ırcd· . 1 raç etmcdi•ine ır I' o 
~arı,kı · :ger scıı de böyle 
lıe lıır ı· P lirh ıt:arct vaııtın,;a , ali . · 
"'=dur S ~ hır halli olmu-
~ · en ı ı!ır f t c (80) kllrthU • a 1 , ' 

I', .u Ye a\mın. 
'ı ii.izı 1 

dıe '.11· ıstanbııllul:ırın 
c~!ldi!Jc;:lıi nimet., diye 
\ıııııına ~. ı; Bur;alılarııı bir 
1'i~ t ~Ct~ctsl/.,, ui ye bir 
'tıne ' lıkları o lezzetli 
rı.. hu,,·· . , 
""lr;n ,un lıırdcn lııre 
ltnııer~·l'l:ıhcri p;ibi kıymet· 
bıı 1

• 8u · · 'niıııı: . Kıdi~lc yakında 
~ !e t,, ııı, baıııvc gibi 
ııı... llltıla . • 
··~ııı. t:ıj!;ındaıı 1-orku-
~I . 

d llıa[j, 
'en 11 ınulıarcği güceıı-

't e ~ızı· 
1 bikt " la... llakkında 
iti Yeler 

lııı t lııık tı)'dnrmadıl.tı. 
.1~nı11 b.'· unu dinle: Fu-

'1 ı· ltı ~ . 1 
1 . ıt !,~ . nı:ın ;onaj\ına 
j l'lJÜ\ten tllı4 lıir iki salımı 

uı}e :.Oııra $ufraya kuru 
~en.ı de &el 1· x.; 1 • 

"llıi 
1111 

< ı,.,.n giiriince 
aıı1an1ı ... · 

lıır -\ı·oı ·· 
•knı ' d ıni · urkamı 
'" dıo lı " •ıın lıa!.,' ııra yn kadar da 
() ı 

,\,n~ Ukarunııı 
141-. r...,llhc 

"'lrllı • 
ç '(;4 ıollıı da e . r 

guzü aydın! 
zcnğinin ·de, 
sotra.sından 

Uta(j 

bLniıl':' ~ . c.>kıdcıı en çok 
~h • 'ltnd' . 

l ı ~tr·,: ' ı c en çok 
e~i ,,,ı ·~ . l 

r; u 1 ' ) ' illrU fa>ul-
"'ıı(j t erce • 1 a cuc d mcktu-

ıııı<\·ı l 
· :_•alı,cttiııı. J fatta 

9 uncu derece: Merkeı 
ve devair birinci mümey· 
yizleri. vekaletler ve devairi 
merkeziye ikinci sınıf vez
nedarları, birinci sınıf ay
niyat muhasipleri, dördün
cü sınıf 40 lira maaşlı mu· 
allimler, temyiz dördüncii 
muavinleri, birinci mümey· 
yizleri, birinci sınıf tıbbı 
adli, altıncı sınıf hakim· 
!er, beşinci sınıf müddei 
umuıniler, üçüncü sınıf 
muavinleri, dördüncü sınıf 
icra reisleri, ikinci sı· 
nıf muavinleri, dördüncü 
sınıf azalar, ikinci sınıf 
mülazimler , birinci sınıf 

müstantikler, ilamatı cezaiye 
tahsil memuru, lstanbul 
adliye levazım müdürü, tıb
bı adli işleri miidür mua· 
vini , askeri gedikli küçük 
zabit ihzari mektepleri baş 
muavını , imalatı harbiye 
mutemedi, kolordu hukuk 
miişavirleri, askeri başusta
lar, dahilide ikinci sınıf 
tahrirat, birinci sınıf nufus, 
vilayet umuru hukukiye 
müdürleri, üçüncü sınıf kay· 
makamlar, uçuncü sınıf 
polis müdürleri, lstanbul 
polis müdiir muavini, Ü· 

çüncü emniyet müfettişleri, 
birinci iskan müdürleri, 
posta ve telgraf muamelat 
müdür muavinleri, maliye 
levazım, mübayaa, zarpane, 
fabrikalar memurları, ser· 
makinist, serleez, üçüncü, 
mı;liasibi mes'uller, ikinci 
sınıf merkez ve kaza mal-
müdürleri, üçÜncü varidat 
müdürleri, ikinci sınıf tuz 
memurları, tuz ikinci sınıf 
muhasebecisi, ikinci pul 
tetkik memurları, üç!incli 

sınıf tapu müdürleri, tapu 
baş memurları , rusu· 
mat mimar! müfettiş mua· 
vinleri, dördüncü sınıf mü
dürleri birinci başkatipleri, 

maarif komisyonları başka
tibi, kütüpane memurları, 
musiki muallim mektebi 
muavini, birinci sınıf kü

tüpaneler memurları, müzı: 

mimarı, asarı atika müze
leri ikinci sınıf müdürleri, 
mektebi mülkiye muavını, 

••••••-•••••••-•••••••••••••• •••••n•u••-•• 

::ıklıma ~eliyor, t\i<lip ya 
Aınnsya mih·crrihi l lü.,anı~t-
tin Efendiye, ) ahııt l lukuk 
tarihi müdcrrbi Yu>uf Ziya 
Deye içinde ynşadı~ımız şu 

dene "'fa,ul ye., devri deni bin 
diyeyim diye dü~Uniyorunı .... ,, 

~ 
tllfRJKLAR 
.ÔlJRUNCR 

1 /ı- .. l 
ı 1,1 l· : 1r ŞOJ,. e 

• <!111 • , r -.. - - - -
ııc ır, çrknklrırdan r;ık11uyan 11ırıl 

p:ı)·en kaılolıuıur 
"' Allah - 4-t - Yazan: Sadri Etem 
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lıya ve gacırdıya gacırdıya dev· 
rildi. 

G ride !.alan arabalar olduğıı 

yerde durdu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

prevantoryum muavini, na
fia ressamları, ikinci sınıf 
fen memurları, mühendis 
mektebi edevat muhafızı. 
iktisat orman birirci mü
hendisleri, Avnıpadan dön· 
müş nıütahassıs baytar, or· 
man ziraat üçüncü müder
risleri, iktisat ve şirketler 
birinci sınıf komiserleri, 
harir darülistihzar ığır de
poları, ikinci ticaret scnayi 
müzesi müdürleri, binalar 
fen amirleri, birinci sınıl 
azalar, ikinci liman reisleri. 
liman birinci reis muavin· 
!eri, ziraat mektepleri, or· 
man ve ziraat birinci mü
dürleri, sıhhiye hastaneler 

ınutahassısı, tabip muavinleri, 
ikinci sınıf hükumet tabip· 
!eri, daülkelp muavinleri, 
küçük sıhhiye mektebi mu
alliınler1 , dilsiz, sağırlar 
müessesesi birinci memurla
rı Leyli Tıp yurdu dahiliye 

j tabipleri, lstanbul sıhhiye 

1 
muavını, Şurayı Devlet 
levazım memuru mutemedi, 
üçiincü sınıf müftüler lstan
bul ve Konya müfti mu
hasibi mes' ulleri. 

10 uncu derece:Merkez 
ve devair ikinci sınıf mü· 
meyyizleri, vekaletler ve 
devairi ml"rkeziye iiçüncü 
sınıf veznedar muavinleri, 
ikinci sınıf ayniyat muha
sipleri, 35 · 36 lira maaşlı 
beşinci sınıf muallimler, 
Başvekalette mazbut mu
habere, kavanin, neşriyat 

birinci sınıf memurları, bi
rinci dosya memurları, sicil 
memurları mutemedi, leva
zım istatistik memuru, baş
vekalet daktiloğrafı, adli
yede temyiz ikinci mümey
yizleri, ikinci sınıf tabibi 
adli , yedinci sınıf ha. 
kimler, altıncı sınıf müd
dl"i umuıniler, altıncı sı
nıf muavinleri, beşinci a
za üçüncü mülazımları, i
kinci sınıf mustantikler, me
hakim tebliğat müdürleri, 
Müdafaada mutemet ikinci 
mimarlar, birinci muamelat 
memurları, Riyaseti Cum
hur birinci sınıf muzıkacılar, 

' Dahiliyede üçüncü tahrirat 
müdürleri birinci polis mü
fettişleri, polis vilayet, şube, 
merkez inzibat müdürleri , 
polis sertabipler, polis bi
rinci mektep, polis mecmu
ası, iskan birinci, ikinci sı
nıf müdürleri, posta telgraf 
baş müdür muavinleri, bi
rinci sınıf müdürleri, ayni
yat muhasibi, birinci jan
darma baş posta telgraf 

< Hızıı birbirine bakışlı, gü-
lümsediler: 

dcwilen mılllar ellerine 

gcçmiyecek.. Geri kalanlar da 

geçmiyeck,. Yol onlara dimdil. 
bir duvar olacaktır. 

- Arabacılara acıyorum. 

- Nıf&JI alan bir gözünü 

kapar: 
Hızırlardan biri ıslık çaldı 

öteden beriden bir hayli insan 
çıktı. 

Hızır bağırdı: 

- Hak emridir çıkrıl{. 

!ardan çıkmıyaıa mal giyen 

katlQ!unur. 

Sonra anlattı: 

- Arkadaılar, ıınladını:ı mı. 

ikinci muamelat fen mc· 
murları, Hariciye.le merkez 
başkatipleri, maliye İstan• 
bu! muamelat birinci mÜ· 
fettişleri, başmüdürleri, ls
tanbul telsiz İrsal mühendisi 
muavini, ahz istasyonu fen 
memurları, posta telgraf 
tetkiki hesap miidür muavini, 
Posta mektebi mlidürü, tel
graf fabrika müdürü, Hari
ciyede matbuat ikinci müter· 
cimleri, hazinei evrak mü
dürü, elçilik başkatipleri, 
ikinci şehbenderler, Maliye
de baş veznedar muavini, 
Zarphane muhasebecisi, tah· 
lil memuru, ikinci muhasibi 
mes'uller, 40 lira varidat 
tuz murakipleri damga 
muhasebecisi, damga pul 
tezkere muhafızı, damga 
kontrol memuru, ikinci 
sınıf varidat müdürleri, 
birinci sınıf yol tetkik 
memurları, birinci tuz mu

hasebecileri, birinci merkez 
kaza malmüdürleri, üçüncü 
sınıf tapu müfettişleri, ikinci 
sınıf tapu müdürleri, dör
düncü rusumat müfettişleri, 
üçüncü müdürleri, ikinci 
sınıf müdür muavinleri, Ü· 

çüncü kimyakerleri, muha
sebei umumiye mutemedi, 
tapu istatistik memurları, 

ikinci maarif müdürleri, bi
rinci maarif müdür muavin
leri, müze başkatibi, idare 
memuru, Yunan. Roma mü· 
tahassısı, şarkı kadim mü
zeler memuru, • muhafazai 
asarı atika CllCÜmeni u· 
mumi katibi, Topkapı müze 
müdür muavini, Türk lslam 
müzesi müdürü nafia tah
rirat müdürü, Birinci sınıf 
fen memurları, iktısat la
boratuvar şefleri ziraat, or
man ikinci baş müdürleri, 
amanejman reisleri birinci 
baytar müdürleri, ikinci 
mücadele baytar reisleri, 
islah mıntaka müfettişleri, 

ikinci sınıf zıraat orman 
müdürleri, fidanlıklar mü
dürleri, tohuın ... islilı istas. 
yon muavinleri, baktriyo
lojihane şefleri, aygır de· 
poları birinci müdürleri, 
iktisat, sanayi mesai mü
dürleri, ticareti dahriye mü
dür muavinleri, birinci liman 
reisleri, Ereğli kömür mu
amelat müdürü, emrazı ak
liye hastanelerinin laboratu
var şefleri, klinik şefler, 
birinci hükumet tabipleri, 
Şurayı Devlet ikinci müla
zımlar. 

11inci derece: Devairi 
merkeziye birinci hesap tel· 

caiz değildir. 

Onlan toplıyahm, ma~ralara 

saklı yalım. 

Bir köpek leıi nasıl bir gö

şeye. sürüklenirse onu da öyle 

bir kötede biriktirelim. 

Köylüler malları topladılar. 

kayaların oyuklarına maııaralara 

doldurdular ve kapılarını ör· .. , 
diller. 

Diğer taraftan yol, ertesi sa

baha !.adar gene yıkıldı. Gene 

arabalar devrildi, atlar uçtu .• 

Sıddık.zadenin Ziyanı bir haylı 

fazla idi. 

A,~Y• ~n toprak parça ı. 
8., .ı u ~uvarlandı 

f~ aı, tkı b · Arabacılat baıbata vererelı: · - Anladık. 

Sıddıbade zıyanı çıkarmalc 

için l.ir lı.yli çareltre bat vurdu 

ve bılha bunların Alm köy
lerinin bir suıkiısU . oldu~a da 
inanmıyor deti\di, Bunun" içllı 

SıcHlıkucle biilün olup bitoıılcıı 

<İib' fıııt .. ııta a taerlefi 
tnc d doııcrek 
tı. <>ılı u lııd· av açların 
<>ır b,,Y&ı ı.~ 

""Yeir' ve •ürü 

itin dedikodusuna daldılar ", 

Aşağıya inınek, devrilen mal

ları loplaınak epeyi miifkülclil. 

- Daha var. Bu mail• 

pmir, domuz gihi, haram ıe"J· 
ler ıPbi. • 

Buıılera el ile cl..1.unmalt bıle 

kik dosya memurları, vila· 1 Sigorta ücrcılerirıi le.pil eden ·ı 
yet birinci sınıf münıeyriz· 1 tarife komisyonu ğ'Çen hafta 
lcri, birinci sınıf şifn• me· l•ckiz ay süren m .. isıııe nihayet ı 
murları, 30-32 lirli uıa• 1 vcrmıt ve hazır~ğı t•ife ile , 
aşlı altıncı sınıf muallimler l ıalimalnarneyi İlıısat vekaletine 1 

Adliyede tabibiadli başkatibi göndı.,.mi~tir , Diia vckilcıtc_n ı' 
kimyahane müdür mavini, se· Ticaret müdüriyeline gelen bır 
kizinci sırııf hakimler, birinci tebliijde komisyon iza•ı Aıılı:araya j 
sınıf müddei umumiler be, inci çağnlmıttır. J 

sınıf muavinleri, altıncı sınıf Komisyon 4zasmdan Zühlfı , 
azalar dördüncü sınıf mü- Alı Riza, Baha, Hüsnü Hamil 
lau r üçüncü sınıf mus- beyler yarınki trenle Ankaraya 
taotiklu ikinci bıışkatipler, gideceklerdir. Komisyon Anka· 
sicili ticaret memurları, rada vel.alct miidiranının iştira-
birinci sınıf icra memurları kile birl.:aç içtima daha yapacak 
birinci sınıf eytam müdür- bundan sonr4 yeni tarife ve 
leri, Müdafaa birioci sınıf talimatname kat"i şeklini alacaktır. 
gedikJiler baş usta muavin... • .................... - ........................... . 

samiye mütaha sı !arı, asa
leri, ikinci sınıf muamelat ri garbiye kütiipane ruc-
memurlan kolordu müşa- muru. nıiizder memunı, 
viri muavinleri birinci sınıf asarı atika ıniizeleri mü-
muzıka muallimleri, dahiliye dür muavinleri, maarif 
ikinci sınıf nııfus, dördüncü birinci idare tahrif 
sınıf tahrirat müdüderi, po· hesap mübayaa, anbar 

• 
!is vilayet şube müdür mu· memurlan, alatı dersiye 
avinleri, merkez memurları muhafızları, nafia uçuncü 
polis ikinci sınıf mektep, sınıf fen memurları, iktisat 
iskan üçüncü sınıf müdür· vekaleti orman ziraat ikinci 
!eri, iskan birinci, istates- sınıf müdürleri, Halkalı da· 
tik iaşe memurları, posta biliye müdürü, baytar ınii· 
telgraf üçüncü sınıf mua- derisleri birinci sınıf mua-
melat fen müfettişleri ikinci vinleri, hayvanat mütahas-
posta telgraf müdürleri, tel- sı ları, birinci sınıf maden 
siz muamelat merkezi ma- memurları, Ticaret ınekt bi 
kinisti, jandarma ikinci he
sap memurları, hariciye 
matbuat üçüncü mütercim
leri, elçilik ikinci katipleri, 

maliye tamga makinist ga!va· 
noplasti damga, zımba me

muru, üçüncü, sınıf merkez: ve 
kaza malmüdürleri, vilayet 
birinci sınıf sandık emin-
!eri, rüsumu bahriye tahsil, 
varidat, tahsilat tetkik ka
zanç yoklama birinci sınıf 

muamele vergisi memurları 
üçüncü sınıf tuz müdürleri, 
üçüncü sınıf muhasebecileri, 
otuz birinci sınıf ruııuınu say
diye birinci ikinci pul tetkik 

ıne murları, dördüncü muhasi
bi mes'uller tapu müfettiş mu

avinleri, dördüncü sınıf ta
pu müdürleri, birici sınıf 
tapu başkatipleri, rüsumat 
ikinci sınıf başkatipleri, 

mamfasta baş memuru, yük
sek muallim mektebi ve 
sanayii nefise muavinleri, 
maarif mektepleri, dahiliye 
şefleri, rasıtlar, ilmi muha
sipler, fizik, arzheyeti mua
vinleri, devlet matbaası ay
niyat muhasibi, pervantor
yom, muallim heykeltraş Top· 
kapı müze başkatibi, kırkai 
saadet baş memuru, Türk 
islam müzesi ikinci sınıf 
kütüphaneler memurları, 

Roma, Yunan asarı müta
hassısı muavinleri, elsinei 

Alevi köylerini imha için bir 

siliıh gibi kullanıyordu. Onlar 

zındıktı, onlar sünni düflJlam 

idi, onlar ırzsız, namu-.uz bir 

dürzü idi. Onların 1mhası bir 

büyük zafer olacaktı. Sıddık zade 

böyle dilıünüyordu. Rasgeldiğine 

bir kaçık ve bir kahbenin na

mu:sa karıı silahlanmıı bir çete 

olduğunu yana yahla anlatıyordu. 

Esma ile Dudu zaptedilcn 

kumaşlar hakkında emir vermek 

için derııilıta biriktiler. 

Dudu gene bulanık, dumanlı 

gözlerini me.;hül noktalara dl· 
lierek: 

- Y et1de lanet, münafığa 
llnet. 

- EliniZe, dilinize sağlam 

olunuz dedi, haygıo bir !lalde 
diijtü ... 

Esınl ilive etti: 

alisi muavını dördüncü 
sınıf muallimleri lisan kurs
[ rı ikinci sınıf muallimleri 
Zonguldak liman birinci 
sınıf konturol memurları, 
liman reisi ikinci sınıf mu
avinleri, ikinci sınıf baytar 
müdürleri, ikinci sınıf mü
cadele baytarları. 

Barem nedir? 
Bütün memurları 

telif sınıflara ayıran ba· 
rem kanun11nun ismi e
reden geliyor? bir çOlc
ları bu suali bizden sor· 
dular. 

Yaptığıını;z 

gore bu kelime, 
hesap mütahassıslarm-

dan birinin ismidir ve 
şimdi hesap cetvellerine 
alem olmuştur. 

" F rançois Barrenıe ,, 
(1640) tarihinde Li yon da 
doğmuş (1703) te Paris
te ölmüştür. Yaptığı lie· 
sap cetvelleri ve yazdığı 
hesap kitapları meşhur· 
dur. 

Meşhur maliyeci Kol
bcre takdim ettiği c.('t• 
vel pek beğenilmiş ve 
ondan sonra adı bu lia• 
bil cetvellerin adı ol· 

burailan dönenin yok 

acakıır. 

Kim e' nde çıkrıklardan çık-

mıyım mal ~klarsa ... 

heli! bilsin!.. Kanını 

YOOlin ediyor musunuz? 

Kanını 

içecegiz 

Köyluler canı gönülden ca· 

p verdi! r: 

Ediyoruz .. 

Vallahi mi?. 

• Vallahı? 

Billahi rıW 

Billahi!. 

Dudu maveradan gelen bir 

se le hitap ediyor ve hır sesin 

ahengi ruhlara damla, dnııla 

IÜ7.Glüyorclu 

ihtiyar kadının lr:e it, lı:e.ilt 

devam eden fakat lıer kelimcti . 

her cümlesi baı,kalarınm arlu • 

Boğaziçi iskeleleri ara
sındaki mıntaka taksi

matı kaldırılmıştır 
D•niı nakliyat şirketlerine aıt 

6 aylık tarif,. L Y. tarafından 
lastiİ< e<lilerek Ticareti bahriye 
müdürlüııüne iade edilmiş 'c 
nıüdüriyeı de !arifeyi alakadar· 
lara tthligaua buh•nmuştur. 

Tatbika başlanılan yeni tari
İeııin !;iirketi hayriyeye ait olan 
lmmında e.<aslı ıadilil yapılmışlır. 

Bundan sonra Boğaiçindc 

mınt•ka ~;;ası kaldırılınışlır. 

Binilen ve çıkılan isl:ele dahil 
olmak ilzre n• tarafa gidilirse 
altı i,kele a<gari bundan fa1la 
i•kdder lLami ücrete _tabi 
tuıulmu,ıur. 

Bırinci mıntaka 1 O , ikinci 
15 kuruştur , Birincı mevki 
ücretine 100 para zammedilc · 
ceklir. 

Zabıtan ve 3000 kurttt• 
kadar maıt alan memurlar e:.Li•i 

gibi n..U üoreı v•~c<!kler:, mck· 
tep talebesi pa•oyu hamil olmak 
f8rlile lıer iokeleye birıd 5 , 
ikinci :~ kuruı vereceklerdir. .. 
Yeni tütün layihaı;ı 

f3ir müddetten bni Tu:iin 
inhisar idaresind~ hazırlanıııa~h 

olan yeni liitiin kanunu liıyı

hasının idare meclisince yapı· 

lan tetkikatı hitanı bulmu~lur. 

Löyılıa bu hafta İçinde umunıi 

müdür Behçet B. laıafından 

Ankaraya ~ötürulecek: ve ağlebi 
ihtimal mccli•in bu deneoinde 
müzakere ediler< k kanurıiyeı 

k .. •bedecekıir. 

Ankara da bir Fransız 
san'atkarı 

F ran.ız artisti madam• Ninon 
Vafen Ankarnya gitmi;lir. 

Madam Valen piyanist madam 
V o.konun iştiraki le bu cuma 
günü Ankara palasın müzeyyen 
ve va<İ .alonlarında güzel par
çalar tagaııni ..dccektir. .. -
~; 

t 
Elastiki 
Kemerlerin 
Şah ese:-l 

"leun "~ ~o~ı bir trikoJ.1.n rn11mul 
J.1\t:l şık 

Roussel kemeri 
kalı h:ızır mo<l.ı~1 mudbincc ~i~c 

matlup le-nac;ubu. ka\çtn•tı h:t:-ı.I t ve 
<artılct. \ ucudtı!Ht .. • rumusa\tlık vt.' 

c.:e._ \·alıv~i \trJi&ı gtbi dor,ru dar• 
;ıuınııı tk ttmin tdcr. !\ı11~1,_;1la:ır.ıın 

"')lrct ,.c mu:-a\'\t.:r "-ıtal,'lıtJm:.ı.:r.u 

iılcp cdinıı 

\' cg•nc "IU> mıh:ali ~ 

J.ROll§§el 
de Paris 

şubtN lkyoglunda, 1\.ırıtl mc.' kiiııdc 
N•2 

tfelı 1 llrld•• ldaterr"ııflr 

takılan bir lemenl gibi 

idi. 

Dudu ıöylenirken hrr ke>in 

arzuları paytak köliıı üm bir hale 

giriyor . Dudunun cümleleri 

ruhların üstnnde şıraklıyan bir 
~ 

kamçı l~siri y~pıycr ; yampiri , 

çarpık ruhlar , onuıt önünd" 

saf saf dikilen dık bedenİı asker· 

!er gibi tunçlaşıyordu. 

Ertesi gün heı ~es dergahın 

m•ydanlıııma lopl•odı.. n"kadar 

fabrika eşyaııı var•a lıepsi mey

danlıkıa üst ii>le yığıldı. 

Gelinler sırmal1 uı:etek enta

rilerini, klaptanlı fcrmenclerinı 

genç kııl&r iti "11di plcldeocini 

heyecan ve mııhabbel • içinde 

yühelmeğe hatiıyan yıjiıqa aıtıW. 

( Btt-dl) 
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nasıl bahrdı? Boşanmak mümkün mü M•t t Ef ı"le mu·· ıakat lr J'·· , IVlüı.rdmi' :il. Gayur Berıa hanıma·. , } a • . Muhnriri: AınHa rorı "'"'er • 

· "' -- 2,) - ... - - - Mektubunuzda nikahın 
L4/ll(ıl.'-'(l/l/(ir {J(IŞ U(/,Jı;(/ h.tlftl/C(l feshinden bahsediyorsunuz. 

· l , Fesih kelimesini ihtimal en . 
~ -- geniş mana~ında kullandı-

<)/ -f esıırı111ııa kudor olan l'./İ«ıdı µ·ı)ı11/ı'r<' - nız. Halbuki bu kelimenin 

rek rrufikal/rri11 Zl'fıirlı'lllllİŞ oldııklrırı. kanundaki karşılığı başka· 
lınsıırlrırdıuı .//lo.ı·11 tı•111i::lı~ı·i11r<'! !! . ."1'111İlerı dır ve nikahın feshine hük-

medilebilmek için kanunda bcılırrll([k fikrini trırtııııı/i:rı başladık. ı1 gösterilen şartların bulun-

ması lazımdır. Anlattığınıza 
:<uklınu sirnsl dcne,indc bu j göre siz bu şartlardan mah-Biıı;.eıınkyh birçok ter.-ddüt

tc ~ rn ra 25 martta mnkfır 

~efineyi tr·rkederek mfırattebatı 

lıakkııı<la dc.ha iyi hareket cde
ceğiı:" kail olduğum bir scfi· 

neye aıııirallık bandırarnn n:ık

ltttim. Bu bapta bir çok teem-
1 

rnüldcıı sonra atideki ~ebepl ~r

den dolayı Erndeııi tercih et
tim: 

Bu kruvazilr ınüı:ak;ıl!ıt re 
ıııulı•berata an ıniisait ı·aziyd

tedir. Çünkü ıııcrkrzdedir. U
zun müddet piştar filo kuman
danlığında buluıııııuş oldıığum

cfan Jıafif bir kruvazör üzerinde 
yaşar.ıağı tercih ederim. Amiral 
gemisinin tebdiliııdc bııııcfan 

ba;;ka hiç bir sebep yol.tur. 
rlıoyu yeııi bir tarzda idare 

irin bu tebeddülü icra etlıi;im 

ijdia~ında bıılııııınak abestir. Bir 
çok defalar süyledlğiııı \'e 
halııısus aşker ali şfıras111a ı 

beraıı eyledii;i111 veçhile 19 
kanıııısani 1919 tarihli hüküıııct 
enıirııarnesine sadık kalmakta-
; mı. 22 şubat 1919 tarihli B 
Hi37 numaralı notaııııı asker j 
ş~ralarıııa miıt~allik f:ı•. lıı1ı.lan tla 
lııı ı,unaıııcıı teza!·Dr erler. Bu 
fasıl bütün filoda t~ıııami!e 

tatbık edilmiştir. 

nu tıııirlr, lıukııkıııııu vika ı c 

tıııekle berahrr ayni nmaııtlı 
h:,ra lerettiip eden vnifc!erı 

yaptı .ıı; ıı .ı,ıl Li filonıııı her 
fcr .. ii \:tzffesini ifayc ıııc1..bur

Juı· ·,·e Lukuklı VJ.rd1r. 

.bl.cr .ıli ~ıır.111 ile filn 
crUııı harhiF,i ara,ıml:ıki 

ce--ri\, İ ~11l:!-<l itle l'."'a; "a;•j f C• 

.. iJ~i ~iırLct:k p~~· n-.ip hudur. 
füı ,,"ıranın ;ahık az:hı ilı: 

yapıııı; oldtı~ııııı tcc-riilıclcr
dcn :ıı neıkcyc ':ırdıııı l:i, 
1 •) k;iııunu;:oıi ı •ı 19 emrine 
i-tinat ctnıi)C·ıı hir ~ı'ıra ile 
cc'~riki nıc-·ıi artı benim iı;in 

blıil ıkgilıiir. 

Şu lıaldc ) eni intilıap olu· 
nacak ;1Ji :ıir.ı . ız:ı,ıııa, lıuklı· 

metin 11) k:"uıııııu;:ıni J •l J •J 

t.ırilıli rnıri hiidudu ddıilinılc 
kalnı;ılannı \"C kuınaııtl:ııılı~ııı 

ifa,ı hakkında bu emrin .;i:(· 

dip,ı ılircktiH tal.ip cylı·ıııeic

riııi, I,al·iyycn ta\ ... iyl'.yc n1cc· 

lıurunı. -
:':ıl·ı~ ~,),-:ıdaki iki lıa~lıca 

ilıtih\lı:iniıı .llnıan}aya '' l,i 
ur; ~dnıı.:di. Daha lıir ı;ok 

kna ıın .. :ırl;ırı ıilııdaıı çıkar

nı: k ı,ızını L!;ddi. R:ıılikalkrin 1 

ııiıiuzııııa kapılnıı~ olaıı lıu 

drat cJ,,riycclc c;ki -ııııflara 

men up .-.lduhlarınılan onları 

.\lnıanı;ıy;ı 'l·\hcılcr..:k yaka;·ı 

iikir !!Clll.: dimaı;larınıızı şid- 1 rum bulunmaktasınız. Zev-
tktlc · i-.e:al etti: z;ıtcıı bazı k "k" h 

li.~iliz ::;azetclcı inin ııc~riyatııı· bu suretle feshine imkan 
" 

1 

cinizle aranızda i nı a ın 

dan hiisule gelen heyecan olmadığı anlaşılmaktadır. 
~edit idi. ı Diğer taraftan mektubu-

Buııl;ır \ln.any:n a cebren nuzda yazdığınız diğer se-
kalıul ettirilecek "ılh :arcların- j bepler de boşanma hükmü
dan balı-cdil"Orlarılı. Şubat ı nün verilmesi için kafi de

ınclıadbimk i;:onıodor l layn- ı' ğildir. Çünkü kanunu me
rihcen bir mektup aklını: 'ulh denimiz ~vlilik birliğinin, 
kıınıi;yonu azası olan bu aile saadetidinin olur olmaz 
.zat k~misyonrnı :ı-ıl emeli sebep ve vesilelerle nihayet 
Alnıan)aya gemileri iade et· bulmamasını temin için ta-
tirıııck ıılıhıAunu temin edi- j lak meselesinde çok düşün
yordu. Bu ;ıziıııldr \ c mahir celi davranmıştır. Bu sebep
zalıitin bu ,ı;ayeyt 'usul için 1 tendir ki kanun boşanma 
ne mıinıkiin;<! 'apacag;ını bi- ı hakkında sayılı ve müspet 
liı ordum. .\laa;ııa[ilı lni>ııii şartlar koymuş ve boşanma 
ııi) etine hiiklımct.;c nüiza- hükmünün verilebilmesi için 

Jıcrct cdilıııcnıc-i ihtimali de de bu sayılı şertlardan bi-
ka\ i idi. ltilafrn ımıtaldıatıııa rinin bulunmasını emretmiş-
br~ı lı[ıkuıııctiıı gi."tcnlii';i tir. 

inidyat nıe\ kuf ı;cnıikrin Hal bu ki mektubunuzda 
al ilıcci için cııdiıc be lcttirc yazdığınız noktalar boşan-
cek nıahiyLtte idi. ma talebinde bulunmanıza 

fBitmodl) 

Be~ôrlı~ uerıisi 
Müsa~otamız 

Avukat Beyhan 
H. diyor iri: 

ı · l l ta.raıı'ı ı lnct c-:ı)ıJanıızJot, 

riiya gibi kısa ve mu
vakkat oluyor. Maal
esef bu anlaşamamaz
lık yüzünden müte
nevvi şekilde de ifti
rak vuku buluyor. Ma
m:ıfih bu kanun her
kese evlenmek mec
buriyetini telkin etti- , 
ğiııden bekarlık ale- . 
minele biiyük bir inti
bahı mucip olacaktır. 
Herkes t:ıhayyül ey
lediği meziyetleri ca
nıi şa!ısiyetleri aramı
ya, böylece kudretli 
rabıtalarla muhat aile 
yuvaları tesis etmiye 
çalışacaktır. 

1 Hukukçulukta hik-
nıeti vucudu olmıyan 
bir şey tasav,;ur olun
maz. tBen de bu sı
fııtla kanunun mesut 
aile yuvalarının tees
süsiinü kasteylediğini 
anlıyorum. 

DOK SA 

ı · 

imkan vermez • 
Şunu da söyliyelim kı 

kanunu yapanlar aile yuva
sının, müşterek saadet ve 
istikbalin oyuncak olmasına 
tahammül edememektedir. 

Her halde nefsinizi iyi kont
rol etmeniz ve daha inzibatlı 
hareket eylemeniz lazııl'dır. --İsla11bul icra dairc.,intltn : 

1 C'iııı \" cııtora hali haı at .ıı

da :-epıın ('h·an ELdcn i;
tikiraz C)lcdiği bin liraya 
mukabil vcfacn !irap; C} lcdip;i , 
l\uzguncukta atik Bostan ce
dit ) eni ;ok:ıkta kain atik ı 

cedit 23 :\o. aparunıaııın nı

'ı [ hi-se,i ı urblcri t.ırafınılan 
lıc , rcun Ynilıııcmc,indeıı do

lavı indd ıııiizaycdc hin lira 
b;ılcllc calibi ulıtc,inc ilıalei 
C\ ı·eli-i bilicra ihalci katiyc'i 
içlin on be~ !(un müddetle 
müzayedeye konııııı~tur. 

Elyevııı hududu, iki tarafı 

tarik, arka'ı ~ah~ı aherc ait 
ar;a., sol tarafı E,;terya Baha
rııı apartımanilc mahdut kar
dcn 2 12 ar~ııı ktirnr parmak 
bilnıc'<th•: Yüz oıı iki ar~ın 

tcrbiinde ara;r.iden piz 'ekiz 
ar-ını bina mlıtelıaki,i arka
>n;da aydınlık mahalli "ardır. 

.\lü~tenıil:ltı, zemin katın

dan · ıııuda iiç katta bir ta~lık 
iki oda \"C küıııiirlıik ıiç ko-
riılor nıaatcfcrliat kumpanya 
>tıyıınu c:ınıi mutfak uç halil 
il,i y lik dürt ra[ 'c dolap 
scki;r. oda rnrıhr. 

, 1 )ırınak ınıınıkıındu. ! iare- ıEıı nıiikı•nı
kt:l ku' \ l'tinıl1.i tl'nhi'."ı ctnıc-

llıt'I 'n ıaııı den J .'Hı l.i;i daha se\ kct-

ikinci \C ıiı,:iincii katlarda 
ki her iki sokai!;a nazır oda
ların hli~c YC yan taraflann
ı!a ~alıııi~ korkulııgu ılcnıir 

parıııaklıklı balkonları_ ha\ i 
haricen st\"a,ız be~ hın lır:ı 

kıymeti nıulıaııııııindi aparcı

nunıla \e>iııı 1 .C\ i 'c Sc
ıııoil cknılilcr kiracı iist katta 
, ari,Jcr ,ak indir. Ylit.ılc hı:~ 

1.amla şira,ıııa talip olanlar 
\C daha yi;rnılc nıaluınat 

almak istc\"cnlcr hiS>cyi nıu

'ip kıy nıeti ıııuhaıııminc,iı;~:ı 

yıizdc onu nishctindc pey 
al.ı,:c>ini \ c 928 - 6<ı57 dos
ya '\o. nııbtah,ibcn nıüzayc
ılc ~ııbc>inc nıiiracaat etme
leri , e ı ı - 5-'.129 tarihinde 
saat 011 altıya kaıl:ır ihalei 
katiycsi km kılınaca!!;ıııılan 
ıııii,terilerin bizzat \eya bil
' eh.ille hazır bulunmaları ilan 

ınck diıni1.tk idi. Rnlııları ayaı•(ı sa-
tctl.ik ı.:diıKc 1111 ~ nııır.:ttc· allİI'. 

haııııa kaıl:ır lıuıuıı r-ki 
n1lır1.:th.:llal1 .;;ı.;\ kt:dt·ı.:cJ!iİı.izc 
kıııı:ı:ıc p,etirılik. llıı h:ıpta 

L'wıı ı.;cluı emri i-tilı,;al ı.:ıliııcc 

ılı... 'a'ıta İll! cun1Jc .. ini nıcnı· 

khtc iade q lı.:dik. 

Beşinci bap 
Gemileri batırma fikri 
\I naınndan a\ ılctinıi ta· . . 

kip c·tkıı ill, ;\tinkn!e •cnıi

kri \'acırıııanııı ıııiinıkıııı f11up 
olın;ıdıı!,ı Jıahl.ınıla crktlrıı har 
lıi\ c rci-iniıı fikrini alırn~tını. 
Ilı; ırada hardı.:ti ihtilalin! 
pek ,cdit ı>ldhı:und;ın, iııııli

Jik nı~sclc) i mc J..iıtiiıııh 

'Jırakıırnga karar vcrılil.. "'ı-:m
.lı.:ıı" c naklimizi tal.ip nlcn 

Dakika l"-\· 
maz 1 len1 natlı 
ve ehven ifiat
lar?a ı.atılma1<ta· 
dır. 

dükk:\nlarınd;,ın 

ar;t) ı r, ı -.ı:. ·ı·~lpt.tn :--:ıtı~; 

RİKARDO iEYI YE BİRADERİ 
i;ıanlıul i ı.rnzlıı han 9-14 

ı ltr cın~ ~aat d~po:'u 

Zayi - ltbanlcasının birinci 
ilıraç 3/39 numaralı on lıi.. .. elik 
ııenedimi zayi ettim. Yeniıini 

alacaj!ınıdan cski>iniıı hükmü 

yokıur. S..~k• olunur. 

fi d tik tercu .. me ettg" im ro Mülkiye mektebi sını arın a " 

man - Ahmet Milat Ef. nin eski gazeteciliğe kartı 

b b - Kaıtamonide dört ay - Ermenice harf om ası .. ) 
ve Türkçe dilli Cihan mecmuası - (Umran 

risalesinin 

Miilkiy.ıı ıııekiebiniıı beşinci 

sııııfıııa g ~ınişlik; diploma al
mak için artık bir senemiz 
kalmıştı. Mektebe girdiğimiz 

zaman yüz elliye yakın olan 
arkadaşl,rııı sayısı beş senede 
yirmiye lıııııişti. Buıılarııı içinde 
Sultani mektebini ( şimdiki Oa
Jatasarar1 Jbe:.i ) bitirip te dör· 
düııdi ~lııfta bizim aramıza 

karışan ııç arkadaş da . v~r~ı 
\'e bunl~rın ikisi ıııuscvı ıdı. 

Akadaşldr mektepte küme kii:ne 
toplaııdı~ istikbalimizden, içi
ne atılaeığıınız hayatta yapaca
ğııııız şeylerden bahsediyorduk. 

Artık sınıfta benim adım 

~ıkınış ldi; bana • mütercim 
İhsan • diyorlardı; çiıdkü Va
gabond ismindeki bir romanı 

c Bir Serseri • üııvaııilc mektep 
tatilinde tercüme etıni'i ve Baya
zılta tramvayın durdugu yerde 
dükkanı olan « asır • kütüpha
nesi sahibi • tabii gayyur! • 
diye şöhretli Kirkor ı::ı. elile 
bastırıp ortaya çıkar:'lıştım. 

Kitapçı Kirkor romannnı, garip 
bir tesadfıl olarak, ömrümde 
ilk gördüğüm matbaada, •Mat
baai Askeriye • de bastırmıştı. 

o matbaadan getiririlen nemli 
ilk prova kağıtlarım bana ver
dikleri vakit. içimde öyle bir 
tatlı heyecaıı duymuştum ki tarif 
ecieıııem. Roman lornıa forına 

çıkarılmıştı; tabiinı olan Kirı.or 

memnundu: gahha epi satıyordu 
ve ben iki sütunlu sahilclerden 
teşekkül e 1 tercüınenıiıı 16 

' sahifesine kırk kuruş, şimdiki 
para ile' dört kağıt tercüme 
hakhı alıyordum. 

Cesareti biraz daha arttırdım; 
la Nature mecmuasından ter
cüme ettigim ufak bir makaleyi 
tercüıııaııı hakikate gönderdim 
ve üç günü sıra ile Tercümanı 
hakikatin sahifeleri ıi kuvvetli 
çarpıntı ile açıyorJuııı. Üçü.ıcü 
gün Tercümanı hakikat sahife
sinde makalemi basılmış gürün
ce şaşırdıııı; makalemin altına 

« Tercüınırnl hakikat » beııiııı 

için çok takdirli ve teşvikli 

birkaç satır bile ilave elıııi~ti. 

Ahmet Mitat merhumun kale
minden çık tığ mı sonradan öğ

rendiğim bu satırlar, bana çok 
kuvvet ve metanet vermişti. 

l\lcktepte sıııılla dahi ehemmiyet 
:ılııııştıın; artık arkadaşlanııı 

beni sar;ıkaya almı;•orlar; Ter
ciimaııı hakikat tarafından yazı

Jarıııım beğenilmiş olması işin 

rengini değiştirmişti. 

l\lülkiye mektebinin son sıııı

fıııda derslerimi deı in derin 

dikkat ile belliyordıım; Tercü
manı hakikata her halta makale 
gönderiyordum: hele makale· 
lcriınlıı cl\liintehibatı tercümanı 

hakikat. e bile ııakloluııduğunu 
gördüğüm zaman keyfim on kat 
oluyordu, kaç defa Babıali 

caddesinin bir köşesinde durup 
koça kara sakallı Ahmet llli
tat El. ııiu grçdiğiııi helecanla 
bekledim vr onu büyük sevinç 
ile gördüm. Her defasında mut
laka gidıp üstadın elinden öp
ıneliyiııı diyodum; Ebussuut 
caddesindeki ınatbaasıııın ka
ranlık ve dar !<apısıııdan içeri 
dalamıyorduııı. l3ir ırün gene 
böyle kapıya kadar gelip geri 
dönmek üzere iken kapıııın 
hemen eşiğine inen tahta nıer

divtnlerdeu aşağı Ahmet i\lit
at ı::ı. niıı indiğini gördüm, 
orada dona kaldım • O, bana 

sordu: 
_ O~lu•ıı i~tedil:in nedir? 
Arlık biıniyorunı. kaç ıürlü 

teessüsü 

renge gırnıişim; kızarıp sarar
nıışıın, yalnız kekeleme nevin
den ağzımdan: • Ahmet İl : san » 

isıııını çıkarmışım . O zaman 
Ahmet lllilı.t n. iri ellerilc 
omıızumdaıı tuttu ve sordu: 

- O yazılar senin mi _oğlum? 
- Evet efendim. 
- Sen Fransızçayı nerede 

öğrendin? 

_ rıendinı bendeniz mülkiye 
mektebinin son sııııfmdaynn. 

_ Bu kiıfi değil; l\lüll<iyede 
fraıısızça iyi öğriııilıııez. Sen 
ayrı tahsil gördün mü? 

Ahmet lllitat l:lenJi tekrar 
matbaaya d-Sııdü beni beraber 
;ukarı çıkardı. Odasıııa girdim. 
Üzeri her türlü kağıt ve gazete 
dolu iri tahta bir masa; ortada 
büyük bir bakır mangal; man
galın keııarıııda kahve cezvesi 
sürülü... Bır tahta, duvarlar 
kirli beyaz badana; pençereler
de perde yok; köşelerinde tek 
tük örümcek bağlı... Üstadın 
arkasında koyu l:\civert ve 
ıröğsü çifte düğmeli bir ceket; 
devirme yakalı mintanın kenar
larında el ile fiyango bağlanmış 
siyah kıravatııı ııı;ları fırlamış ... 
Onmzlari geniş, sakal, bıyığı 

gür, saçları ı,s kenarlarından 

dağınık fırlamış ... fakat hepsi
ııın üstünde çok parlar ve çok 
zekalı bir çift göz... Ben o 
gözlere bakıyordum. 

OJaııııı kapısı gıcırdıyarak 

açıldı, kırmızı sakallı, gözleri 
kızarık bir adanı g<irüııdii. Ah
lııet :llilat Efendi gürledi: 

_ Birader nafile gelme! 

gazel, nazire, gıılanı, çarebru, 
bade, saki bunların hapsini 
muallim Naci ile beraber mat
badan dişarı attım! evvel zama:ı 
şiirleriııe kapılarımız artık ka
paııılı! ne söylesen nafile! 

Ahmet lllitat Lf. ıııcrhıınıa, 

mafoaasıııda sadece • elendi • 
ismini verirlerdi ve " efendi » 
denildi ıni kimden dahsolundu
~ ıınu herkes bilirdi. O, gür 
scsile 
deki 

gfımbiirdüyordu, öni~ıı

tahta masaya yıımnık 

vuruyordu. 
Gelen adaııı Ahıııc! l\litatın 

akrabasından ve [ Tcrcünıam 
Hakikat ) in imtiyaz sahibi ve 
Beyazıt dairesi beleiye müdürü 
Mehmet Cevdet Beydi .. Ağzını 
açmadan geri dönJü. Bu defa 
kapıdan bir sarklı ğıiriindü. Bu 
da 0 ,·aktııı gazelci'i « Şeyh 

Vasfi • idi. Alımet lllitat Ef. 
Şeyh Vasfiııin suratına kapı;ıı 

hızla kapadı: 

- Paydos! 
diye b3i!ırdı ve sonra bana 

döndü: 
- Oğlum; bize, nur Avru

padan gelebilir. ;\ley, bade, saki, 
gul:iııı , piriıııııgaııı, çarebru 
bunlardan hayır ı:oktııı! sen 
sakın bu sarıınsak kafalı şairlere 
kapılma! ben onun için senin 
yazdıklarını beğendim. 

Merhumum sözleri hala ku
lağımdadır ve hiç çıknııyacaktır. 

Kapının arlrnsıııdan bir daha 
ses geldi: 

- Efendi, yemeğiniz! 

Dediler içeri bir aşçı çıtağı 

girdi: Bakır sahanda pişnıiş 

pastırmalı yumurta, bir tabak 
dolıı;ıı oğanlı salata , bir tabak 
kaysı komrotosu vardı. Yamn
da yanın okkaya yakııı iri bir 
ekmek duruyordu. Efendi kol
larını sıvadı, yemeğini yazı ma
sasının üstüne koydurdu, hem 
iştiha ile yiyor, hem benimle 
ko;ıuşııyordıı. 

Ahmet Millıat Eefendi nıer-

"'!\-
·.sinem• 
~· y,( :4T°G0 

o oo oo o 0000 !j] oo l!l n . 
• Melekte. 

Elhamrada' ~ 
1 

bakirt 
. 1 .,-ı gın 
\,panyol güze i Majlkte: 
Operada' 1. kurb•!ll 

·htıras lanı fırtmalall 

Ferahta 

huınla beııinı nıü?ıasebetiın son
raları daha samimi oldu. Çok 
iyilikleriııi gördüm; Beykozda 
y.ıhsıııda, Beykozıın arkasıııdaki 

Akbaba çiftliğinde def'alarlu mi
safir J:aldıııı. Karantinada başkatip 
olduğu için Oalatada karantina 
binasındaki ufak odasına sık 

sık gider olıııııştuııı ve oııdaıı 

çok nasihatler alırdım. J\latbııat 
hayatınım hatıralarını ı·azmakta 

devaııı ederken Ahmet Milat 
Efendiden baha bahseyleye
ceğim için bur.<da sözü uzat
nııyacağını • 

l\lerlıuııı fiendi ile görüştü

ğiimiiu ertesi günü çıkan (Ter
cümanı J-lakikai) Türk matbu
atm da top gibi patlamıştı. Ah
met lllitat Ei. eski tarz şiirlerle 
alakasıııı kestiğini ilan ediyor
du ; muallim Na'ci ve Şeyh 
Vasfi matbaasından çikarılnıı9tı. 
Halbuki muallim . Naci, merhu-
nıun damadı idi. 

1\lülkiye mektebinin son im
tihanları gelmiş, çatmıştı. l\lat
buaı ile ııi(raşmıya kıs1 müddet 
fasıla vermiştim. İmtihanlar ol
du; ıuııııarnlar okundu. Ben 
tahsili bitinııiştim. Dcpılebeli 

bir mükafat tevzii merasımı 

yapıldı, t-lülkiye meklebiııiıı 

Sultan Malııııut türbesi bahçe
sine kadar giden kısııııııa ça
dırlar kuruldu, haııımlar da 
davet oluııdu. l(adııılar için 
çadırlar vardı. Saray mızıkası 
geldi. Baiınabeynci Osman B. 
Jıediyelrr ·getirdi, hatırasını 

ölünceye kadar yüreğimde sak
lıyacai:ım ( Abdiirrahnıan Şerri) 
Bey merhum J3)(i - 1888 de 

şahadetname alan dcndilerin 
ismini okudu; benim ismim de 
bu sırada idi, birtr birer çağı

rıldık. Maarif nezaretinin dağıt
tığı karı kadım kitaplar güzel 
cillleıııııiş olarak veriJJi. Saray-. 
dan gelen altııı saatler ve kur
şun kalemler de beraber verildi. 

Bu hediyelerin yaııında kır

mızı kurdelalara baglaıınıış 
diplomalarımız var idi, ve her
biriınizin bağrımıza bastığımız 

en aziz mükiıl•t bu idi. 42 sene 
evvel aldığını tıu şahadetMnıe 

nıatbaamda yazı odamın duva
rını tezyin eder. lllatbaacılıkta 

ilerleyip matbaa binası yapmak 
için 18 sene evvel arsa aradığım 
zaman bana teklif edilen aısalar 
içiııdeıı eski mektebimin karşı-

5ındaki arsayı seçip matbaamı 
burya yapışım bile teşadüf eseri 
değildir. J\lülkiye mektebine 
karşı yüreğimde sakladığım tatlı 

sevginin bir tecellisidir. ll latba
anııı kapısını benim ilk irfan 
mabeıtinıiıı karşısına kurmak. 
ruhumu çok okşamıştı. 

Ben mektebi bitirdiğim 

zaman, babam Kastamoni def
terdarı idi. Şahadetnameme sıkı 
sıkı yapışarak doğru babaınm 

y:ııııııa gittim. Abdülhamit ılev
riııde ıızuıı se11eler adliye na
zırlığı eden Abdürrahıııan Pşa 

vali idi . Eski devrin çok na
muslu ve ziyade gururlu bir 
veziri olan Abdürrahman paşa, 
benim fransızcada ilerlemiş 

olduğınıı öğrenince kendi5ine 
gelen <Tan» gazetelerinin «hu
zuru vilayet penahide • tercü-
mesiııi istedi • 

Bu kelli !elli ve halis sözlü 
evvel zaman paşasıııın huzuruna 
lıer gün girer, « Tan • dan 
yazılar tercüme ederdim. Kas
taınoııidc bir de vila)'ct nıiı

hcııdisi vardı . . Lehistanııı par
çalandıitı zaman Türkiyeye kı.-
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~lngilizler de hır Holivut kuruyorlar! 

ı.. · i\ııınıa ~:ı.Bedy: · .. k ı . . h' b d bu zam bır· sın· ema şehri ~~ B.ııı _ e &il: tür çe eştırın, ıta ın a -

't cı·~ ınütcakıp Ata otıu Ahmet B. kürsüye ç.ık- yapıyorlar 
, liiv, ".. hararetli tezalıuratı ar<lSUlda: 

i~· '11 ce~ap şahıslardan nyade büyük Türk mille- • 
~ sa1ıi~n ~ıyesine layıktır. Şah&a borçla olanın hüs- Amerıkahlar bu gayret karşısuıda olay 
l ·~ v 

1~1 
hapsetmemek ne eyi. etmekte, " Daha çok çalışmalısınız! » 

~ J b~;ru Veren hüsnüniyet sahi?i bir mükellefi demektedirler 
., T· 1ı.·· nu derhal verememesınden hapsetmek 
u... tin Ur u, . devletin öz evladını hapsetmek, 

16ıle, şıd<l ~ecıyesine kal'iyen uyamaz dedi, 
~ ı_ • ellı alkışlar, bravo seslerile karşılandı. Ağa 

:ı:rıni: 

" nu . 
~" · .. ki Tnanı bir lıususi kanunu da muhterem 
...q) •e·u .. 

' bitirde.rıınızden, Maliye vekili Beyden bekleriz, 
t r ı. 

a sı ·ı 
ıfa • ha;~~ı e ~dliye encümeninden Enver, mazbata 
l'.iıt'~ soy! dn Selahattin (Kocaeli) Beyler kanun hakkın· 

leı ln k bler. Kanun işari reyekondu ve kül halinde 
clis a. ~I edildi. 

' kiı;c re~sı Kazım Paşa bu kabulün kanunun tatbi· 
n.ı cJiı111J.ıt kanuna da şumuli olduğunu söylediler, 
• ıy ı. 

Q~~ t~ "el.~li, Vilayetlerin umumi idaresi kanununun 
1 

)'c ıte~?lakeresini rica etti, kabul edildi. Vekil 
' Qh 1 tn~fassal beyanattabulundu ve en sonunda:· llSıl=....:::.. 

de ~e~eı hususiyeler hakkında Cumlıuriyetin 
:' l'o\Q ~ "flıo rasinin hakimiyeti albnda hususi idareler 
d:ı,a 1nız id ac~k herhanki bir talep doğrudan doğruya 
ec ;· afkışJ areı hususiyelerin takviyesiııe matuf olabilir, 
~ ve bandı. ~adehu Mazhar Müfit, Mustafa ~eref 
~~~o ııı:dd hatipler layiha lelıinde .söz söylediler. 
1' t lad·ı e 1?adde birinci müzakeresi yadıldı Bazı 
(J 1 edıldi ve heyeti umumiyesi kabul olundu. 
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ııttri:ret . ı<ov-
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limizi medeniyet cihanına 
tanıttıktan, halle Cümlııiri· 
yeti kurduktan ı;onra bütüıı 
lıüriyeti iıfan vicdanımızla 
kendimiz yaptık. 

Bu kilrsüde münakqa 
münakaşa münakaşa ve 
münakaşa ettikten sonra 
ra memleketimizin idare 
ihtiyaç ve şartlanma ve 
milletimizin menfaatlarına 
uygun bir esas diye kabul 
ettik. Biynaenaley memle
ket idaresinin esaslı teşkilat 
kanunu demek olan bu ka-
nunun bu esaı;a göre ve bu 
esas dahı1iıide yapılması 
yalnız ilini ve k.ariuni bir 
zaruret degil bu memleket
te idrae edenlerinide idare 
olunanların da müşterek 

oldukları kanaat ve ihtiyaç
larının neticesidir. Meclisi 
alinizde hakim olan nesil 
bu pr<!n sipin aksi carı olan 

uzun ve aa bir devir yaşa
dı. O devrin feci tecrübe 
ve neticeleri hala habrlar
mı:ı:ı yakmaktadır. Bu pren
sibin isabetini görrnelc ve 
bilmek için idare kitapla
lannı, tarih yapraklarını 
açmaga bile hacet yoktur. 
Hatırlarmızı yoklamak ka
fidir. 

Mühterem efendiler, bu 
eeas 23 teşrini sani 1927 
tarihinde büyük kongrada 
milletin ve -devletin büyük 
lideri ve Reisi yükesek 
namlarına izafetle kongre
nın ikinci Reisi büyük Baş· 
vekili ismet paş hazretleri 
tarafından hepimizin ıükra
nını taşıyan yüksek sala
hiyetle irat buyuduklan 
prugram nutkunda rüesayı 
memurini mülkiynin salahi
yeti lazımeye malik olma
sına itina ve bu bapta 
mevzuab kanuniyeınizde 
icap eden ahkamın derpiş 
edilmesi ihtiyacatımızdan
dır. 

Ker.alik iktisadi ve coğ
rafi münasebat nazara alı
narak nahiye teşkilatı yapıl
ması mahalli idareye kafi 
salahiyet verilmesi, talcsiına
b mülkiyenin vesaiti müna
kalenin tekemmülü nisbe
tinde mütemadiyen islah e
dilmesi ehemmiyet verdiği-

HolliTUttan bir manzara l 

1 1 
Cihan siyaset tarihi şimdi- bir " Hollivud ,, yapılıruya 

ı 
ye kadar bir çok ihtirasların başlanmışur. 
bir çok kudrt:tlerin, nüfuzlann Bu _kanım 192 7 de çıktı; 
çarpışma.sına şahit oldu. Son fakat ılk tohi.ımları 1926 da 
senelerde iknsad:l menfaatleri aulmıştır. J 

milletleri biri birine düşürü- Ayrıca (1) ınilyon dolar 
yor. U.ınumt harbin ortalarına sermaye ile bir scsli1 sinema 

kadar Amerika "Moruy ,112Zarie· şirketi de Yücuda ğ.elmiştlr. 
sine Sadık kalarak Avrupa Bu suretle lmpaxatorhığun 

(450) milyona varan seke-
ya fazla el atmadığı için nesi Amerika Hollh'Udundan 
:A vrupada. çarpışan iki. kuv- ayrılmış olacaktır. . • 
vct ve bunun doğurduğu iki lngilizler düşünqiller ki 
rekabet yardı: .Alanıan-lngiliz Çinde, Japon yada, ' yeni Ze· 
rekabeti. !Andda, Hindistawlı, A vusnı-

Büyük lıarptı:ıı wnca Al - ralyada, Cavada, Türk.iyede 
manra mağlup olwıca bu hül~sa ingiliz ticaret ı ve me· 
rekabet ortadan kalktı. nafünin alfudar olduğıı her 

Fakat, Şimdi bütün i,aret- yerde ha!tada iki üç defa 
Jerile belli olmaktadır ki . sinemaya ı:-iileıı hıtlli cihaııı 
Avrupa kıtası üzerinde ve badisatı hep Amerikan 
yeni bir rekabet başlamıştır. gözlüğü ile görmektedirler. 
Bu rekabet, Amerika _ 1ngil- Hatta lngilterey~ ıo;"e İngi-
tere rekabetidir. !izleri de Aınerikalılff! ,nasıl 

0 u defa her iki taraf ta tanıtırsa öyle tanıyorlar. 
" to' . en mebzul vasıtalara malik Bunun üzerine ı;iliz si-

ve kuvvetli lıükô.mctlerden yaset ve devlet hdamları 
-0Idukları için bu yeni mü- buna bir çare bulmak isted!-
cadcleye daha büyük bir !er. Bunun üzerine" kamın 
ehemmiyet vermek ye neti- meclise Yerildi ' ve !ilim sa· 
cesindc daha mühim hadise- tıayüne büyük bir kermi 
ler beklemek icap eder. . verildi. 

Bu çarpışmyı yalnız muh- Buun neticesi şu oldu: 
telif piyasalarda değil ayni 1922 senesinde anc~k (37) 
za!tUlnda gazete siltularmda filim yapmış olan.ı!Jıgil!:ı:!er 
da gönnek mümkün olur. (1928) de (100) filim v.ii-

"Newyork Herald Tribıuıc" cuda getinjİler. 1 lali hazırda 
gazetesinin bir nüslın.sın.da lngilterç ad~sında ( 3:' f>O) 
İngiliz sinemacılığı hakkında Avustral yada ( 1216), Yeni 
yozıim1ş olan bir makalede Zclilndada ( 42~), Ilindlstan 
bunu bütün vuzuhlle gördük. da (309) sinema vardır ki 
"lngilterenin Hollinıdu" ser- bunlar inhisar kanununa tabi 

memleketlerdir. 1 
ıavhasını taşıyan bu ma-
blenin başında şu cümle Bundan başkıı. cenulı1 Af-
v:ı.rdır: "Bir taraftan kuvvet- rikada ( 400 )•, Kanadada 

il bir sermaye, bir taraftan da ~~~~~: r!:~m~un~~~ ~~ğ~~~ 
hükô.metin koyduğu inhisar d d x- k'r kanıı k an 0 0 ruya mez ·u -
kanunile takviye ediline · sa- nun şümuHine dahil değil-
retilc lngilizlcr, müthiş bir !erdir. 
filim merkezi vücuda getir- Bu makale bundan oonr:ı 
mck, bu suretle cihan pi-
yasasında Amerikan sinema
cılı~ru mağlup etmek isti
y()rlıtr. Fakat bu i~l başa
rabilmek için çok yol yü
rümek mecburiyetindedirler!" 

l\lakalede şöylece malô.mat 
veriliyor: 

İngiltere hem on senelik bir 
inhisar kanunu çıkarmış, hem 
de 100 milyon dolar sermaye 
dökülerek lngilterede büyük ----------··--.... -miz mes'elelerdir. " diye 
dektirine etmişlerdir. kon • 
gre hey'eti umumiyesince 
uıü.ttefikan kabul edilen bu 
umumi riyaset beyannamesi 
cumhuriyet halk fırkasının 
esaslı programıdır· 

Jf. 
Not (Vakıt) gazetemizi 

tab'.a verinciye \:adar ajans 
tarafından nutukların ma
badi verilmemiştir. 

Amerikan filim ~ayi.i. hak
kında bazı malumat '\'ermek· 
redir ki bunu da aynca 
nakledeceğiz. 

Spor 
BuQünkü mü.saba

kalat' 
Bugün taksim otadyomunda 

!ık maçlarına devam· edilecek 
Sülemaniye Vefa ı~ F.ener 
Beykozla gıılatasan.y da B.,.ık
taıla karşılaşacıık,ıır. Ber<>l!hı 
Halk fırkuı bınasıııda §Chir 
gürcı müsabakalaoııa beşlıııa-

caktır_.:.· -..:-.-----+--'-
lıtanbut TU:aret :miidilıt

yetinden: Türk gllnlrilk ..k.o· 
misyoncular İstanbul .&itliği 
20·4·929 Cumııteii \(ilnii 
saat 15 te rusııınııt 'tatbikat 
mektebi .salonımda koııgre 
aktedilece~ allkadaı:aıı& illa 
olunur. 
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bulanan genç kızlıı.rin 
eıhhıı.tı iolıı 

ARSENOFERATOS 
en mükemmel mukani 

dir. 
Eör.anelerle ecza depo

lariiıda saJıJır. 

/.tarılul icra dairesinden: Ha· 
laıçı tüccarından peylevan oğlu 
Hüseyin Efendi Hasan T asin 
Ef~diden istikraz eylediği bin 
bet yüz liraya mukabil birinci 
derece iııotek irae eylediği 
Galatada arap cami mahalle
sinde makaracılar caddesinde 
atik 36 cedit 32 numaralı 

odaları m!i~temil mağaza bor
cun verilmemesinden dolayı 

otllz bir gün müddele iaa 
kılınan müzayadesinde bin lira 

' bedelle talihi uhdesinde birinci 
!haleti yapılarak !halel katyesl 
için on bq gün müddetle mü
:r.ııyedeye konulmu~tur. Hududu 
~phesi tarik arkasi deniz sağ 
taralı Mustafa Efendinin mağazası 
sol tarafı Ahmet ağımın kave 
dükklnıle mahdut yüz sekiz bu· 
çuk illltn murabbaında zemiııj 

çimento ıstor kepenkli ve deni· 
ze kapısı önünde tahminen elli 
arıın murabbaında muhtacı tamir 
ahıap iskelesi vardır mağazada 
cam:ıkanlı ufak yazıhane olup 
medyun ıaayı ticaret elmel<tedtr 
ittioallndekı ahpp adi me.-diveıı
den fevkaııistndc bir sola üç oda 
bir hell ...ardır . bin sekiz yüz 
kırk bet lira kıymeti muhammi
nelidir adalan müıtemil mağaza-

. nın yüzde bcı zamla iftirasına 
talip olular ve daha ziyade 
ıııall\ıııal almak isteyenler kıymeti 
ıııııhamıııiııeslnin yüzde onu 
nispetlade pey akçesini ve 929-
3 7 8 dosya No. müstashibcn 
mııuyecle eubetlne mOracaat 
etınelui ve 9-5-929 tarihinde 
-ı .ihya kadar ıhald la! 'iyesi 

lcra kılıııacaAt 1lan olunur. 

Mektep ·münakasası 
~laarif vekAletinden: 
Anlı:arada yeni Türk oc:afı civarında inşa edilecek olan 

ticaret mektebi kapalı zarf usulile 6 mayis 1928 tarihine kadar 
ırıünaksaya vaz'oluııınuştttr. 

' Talip olanların fazla tafsilat ve izahat ile pilaıı proje, müna

ka~ ve cnoi p:rtnameleri almak iizere eyyowu tatailiycdeıı mada 
~rgün Maarif vekaleti inşaat dairesine mürac:ıatlari il!n olunur. 

Sultan Abdülaziz 
Nasıl hal'edildi? 

Nasıl intihar etti 
) ( Yazan: 

Ayhan 

( z) ınci cilt 

Çıktı 
Eıki harflerle çıkan ] 

en .son eser 
~---

Bahri muamelat Türk anonim 
Tasfiye memurluğundan: 

şirketi 

Babrt mu melit Türk ....,..;aı firketiııin llılfiyesine karar verilmit 
olduğund;,. ıirketten bir aıına matlıbab bulunanlann nihayet bir 
1<!'1le zarfında Sirkecide Lm- han dördüncü 'i<atta 4 5 numaralı 
oda ıirkeı tasfiye memurlarına müracaat etmeleri lüzumu il!ıı olunur. 

r.i#ıl&~i z~E#E:~ 
Türkiye iŞ bankası ~ 

Sermayesi tedye edillf!!ş _4~00000 ı; 
liradır Umumi mudurluk 1 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKARA .<\DAN. 
ıSTANBlJL TRABZON 
1Z~I1R GİRESON 

AYVALıK 
K.AYSEltl 
MERSiN 

SAM EDREMiT BURS! 
DALIK.ESiR ZONGULDAK 
IDsa1t nmlll, tumbaralar kasalar 

pekçolC tah- ı;u renıen al' . ' 



• 

i ı /EC~l ~ARTLAR!: 
'1 
'1 

< 1 

Tü~de. Harlçıe 

Kuruı Kuruş 

Gazetemlıde çıkan f.fZI YO 
reahnlerln büt!g ~ thalılu&dur 
Cueteye r~derlle<ıclı lllcltapların lilcrlıı 

idare içinse ( idare ). yuıya ll!!t ( Y '"1 ) · 
işareti l<onulmabdtr 

ı }ılı~ı ı~o ooo 
3 • 400 eoo 

16 

2 
• •w 

1400 
!450 
r.oo 

a .. , .. ,,,... -ım.ıu- ıa.ı..ıa.ı.., "'7-11· 
mukaddueatl: mektuplara koaulmUf par.ı.,. 
ka1bolmaamdala n lllnla.rm. aıDndc.rtcattn•l.d . 

-. 

fBorsalar 
Nukut 

Jr , lliz li ra sı 

l Dolar 
20 'Y1.a:nn <!; ralı nl l 
l Raylm:cark 
l A ,.u ,turya ş ilini 

20 Ley Romanya 
20 Leva Bulgar 
l Felemenk florini 
20 Frınıız frangı 
20 ltılyan lireti 
20 kuron Çeko - Slovakya 
J Çen·oı1c tı c sov\yet • 
1 Zeloti ı Lehistan • 
20 Dinar c ·rogosla"Vyııı • 
20 Belçika frangı 

ı rezeta !Epanya 
20 lniçro frang> 
1 Mecidiye 

Çek 
tondra üzerine bir lnglllz llmı kuruş 

Nnyork ı Tllrk 11 rast dolat 
Pırla • • frnnlş. 

Mllano • • • liret 
Berll n • mark 
SoJ'ya • le' a 
BrUk,el • • belk,;ı 

Amüıterdam• • • Oorin 
Cinevra • • • frank 
Prag • • • kuron 
\'fyana • • 6ilin 
Madrit • • • pezeta 
\'a rşova • • • ıelo tl 
A Una • • dirahm1 
BUkreı 20 ley kruı 
Pelg>rat TUrk li rası d ina~ 

Tahviller 
JEtikraz dahill ı vadeli • 
Duyunu muvahide 
ikramiyeli demlryolu 
lıtanlıul lramny Efrketl 
Rıhtım Dok ve Antlrepo 
!ltanbul ononlm ıu ıirketi 

Hisse senetleri 
it Lankan 
0Emınh bankası 

1.W. mHul deflldı., 

18 Nisan 

A ıldı 

991 2; 
202 25 00 
!2 00 50 
o 2500 
28 50 00 
24 12 !O ,, 
80 

118 
2#8 
, lf 

co llO 
00 

75 00 
00 
50 

ıo 

0000 
~2 

71 ro 
112 5? 00 

10 
00 

~9 

782 

987 25 
040 21 liO 

12 1111,90 
9 880) 
.2 07 00 

68 0000 
9 53,75 
ı n,2s 
2 :15 00 

18 57,50 
8 49,75 
9 9050 
4 37,50 

aa on 
24 37 ,50 
:n 85 oo 

93 37 50 
50~ 

45 
,, ~06 

ı r • 
25 

,,a 
2Q2 
52 

~· :a 
~4 

21 

~ 
ısa 
213 
119 

~ 
71 

112 
29 

712 

1189 
0 ,49 

12 
9 
2 

67 
8 
1 
D 

00 
2&00 
00,Sl 

2~,00 

ao 
1250 
ooso 

00 
T&OO 

00 
50 

00 

so 
50 
110 
50 
00 

i2,50 
~600 
37,00 
can 
97 50 
&S,00 
22 .00 
54,75 

!6 155,00 
3 4900 
3 ,285? 

3175 
00 

.. 
1111 
24 37 50 

ıı:ı.oo 

93 62 50 
205 75 00 
o 00 

• 14 25 14 25 
188 00 00 00 

Ticaret ve 2ahire borsası 
fla!lar Ticarel bor .. 11 Utlbumumtıııı tarafından nrllmlıtır. 

Ok.kaıı 

Azami Aeırart 
K. P. K. p, 

Eufday % Çavdarlı 
Yumurak 00 ·00 0000 00,00 
Knılca 00-21 00,00 00,00 
SUnter 06-C& 00,tO 00,00 
Sert 0·16 0000 0000 
Dönme 00-eO 00,00 00,00 
Sert mahlut O-C3 00 00 00.00 

-ZAHiRELER-
Çavdar 18 06 16 00 
Arpa. 14 0) 13 27 

;M111r 11.01 ıa 85 
.Yulaf 00,00 U0.00 

1 

Fasulye 00.00 09 00 

-HUBUBAT-
iSUllm 

fııK•yemi 
00,00 00,00 
0000 00,00 

-UN
ÇuvaJı kilosu 
Eklltra eklıtra oo 1450 
Eklstra • 1375 
Birinci y•muıak 00 ı 190 
Birinci rerl • 1315 
ikinci • 1900 

TlfTiK -

:;d 
11;~ 
11151 
1900 

Ankara 000,00 000,00 
Aktehir 000,00 000,00 

Yapagı Ouz ;unu 092,00 092, 

-AY DER.IS!-
Zerdeva 
Sanıır 
Tilki 
Kundoı 

ç fındık 
Badem 

çi ftl 0000,00 0000.00ı 
0000,00 0000,00: 

• 2 ~oo.oo 2 500,00
1 • 5000,000 soo,oo 

-flNDll(-
10500 10100 

051\.00 oss,oo 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Devlet demlryollan üzerinde, Istanbul cihetinden Anadolu 
dahiline gidecelc yolculara, bilet satmalı: , bagajlarını berayı sevk 
tesellüm ve dahilden gelecek yolcuların bagajlarını l.ıanbulda 
teslim ve ayni zamanda meaajerl palı:et naldiyallle iştigal etmek 
üzre, yataklı vagon kumpanyw tarafından Galatada köpril 
baıında sureU mahsusada bir acente tesis edebilmiıtlr , 

Arzu eden yolcular, teshil!t olmak üzre açılan ve 20 nisan 
929 tarihinden itibaren tıe baılıyaca.lı: olan bu acenteden istifade 

edebileceklerdtr. 
Fazla talsillt almalı: isteyenler istasyonlarımıza ve yataklı 

vagon acenteleriııe müracaat edebilirler. 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
4. CÜ KEŞiDE: ıı MAVISTADIR 

iKRA~IİYE ; 45,000 

AYRICA: 20,000, JS,000, 12,000, J0,000 LiRALIK 

İKRA:\11YUER VE 10,000 LiRALIK BiR MÜhAFAT 

Bu keşidede cem'an 3,900 numara kazanacakbr. 

M. 1\1. V. istandul satın alma komisyonundan: 
Sahra telefon teklif ve nuıı:ıunelcrin kabul müddeti görülen 

lüzuma mebni 92\l senesi nisıın sonuna kadar temdit cdllmlştir. 
Nisan sonundan sonra vllld müracaat şayanı kabul olma

yacakur. 

GQ.N CİKAP. TÜRK GAZETESi 

tc 1970 ldare işleri 1971 azı 1 crl ) • tel rafı 

V ak1lf Paralar 
MÜDÜRLÜGÜN DEN: 

Müzayede Mub.a.mmeı:ı ll:raz i\1crhunaun cins ve ncv'ile 
bedel! kıyın•tl No. Müşıemııau 
Llrı Lira 

1 J O '116 20666 l\lalımutpaşada, Mahmutpaşayi 

veli mahallesinde, Çifte saraylar 
caddesi11de atik 22 cedit 12, 14 
No. lı., 18 zir:\ murıb~aında ar
sa üzerine mebni iki bap dük· 
kanın tamamı. Emine Raziye ve Fatma 

Ümmüssüade Hanımlar 
53 1204 20'105 Aksarayda l\Iuratpaşa civarında 

Kazantsadi mahallesinde Yekta 
Ef. sokağında, atik l cedit 10'
I No. lı bir satıhta üç oda, iki 
mutfak, iki halayı muhtevi ve 
"2800" zirıl arsanın 120 zira 
mahallinde mebni ve bir odası 

dokumacı esnafından İsmail EL 

nin ve di~er aksamı medyunun 
tahtı işgalinde ,bulunan kAgir 
baraka ve bostanın on hisse iti-
barile altı hissesi Ömer Nazım B. 

84 300 10881 Bayazıtta Emin B. mahallesinin 
Yolgeçen hanı derununda atik 
16-19 cedit 12· 2 numaralı maa 
oda mağazanın tamamı. l\Iezkur 
oda yorgancı esnafından Behçet 
Deyin ve tahtıııdaki mağaza med-
yunun tahtı işgalindedir. 1 lacı Ahmet Ef. 

80 480 20903 Ercnköylindc lçercnköy mahal-
lesinde, Bakkalköyü caddesinde 
cedit 15-15 :No. ve bodrum ka
tında: odunluk, kömürlük, ze
min katında ikbi küçük dördü 
büyük olmak üzere altı odayı 

muhtevi ve "6409,, zira arsanın 

180 zira mahallinde mebni ve 
medyunların tahtı işgalinde lıu· 
lunan köşkün tamamı Kemalettin B. ve 

Lutfiye H. 
80 800 209 50 Lalede, Kızıltaş mahallesinde, 

Aksaray caddesinde atik ve ce
dit 2 No, ve "50,, zira arsa 
üzerine mebni bir bap dükkıl· 

run tamamı lfoseyin Ef. veresesi Emi· 
ne Şerife lJ. ve Abdurrauf ve Arif 

l likmet beyler 
500 3621 2l131 Üsküdarda, Bulgurluda, Aşie!en· 

di sokağında cedit 13, 15, l '1, 

1 9 No. ve üç katta on iki oda 
dört sofa, bir taşlık, iiç hala ve 
ayrıca müsakkal. mutfak ve ahın 
müştemil ve "'1393,,:ıirA arsanın 
390 zirA mahallinde mebni ve 

dört odası .Hasan efendinin tah
tı işgalinde bulunan köşkün ta-
mamı Nalbur llasan Hilmi B. 

189 860 2 J 243 Üsküdarda, Mecidiye mahalle-
sinde,Faik Hey mescidi sokağın
da cedit 36 No. ,.e bodrum

katında odunluk, kömürlük, ze· 
min katında; methal, üç oda 
mutfak, halA, gusülhane, birinci 
katında, dört oda, bir sandık 
odası, dir hala bir sofa ve tavan 
arasında vasi salonu muhtevi 
ve iki dönüm arsanın "17 5,, 
zirA mahallinde mebni bulunan 
alt lt'atı kargir ve üst kan ah~ap 
köşkün tamamı 

Hüseyin Hüsnü Ef. ve llısan ve Şaziment Hanımalar 

105 863 213'15 Eyipte Cezrikasımpaşa mahalle· 
sinde, caddesinde cedit 55 No 
iki yüz yetmiş zira arsanın 164 
zira melıallincle mebni ve Et· 
hem Ef. nin tahtı işgalinde hu· 
Iunan kagir ahırın tamamı Mehmet .Ef. 

590 21499 Boyacıköyünde, Mektep •soka

ğında, cedit 84, 84· 1 No. iki 
bap hanenin tamamı emlaki mez
kureden No. 84 hane nim kar
gir olup iki katta dört oda, bir 
mutfak, iki hal~ ve bir sofayı 
ve 84· 1. numaralı ahşap hane 
zemin katta biri küçük diğeri 
büyük iki oda ve bir ha!Ayı muh
tevi ve her iki hane 31 O zirl 
arsanın 14 '1 zira mahallinde 
mebni ·ve medyunlann tahtı iş· 
galindedlr. Emin Ef. ve Fatma H. 

840 412~ 21529 KadıköyUnde, Zühtüpaşa ma· 
hallcslnde, Şefik bey sokağında, 

T~ mektepkrlle faydalı •.erlin 
!llnlannd11 o/o 20 ıenzıJ&t yapılu 

BüyUM v' YJ W sot delı ı~ ••ril~n ıııntarla 
haıuıl mablyettıtl lllnl•n• ticretl 

idare il• kamlııtınlır. 

GaıeteNIH lıvtutt dl• kabul e4ea. 71r. 
H. 5. H. O&nat acıntotl. 

osta kutus'11t 41-

b·r 1ıa1de 
Haliç dahilinde fenerle Balat arasında baştan kara olarak hatmı, 1 •• 

11 
z.ı-1' 

fenerbalıçe vapurunun lıali hazıriy!e mukadder olan 850 lira peşin para ile satılması. ıçt·üıde 
• d . k d. Taliplerın ı o tarihine mOsadif çarşamba ıünü saat 15. te muzaye. csı ı:ıu arre: ır. . 

1
• koııti!Y 

buçuk Iıesablle teminat akçelerile Emvalı metruke ıdarcsındc mute~ıkkıl 53. ış 
müracaat eylemeleri. 

• ~·n~11: 
lstanbul ithalat g"' iimrüğünden: Nafia fen mekte 

1 nıüı 
. . - . h 1• 3 ı mart 929 d~ 

Zirde muharrer ıkı sandık eşyanın lstanbul ıt a at 1 t r çıknııyan e 
gümrüğü satış anbarında 20-4-929 tarihinde menşe arına b a 

1~ 30 nisan sl-~ 
k 

• .f yaş se zenın i 
şahadctnamesi mevcut bulunduğundan as erı tarı e t 14 t tekrar aten : 

1 k 
.h 1 . k •· . . saa e F 

iizerinden müzayedeye vazo unara ı a eı at ıyesı ıcra kasalar mektepte 

kılınacağı ilan olunur. k . t rafındJ.11 >"" 
k. f d 1 1 . . kk b omısyon R .:.ı sandık marka ılo sa vi a a ve ustırın aya a ı t T 

1
. 

1 
•
0 

ihale •· 
2 S A C L 68 çocuk: ır. a ıp erı 

racaatları. ~ 

Elbise münakasası 
Orman mektebi alisi rektör

lüğilnden: 
Talebe için kırk takım elbise aleni münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şeraitını anlmak ve numunesini ğörmek üzere her 
çarşamba \'e perşembe ğünleri ve münakasaya iştirak için de 5 
mayis 9~9 pazar ğünü saat on ikiye kadar Defterdarlık binasında 
mliessesatı ziraıye muhasibimesül\üğüne teminatı muvakkatetelerini 
tevdi ederek saat on dörtde mezkur mulrnsiplik de zir:!I müesse-

seler mubayaat komisyonuna gelmeleri. 

Seyrisefa 
Gııl"' . 

Merkez acente.ı: z)bl 
baıında. Beyoğlu e ı-JıO' 
acentesi: Mahmudıy JıfJ 

İıtanbul 2 

b. ·n•ı P0' Trabzon ırı ~ 12 . ' 
(REŞİTPAŞA)vapur 

Gol•" P aıarte•i 12 de I 
. bo" 

dan hareketle ine ~~~ 
Gireson, T rabz°."' paı'. 
gidecek ve dönuıt• f 
sile Rize, Sürrn•;;:du l 
Gürele, Gıreson. z 

Ş • k t • h • d Samsun lnebolu, tJf }f e } ayrıye en: uAr•yar~ gelecekti!~ 
gün il yük kabuiolun ....,/ 

Hisse adedi 20 33181 33200 -
• • 20 33601 33620 Antalya postı~1 
~ c "'/.,, 36741 36760 ·çANAKKALE).aput"' 

Balada mürakkam 60 hissenin 39 liraya baliğ olan c.ı I• 
pazar 10 da : ıık· 

326 senesi faiz ve temettuu eslıabı tarafından istenil~e- harelı:cıle lzmir, Külik•· 
diği ve miadı hulul eylediği cihetle temmuz nihayetine Rados, Fethi~~'..Fıı• ~ 
kadar talep edilmediği takdirde bcrmucibi nizamname gidecelı: \'e donuıte Ilı ~ 
şirkete mal edileceği ilan olunur. lelerle birlıkte Andı• ' 1-------------------------11 Sakız, Çanaklale, 

u~ayoralc gelecektir. ./ Emniyet Sandığından: 
i\Im. l\Iarinkonun '1· 12-33 7 Tarih ve 9193 ikr3z numa· 

ralı deyn senedi mucibince Emniyet Sandığından istikraz 
eylemiş olduğu meblaga mukabil Sandık ııaı:ıına merhun 
bulunan Hasköyde Ilacışaban mahallesinde eski Sulakçeşme 
ve yeni Okmeydam sokağında eski 2,4 ve yeni 13 numa
ralı ve yiiz yirmi altı arşın arsa üzerine mebni ahşap bir 

--~~~ 
Bozcaada pos ı~ 

(GELiBOLU) ,.purıı "/, 
d ·dart 

cumartesi 17 e 1 I 
dan hareketle Gelıbo 0' 

Çanalı:kale, İmroz. I , .~ 
gidecek ve Çanakk• ''rr,1. 
Ge~boluya uğrayarak 

kattan ibaret altı oda iki sofa, iki mutlak, ve 204 arşın IBf 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun Sadık zade birader ~ 
verilmemesi Iıasebile müzayedeye çıkarılarak 315 lira bedel KaraJefl f 
mukabilinde müşterisi Mehmet Ziyaettin B. namına kat'ı Lii~S r,,. 
kararı çekilmiş ise de mumaileyh teferruğdan imtina eyle· l\Iuntnznm ve " 

diğinden mezkur hane icra kanununun madde! mabsusası Fürüz.a.",..'1 .... ı111 '· mucibince tekrar oııbeş gün müddetle müzayedeye çıkarıl- ... ıl'l':.o 

mış ve 4 mayıs tarihine müsadif cumartesi günü saat 16 da pazar ~~ci fi~ ıl 
kat'i kararının keşidesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip hareketle Zonıuld~~ ~ 
olanların yevmü mezkOrda saat 16 ya kadar sandık idaresine Sinop, Samsun, or v• ı:ı~ 
müracaat eylemeleri lüzumu ilAn olunur. Trabzon, Sürmen• vdt' ~ ; 

l=========================xJI lelerine azimet ve • dJ'' 
cedit 32, 32 No. dört kattan tir. TafsilAt için Sir~•,cı 
on iki oda, bir taşlık bir mut- det hanı aJıınd\,s11~"· 
lak, üç halA, iki sofa ve bir müracaaL Telefo: .4'f 
çatı arasını müşternil ve 4800 Ademi ı1't!1;t~ zirA arsanın 161 zirA mahallin- ,,şı_;l\ · 

VE BEL G~ Jev' . 
de mebni bulunan köşkün ta· En mücssır \, 
mamı l\lehmet Sadi B. ve Hikmet H. haplarıdır. Depos~,c 

14'1 1312 21556 Beyler beyinde, Burhaniye ma· Sirkecide lskende 'ı, 
hallesinde Abdullah ağa soka· ittisalinde Ali Rif.~11rııi 
ğında, cedit Nö. ı O 1, ıo ı · ı 
ve zemin katında bir oda bir 

ahır bir hala üzeri, birinci kat

ta: büyükçe bir kahvehaneyi 

muhtevi ve •260• zira arsanın 

•88• zira mrhallinde mebni ve 
medyunun tahtı işgalinde bulu· 

nan kargir hanenin tamamı 

Kahveci. lsmail Ağa veresesi 
İdaremize rehnedilrniş olan yukardaki emlak; yapılan son 

müzayedeleri neticesinde hizalarındaki bedellerle taiipleri 
üzerinde kalmış isede bu bedeller muhammen kıymetlerinden 
az görülmekle 20 mayıs 1929 pazartesi gününe kadar mü· 
zayedeleri temdit ediımiştir. Verilecek bedeller muhammen 
kıymetlerini bulursa o gün saat ön beşte kat'iyen ihale edi· 
lecektir. Talip olanların yüzde on pey akçesi vermeleri Yeya 
kendilerinin veyahut musaddak bir vikaletname ile vekille
rinin müracaat eylemeleri müzayede şartlarındandır. Müza· 
yede Bahçe kapıda dördüncü vakıf handa ikinci katta No. 
1'1, 18 Vakıf Paralar Müdürlüğünde yapılacaktır. Evelcc 
pey yatırıpta yukarda gösterilen müzayede gün ve saatinde 
bulunmayanlardan son talipten başkasının vazgeçmiş sayil:ı· 

f 
cağı ve daha ziyade ma!Omat almak isteyenlerin idareye 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 
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ta ile gönderıJır. [ r' 
Jr•'3 

depolarında v~ " 111111 
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daki eczanede 


