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Rusya ya 
ihracat 

iki banka on beş 
güne kadar şirket 
teşkil edecekler 

)( 

İhracat mevsimi hasebile ihra
cat maddelerimizin ziyan olmama
sı ve tacirlerimizin zarar etme
meleri için Türkiye ile Rusya ara: 
sında Türk-Rus ticaret muahedesı 
nin aktine intizaren, altı ay müd
detle muvakkat bir ticaret itilafı 

yapılmıştır. 
Bu itilaf mucibince Rusyaya 

derhal ihraca ta başlanacaktır. An-
caktır. Ancak bu defa Rusyaya 
ihracetı tacirle rimiz doğruden do
ğruya ,xapamıyacaklar ;e bu. işi 
senayi ve maadin bankasıle Zıra
at bankası yapacaklardır. 

Vesika ticdretine mani olan 
ve ticaret alemindeki dedikodulara 
nihayet vermek üzere bankalara 
tevdi olunan bu işi iki banka !eş
kil edecekleri bir şirket vasıtasıyle 
jdare edilecekleri için, dünden 
f~aliyete gecmişlerdir. 

Şirketin derhal te~kili ile on, 
on beş gün sonra faalıyete geçe
bilecek bir hale ifrağı kararlaş-

mışt~ır_·------------: 

Ticaret odasında 
istifa rivayetleri 

Ticaret odası azasının kamilen 
istifa edeceği hakkında oda meha
filinde deveran eden rivayetler 
hakkında Qda reis vekillerinden 
Hamdi bey şunları söylemiştir: 

- Oda meclisinin kamilen is
tifa edeceğini zannetmiyorum.,, 

Hamdi bey böyle söylemekle 
beraber, Oda mahafilinde istifalar 
vukubulacağı hakkındaki rivayet
ler eski kuyvetinden birşey kay
betmiş değildir. - • • Yeni icra reısı 

lstanbul icra reisi Refik Beyin 
temyiz malikemesi azalı~ına n~kli 
üzerine inhilal eden icrarıya setıne 

Üsküdar müddei umumisi Suat Bey 
tayin olunmuştur. 

Memleket gençliğini okutanlar Talk~nırn ~oymet'lt 

Tiirk 'Ve Yzı11aıı lıe)retleri 
}Jroje hcızırlıyorla.r. Daritlfü,nıın miiderrislerinden ba,zılorı lıairçte 

de çalışıyodar. Halbuki gençlik istıkbal içi11 
nıfıstemir bir terbiye ve tali111e muhtaçtıı. 

Bu projeleriıı müzakeresi sefirin 
temaslarının neticesine bağlıdır. 

Müderrisler arasında ihtilaf diye söylenen meselenin 
hakiki mahiyeti bundan ibarettir. 

Türkiye ve Yunanistandaa tak
diri kıymet işlerile uğraşan komis
yonlar Mübadele komisiyonunca 
buraya davet cdilmi9lerdir. 

T arafeynin hazırladığı projele
rin telifi hususunda epeyce hara
retli münakaşalar olacağı tahmin 
edilmektedir. Mahaza her iki ta
raf ta projelerini Atina ahitname
ıinin hududu dahilinde tanzime 
çalı,acaktu. 

MlYıc91eırırnsoeırnliil IQ)aıreme çgı©>ır<e maS\ş;Ddlırom<e$<eft<.e$D 
Bu komisyondaki Türk delekeleri 

ayrı ayn Yunan delegleri olarak 
içtima etmekte ve takdiri kıymet 
nizamnamelerin vücude getirmek 
için tetkikat yap maktadırlar. 

Darülfünun divanı evvelki gün 
aktettiği !.çtimada müderrislerin ar
asında yapılacak tasfiye hakkında 
müzakeratta bulunmuştur. 

Haber aldığımıza göre divan 
hariçte meşgul olan müderiılerin 
tasfiye edilmesi meselesini müza
k~re ederken, divanı teşkil eden 
aza arasında ihtilaf çıkmıştır. 

Azadan bir kısmı hariçten me
şguliyeti olanların Darülfünunda 
da kürsü 
işgal et
meğe bir 
mani Ieri 
oJmıyac

ağını bir 
müderrisin 
yalnız mü

derrislik 
m8aşı ile 
geçinme
si imka. 
nsız oldu
ğunu mu-

dafaa et
mişlerdir. 

Diğer 

kısım mü
derrislerin 
talebe ile 
daimi su- Darülfünun emini 
rette meş- NEŞET ÖMER BEY 
gul olması icap edeceğinin 

halbuki hariçte başka işle uğraşan 

müderrislerin derslerini takrir eder 
f'tme.z fakülteleri terkettiklerini 
bunun beş on sene sonra Memle

ketin mukadderatını idare edecek 
gençlerin istenilen şekilde yetiş-

tirilmelerine mani teşkil edeceğini 
söylemişlerdir. Bir üçüncü kısım aza 

• 

ise hariçten meşguliyeti olanlar ı 
arasında çok dırayetli zevat bulun
duğunu, bunlar tasfiyeye tabi tutulur
sa kürsülerini doldurabilecek başka 
kimse bulunamıyacagını, binaena
leyh darülfünunun ıslahı ile meşgul 
olmak isteyenlerin vaziyeti daba 
çıkılmaz bir şekle sokmaktan içti

nap etmeleri lazım geldiğini söy
lemişler ve mevcut müderrislerin 
ikiye ayrılarak hariçtf' meşguliyeti 
olanların ayrı bir sınıfa tefriki ve 
yalnız Darülfünunda çalışanların 

da ayrı bir sınıfa ayrılmasını bu 
ikinci sınıfın talebe ile mütemadi
yen uğraşmasının kafi olduğu
nu ileri sürmüşlerdir. 

Uzun ve baretli müzakere ve 
münakaşalardan sonra divan bu 
meselenin hallini fakültalere bırak
mıştır. Fakülteler bu hafta içinde 
bir ictima aktedecek ve bu içtima
da her fakülte kendi müderrisleri 

arasında tasfiye ve isliihatın ne 
şekilde yapılması lazım geleceğini 
ve baremin ne suretle tatbik olun
acağını tetkikik ederek birer roie 
hazırlayacaklardır. 

Bu projeler Darülfünun divanın°
da tekrar müzakere edilecektir. Bu 
suretle fakültelerin Darülfünundaki 
islahat hakkındaki noktai nazarla 
rına vukuf hasıl edecek olan di-

van , yukarıda yazdığımız üç 
şıktan birini tercih ede~k, ya
hut fakülteler tarafından büsbütün 
yeni bir tarzda teklifi muhtemel 
olan başka bir şekli kabul ede
cektir. 

Darülfünundaki ıslahat meselesi 
bu ayın sonuna kadar halledilmiş 

olacaktır. Darülfünun emini Neşet 
Ömer bey bu meseleler hakkın
da bir muharrize demiştir ki: 

- Dün inikat eden di van darül
fünunu alakadar eden meseler ha
dında bazı mukarrerat ittihaz et
n\iş ve bunlar hakkın da fakiilte
ierin reylerine muracaat edilme
ini tensip eylemiştir. 

Fakülte meclisleri bu hafta 
içinde toplanacak ve müderrisler
e muallim-
l erin tasfi-
"esi hakkı
nda Divan
tarafın dan 
teklif olu
nan noktai
nazar! an te
(kik edecek 
ve kararla
\anı divana 
b ı ldirilecek· 
1 ertir. 

Gelecek 
pazar da Di· 
~an topla
nacak ve 
fakülteler 
tarafı odan 
tanzim edi-
len islahatıi 
ait projeleri 
müzakere Müderrislerden Köp-
edecek ve :rülü zade 

Bu içtimalarda 11yrı ayn birer 
proje vücude getirilmektedir. Bu 
projeler, Türk - Yunan delekeleri 
bitaraf reislerden ve komisyonun 
müşavirlerinden mürekkep olarak 
toplanacak olan takdiri kıymet 

konferansında müzakere edilecek
tir. 

A<dl0ft'17<ec91~ 

Mahkum olunca 
küfreden serseri 

ıc 

Evelki gün ikinci ceza mahke
mesinde 4 sene hapse mahkum 
olan ve bu mahkumiyeti dolayısi
Je heyeti hakimeye tecavüzkarane 
küfürler savuran Abdullah hakkın
da dün zabıt varakası yapılmıştır. 

Bu zabıt varakası müddeiumu~

miliğe verilmiştir. Oradan da mah
kemeye sevkedilecektir. 

Bu tnhkir mese(e:sinde şahit 
olarak Avkat Hikmet Şinasi, ikinci 
ceza azasından Baha, mahkeme 
katibi Salih, bakkallar cemiyeti 

-muhasebecisi ve mahkeme müba
şiri vardır. Abdullah bu meseleden 
de ayrıca mahkum edilecektir. 

Takdiri kıymet konferansı, ye
ni Yunan sefiri M. Polihronyadisin 
Ankarada yapmakta olduğu teş
ebbüsten çıkacak neticeye göre 
içtima edecektir. Bu müzakerat
tan müabet bir netice çıkarım 
konferans toplanmıyacak, aksi 
takdirde derhal içtimaa başlana
caktır. 

~nır te~nn'IF 

Harbe mani 
olnıak için 

ıc 

Şikago, 2 [A. A] - A~e.rika 
seyrisefain idaresi sabık reısı M. 
Edward Hurley beynelmilel tica~et 
odasını-Belçıkalı reisi M. _!~eunı~e 
bir mektup göndererek .b~tun mıl
Jetlerin ticaret Ji derlerının muha
rip devletlere demir, kömür, ka-
uçuk, manganez, nikel, krom, pet
rol v. s. gibi iptidai me~at ver
mekten imtina etmek suretıle har-

be nihayet vermek le~i~de bir .hare
kete iştirak etmelerını teklıf ey-
lemektedir. --
Eytaııı ve eranıil nıaa~ı 

" Mütekaidinve eytam ve eramilin 
üç aylık maaşları çarşam~a veya 
perş embe günü verilecektır. 

Divanan no- FUAT BEY (~ 
ktai nazarlariyle bunları temlik ı 
ederek kati karar verilecektir. 

s~~ ırO o liil: ~ j" ....... va·ta"if'1"<aiai·f· .. ···: 
1081 ! i Ciimlwri·H•Hmizdc lıer 1'<1· • Müderrislerin tasfiyesi ve ma

aşlarına ait mesail hakkında veri- "
lecek karar ile baremin Darülfü
nunda sureti tatbikı hakkında ve
rilecek karar bittabi maarif veka
letine arzedilecek, ondan sonra, 
mesele kat'iyet kespedecektir. 

-------____ ,J tmıduşm ol.:ur ya::ıar olması 

Suat Bey bugün vazifeye baş-

lıyacaktır. • . . . . 
icra riyaseti evvela ıkıncı tıca-

t · s·ı Osman Nuri beye teklif 

I HABERLERiN 
ı HULASASI 

~nır SlYIDDstöman c9lalh1a Y 

Mzı/ı,cıssa stıtı 

İngiliz lirası~dün borsad~ 1072,5 
kuruşta açılmış, en aşağıda 1070 te 
muamele gördükten sonra açıldığı 
fiattan 13 kuruş yükseğe kadar: 
çıktıktan sonra tekrar düşmüştür. 

Bu suretle İngiliz lirası 1,081 de 

ı 
kapanmıştır. 

re reı . 
edilmiş idi. Fakat Osm~n .beyın 
icradaki memurların tasfıyesı hak-
kındaki teklifi reddolunduğundan 
Suat bey bu vazifeye tayin edıl-
mıştir. ... 
lzıııirdt• )Cllİ binalar 

İzmir gazetelerinden: ~alüm 
olduğu üzere yeni yapılan ~~nalar 
iki sene müsekkafat vergısınden 
müstesnadır. Halbuki diğer bir~.ok 
memleketlerde bu istisnaiyet mud-

d t. 10 seneden 30 seneye kadar 
e ı . b' 
k kt ve bu sur•tle yenı ına çı ma a -

yaptırmak istiyenler teşvik olun-

maktadırlar. 
Yunanlılar tarafında'.1 taş taş 

üstünde kalmıyacak ~ır s~rette 
k 1 1. . de de yemden bırçok 

yı ı an zmır k b 
binalar yaptırılına~~adır. !a kkt f ~ 
binalar iki sone ıçın . muskt a t 
vergisinden istisna edıJme e 0 

· · · hara-duklarmdan dolayı ımar ışı 

retle ilerliyememektedir. d 
Ankaraya giden Ticaret 0 ası 

umumi katibi bu mesele hakk~nd~ 
da m.ıliye vekili Saracoglu Şukru 
beyle görüşmüş ve istisnaiyet mü
ddetinin 10 seneye iblağı halinde 
lzmirde yeni bina yaptırmak isti
yenlerin de~ha~ i.nşaata başlayaca
klarını bildırmıştır. 

Maliye vekili .bey ~~ husus~a 
Turgut beye kat'i bırşey soylememış-
tir. Fakat vergiler üzerind~ y~pıl
makta olan tetkikat netıcesınde 
müsakkafat vergisi nisbetinin ten
zil edilebileceğini beyan etmiştir. 

)( 

İzinsiz gelen 
Jiiddeiumumi 

Müddeiumumilikten i.zin~iz. ter-
ki vazife ile lstanbı.:la geldığı hnİ 
taşılan ve fakat adresi ?1.eç u 
olan Şarköy müddei umumısı Ha
bip be) in derhal vazifesi . başına 

I< 

Telgraflar 
Atina, 1 [A.AJ - İki yük tre

ni çarpışmıştır. İki kişi ölmüş bir 
kişi yaralanmıştır. 

• Atina, 1 [ A.A ] - Dün re
volver kurşunile yaralanan arna-

vutluk sabık adliye nazırının ha
yati tehlikede değildir. Mumaileyh, 

uğradığı bu suikasıt failinin Ar
navutluğun Atina orta elçisinin 

maıyeti efradı arasında aranması 

Iaıım geldiğini söylemiştir. 

• Kazablanke, 1 [A.A] - bir 
İspanyol balıkçı gemisi batmıştır. 
4 kişi boğulmu4tur. 

* Paais, 2 [ A.A ] - Ekasiyor 
gazeteıi Eerlinden istihbar ediyor. 
Bir gazete. muhabirine beyanatta 

bulunan milli soıyaliıt fırkası 

müessisi doktor Goebbelı, Strese-

manın ıiyasetini menfur bir ziyuet 
telakki etmekte olduğunu beyan 

ve Y oung planı ile Alman hükü
metinin siyasetini takbih ve mua-

etmittir· * Fort de France 2 [A.A] -

pele yanardağı yenide~ indifa et-
. t• indifa 30 dakıka devam 

mış ır. 

etmiftİr· 
* Londra, 2 ( A.A ] - Dani-

marka kıral ve kırahçası buraya 

gelmişdir. ... -
Yeni Konya meb'usu 

Konya, 2 [A.A] - Ilgın - Kon
ya-Kadınhan- Karaman kazalann
da, mi4'1hal Konya meb'usluğu 
için yapıl m intihabatta cümhuri
yet halk fırkası namzedi Kemal 
Zaim be müttdikan intiha edil-

salJık 
bazı zcıtiyeden. 

memzırl<ır lığır cezada! 
Dün, Adliyeye yeni bir sahtekar- 1 san, Mutemet Şakır efendiler ve 

lık hadisesi intikal etmiştir. Hadise ı' Şahende hanımdır. Bunların mu
deyin ilmühaberleri üzerinde sah- hakemeleri agir ceza mahkemesin
tekarhk yapılması ve bazı memur- 1 de yapılacaktır. 
farın da vazifelerini suiistimal et- 1 =--..,,...--------...... ---
meleridir. ş •f b Jd 

Bu meseleden maznunen ağır ~ eri ey ge İ 
ceza mahkemesine sevkolunanlar Birkaç ğündür Ankarada bu-
şunlardır: lunan polis müdüri Şerif bey An-

lstanbuJ muhassesatı zatiye karadan avdet etmi4tir. 
~abık muhasibi mes'ulü Selabettin, Dün kendisile görüşen bir mu-
ıta amırı Selim, muhassasatı harririmize, taşra polislerile lstan-
~~tiye Eyüp masası katibi Mustafa, bul polislerinin kendi arzuları hi-
ıvanı muhasebat evrak mükay- lafına nakledilecekleri haberini 

yidi Hüseyin beylerle saraf Alek- tekzip etmiştir. 

......................................................... 
N c§l$ o O ~ ©Ya1.rrö·i·ir···?············ 

" ikdam,, aziz karilerine yarın yeni 
bir tefrika takdim ediyor 

İstanbul sokaklarında çeşit çeşit sabıkalılar dolat y B J h 
b• · · k d'l · ı or. un arın er ırının en ı erıae mahıua usulleri var. 

Tavcılıl<, ~arfcılık, karmanyolacılık, dızdızcılık, papelcilik, kaldı
rımcılık, manıtacılık, mantarcılık ve emsali ... 

Hepimiz her gün ıokakta giderken bu adamlarda b" · t d-f . . . . o ırıne esa u t-debılırız.? Hıç dalgın olaaağa da aelmez Çu'·nkü d ·· d 
• · ıonra an cuz anı-nızın yerinde yeller estitini görürsünüz. 

Bu adamlar kimler.lir ? 

" ikdam 11 yarından itibaren aziz karile.rine bu adamların takip 
ettikleri usullerin nelerden ibaret olduğunu anlata~k ve çoğu polis
ce malum olan bu eşirranın bütün esrarını ortaya dökecektir. Kari
lerimizin bu yaııları büyük bir alaka ile okuyacaklarını ümit ediyoruz. 

Altın .~ borsa haricinde 943 ten 
951 e çıkmıştır. 

Diğer taraftan İngiliz lirasının 
son tnefü dolayisile İngiliz lirası 

alup almadıkları anlaşılmak için 
borsa komiserJiği tarafından bazı 

tacir!erin evrakı tetkık olunmuştur • 
Neticede evrakı tetkik edilen 

tacirlerin borsadan lngiliz lirasını 

ihtiyaç için aldıkları anlaşılmıştır. -
Yerli nıamulatı 

5 Kanunuevvel perşembe günü 
akşamı Bursa Türk Ocağında ve
rilecek baloya iştirak edecek ha
nımların yerli elbise giymeleri hak
kınna Bursa Türk Ocağı büyük 
bir mesai sarfedilmiştir. Yerli el
b iResile iştirak edecek hanımlara 
münasip hediyeler verilmek sure
tile yerli muamelatının teşvik edi
leceği istihbar ednmiştir. 

Uizmı J!l'ldiği11i lıl'r u!'sile il<• 
söylcmcktesiu. J

1

atmı mwrımu 
lıizuwtini bek liyoru::ı. Oli· 

uma ·wıznw bilmiy,•11 1w~· 
tıat~ll d<1§ı Uil/et mel.-teplerı · 
ne elet am etmef!e ikna ,,de,,r 

Gı·em uımf J" k ol~ırsa11, "!uarif 
ml's'elesi11de lııssene . .'sabc:t 
Nlcrı l10rc11 o kadar odemış 
olur1urı. llcr al.·şam km; ı•a· 
tmıdasr Jılillel 11wktı•plt•riıw 

~iitıtl~rme(!,.'! .~mırnffak o_ld~~ğ_ 
umu::m <liışmwwk lwbwıı..,ı 
l'lll<ıtı borcudur. . ................................. ·-··················· 

, 
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Birisiııi öldiirmek için aldığı Kin1 tehdit 
tabcıııcayı tecrübe ederken.. ediyormuş? 

Gelen poHsler)e diielloya başladı ve 
nihayet yakayı da ele verdi 

Evelki gece Sirkecide polislerle 
\::' ıir otelci arasında müsademe ol

t11 
1 
ş ve neticede polisler, bu ada

mı yakalamağa muvaffak olmuş
lardır. 

Sirkecide "Eskişehir,, otelinde 

çalışan Bursalı Ahmet ile kardeşi 
İzzet, Kemal bey sineması önünde 

durdukları sırada, bunlardan Bur
salı Ahmet silahını çekerek öte-

den beri kendisine kin beslediği 
Ankara oteli sahipleı inden Süley-

mana göstermiş ve bununla öldü
receğinden bahisle ateş etmeğe 

başlamıştır. 

Ankara otelcisi Süleyman efe
ndi derhal yere yatmış, bu şekilde 
kendinin hedef ittihazına mani ol

muşsa da, Ahmet ateşe devam 
etmiş, bu esnada silah sesine iki 
komser muavinile polisler yetiş
mişlerdir. 

l 
1 

Komser muavını Vehbi ve 
Nevzat efendileri gören Ahmet 
silah atmağa devam etmekle bera
ber kaçmağa başlamıştır. 

Bu hal karşısında zabıta me
murları da silah istimaline mecbur 
kalmışlardır. Memurların silahların
dan büsbütün çekinen iki kardeş 
biraz sonra ortadan sırrolmuşlarsa 
da polislerin takibatı neticesinde 
yakayı ele vermişlerdir. 

Bütün şahitlerin sözleri hila
fına Bursalı Ahmet herşeyi in
kar etmekte ve silah atmadığım 
söylemektedir. 

Sirkeci otelleri arasında 

eskidenberi rekabet yüzünden 
sık sık tahaddüs eden bu gibi ve
kayiin tekerrürüne mani olmek 
üzere polisçe detbir alınmakla be
raber bu son vak'a tahkikatına al
tıncı möstantiklik vaz'ıyet etmiş
tir. 

- -
Akhisar, 1 - Pazartesi günü 

Akhisar tayyare cemiyeti reisi Mu
rat bey posta ile bir tehdit mek
tubu almıştır. Baştanbaşa tehdida
miz cümlelerle dolu olan bu mek
tup şu satırlarla nihayet bulmak
tadır: 

"Bunu ufak bir tehdit :zannede
rek gülme! Bu gülüş sana çok 
acıya mal olacaktır! 

Mektup imzasızdır. İmza yerine 
"Vatanını çok seven Türk Akhi
sarlılar namına bir türk genci 
cümlesi vardır. " 

Murta Bey derhal meseleden 
h~kilmetl haberdar etmiş ve tah
kıkata başlanmıştır. Şimdiki halde 
bütün zanlar Dramalı Hasan efe
ndi namında birisi üzerinde temer
küz etmekte ve mektubu mumail
eyhin yazdığına ihtimal verilmek
tedir. 

. HHan efendiyei teşvik edenle
r1~ de Kaymakam Refik beyin 
eV1.ne yapılan taarruzun müşvik
lerınden kırl.ye?!an Mustafa efendi 
ile Zafer sineması müsteciri Na
!Jlık bey clt'ut,u kanaati vardır. 
isticvap <dilen Dramalı Hasan 
efendi had:! e} i inli ar etmekte ve 
böyle bir şq de:n haberdar olma
dığını iddia etmektedir. Tahkikata 
devam olunuyor. 

AD~ş®I}:;) n ır©ıe 

Hiç yoktan yere 
bir adam öldü 

\ __ ~4 S ©1©\ tit©l-----:J 
imam sokağında Keyf için silah 
bir polis yaralandı atan bir sarhoş --Dün sabah Yeşil köy çiftliğin

de bir cinayet olmuştur. 
Mütevelli zaae Mehmet Turgut 

beyin bekçisi Bursalı çerkes Hü
seyin çiftlik dahilinde dolaşırken 

karşı semtte bulunan köy sığırla
rının çiftlik arazisine girdiğini gör
müş ve hayvanları sürerek götür
mek istemiştir. Sığırtmaç Y akup, 
çavuş oğlu Ali tabii muhalefet 
etmiş, hayvanları vermek isteme
miştir. Ali, bekçiye hayvanların 
bir zararı olmadığını ve derhal 
çiftlik dududu haricine götürece
ğini söylemiş ise de dert anlata
mamış ve bekçi Hfüeyin inadında 
israr etmiştir. 

Yani hayvanları müsadere et
mek j .. temişlir. Bu yüzden başlı

yan münakaşa kavgaya müncer 
'>)muş ve Ali kaçmağa başlamıştır. 
.~üseyin sığırtmacın arkasından 

eş etmiştir. Zavallı kurtuluş 

1 lmadığını görünce tekrar bekçi
nin yanına sokulmak istemiş 'e 
bu defa Hüseyin Alinin başına 
dipçikle vurarak yere düşürmüştür. 

Bekçi hırsını yenemiyerek yerde 
baygın yatan Alinin üzerine kama 
ile hücum etmiş zavallının barsak
Jarını dışarı çıkarmıştır. 

Katil derhal firar etmiştir. Ali 
yaralı olduğu ve barsakları yere 
süründüğü halde köye doğru ya
rasını kendi :sararak gitmek iste
miş, fakat beş on adım attıktan 

sonra takatı kesilmiştir. Civardan 
görenler mecruhu bir arabaya ko
yarak köye götürmüşlerse de zav
allı genç yolda vefat etmiştir. 

Maktul otuz yaşlarında evlidir. Bir 
de çocuğu vardır. Bekleme
dikleri facıa karşısında betbaht 
ana ile evlat feryat ederken hadi
seden haberdar olan Salihli istin-

-
Taksimde Papağan lokantası 

önünde sabıkahlardan Hüsamettin 
kendisini yakalamağa gelen ikinci 
şube komiserlerinden Süleyman 
beyi bıçakla yaralamıştır. 

- Hüsamettin yakalanmış, Süley
man bey hastaneye kaldırılmıştır. 

Çiğnenen çocuklar 
Şoför İbrahimin idaresindeki 

1466 numaralı otomobil dün gece 
Şehzade başında Seher isminde 
bir çocuğa çarparak yaralamıştır. 

tlt Şişli - Tünel hattında çalı
şan vatman Saidin idaresindeki 
179 numaralı tramvay Harbiyede 
Sabri iımiude bir çocuğa çarparak 
yaralamıştır. 

Kavga ve cerh 
Tepebaşında "Beyaz gül,, bira

hanesinde oturan boyacı Yorgi ile 
bir şoför kavga etmişler, şoför 

Y orgiyi başından yaralayarak 
kaçmışt r. 

Kadıkö)·de yangın 
Kadıköyde kağıtçı başı soka

ğında Dr. Behçet b~yin evinden 
yangın çıkmış ve etrafa ıirayete 
meydan verilmeden söndürülmüt
tür. 

tak hakimi ve jandarma takım ku
mandanı beyler vak'a mahalline 
gelerek tahkikata vazıyet eylemiş
tir, Vak'a Alaşehir hududunda ol
duğundan şehrimiz müddeiumumisi 
de derhal Yeşil köye- gitmiş ve 
tahkikata iştirak etmiştir. Fırari 

katil Hüseyin hakkında tevkif mü
zekheresi kesilerek taharrisine 
muhlelif jandarma müfrezeleri me
mur edilmiştir. 

Taırn !Mlô 'lt®'frrrD l}(©ı: 11 s 

Mari Antuanet 
"Hanri 

" Her noktai nazardan ahlak
sız, düşkün ve her cinayete alışık 
olan Kapenin dul zevcesi, bir 
ana olduğunu unutar<ak, yalnız ta
hayyülü bile insanı i ğrençliğinden 
titreten namussuzlukları irtikaptan 
çekinmedi .. " 

Hakikatta iddianameyi oku
yanlar bu adli vesikanın Fukye
Tenvil denilen bir hakimin elin
den mi çıkdığını, yoksa bu vesi
kanın " Per Düşen ., gazetesinin 
bir nüshasından mı ibaret olduğu
nu tayin edemezler. Kimbilir belki 
de Hebert iddianamenin tanzimine 
yardım etmişti. 

Salona, matlup havayı veren 
iddianamenin kıraatinder. sonra 
muhakeme başladı. 

Keraliçe, tuzakları bertaraf 
edeırk şayanı hayret bir zeka ve 
maharetle suallere cevap vermesini 
bildi. 

Sual - Fransız milletini bu 
kadar zaman aldatabilmek ıçm 
"Lui Kape,, ye, hakikatı saklamak 
san'atini siz mi öğrettiniz? 

Robert., 

da aldatılmıştır. Fakat ne kocam 
tarafından, ne benim tarafımdan. 

S - O halde milleti kim al
dattı? 

C - Menfaatı olanlar. Bizim 
aldatmakta bir menfaatımız yoktu. 

S - Milleti aldatmakta men
faatı olanlar kimlerdir? 

C - Ben yalnız kendi menf •
atımızı bilirim. O da milleti ten
vir etmekti, Aldatmak değil. 

S - Cümhuriyetin silahları 
hakkında millet için naııl bir men
faat düşünüyorsunuz? 

C - Fransanın seadeti benim 
her şeyin fevkinde olan bir arzum
dur. 

Var1!n seyalıatı 
S - Lui Kape vatanı parçala

mak maksadiyle taraftarlarının ba
şına geçmek için, sizin tavsiyele
riniz üzerine kaçmağa muvafakat 
etmiş, öyle mi? 

C - O, hiç bir zaman Fran
sadan kaçmak istemedi. Memleke
ti~i terketmek arzusunu göstermit 
olsa dı bile, onu bu fikirden e v -

·-Lalelide oturan fırıncı .Ahmet 
dün gece evinde sarhoş olmuş ve' 
pençereden havaya iki el silah at
mak suretile istirahatı umumiyeyi 
aelbettiğinden polisçe yakalanmış
tır. 

Yeşilköyde köşk 
soyanlar 

Yeşilköyde Madam Hayığm 
köşkünü soyanlardan Zekeriya 
Mustafa, Sait ve Mehmet Ali dü~ 
polis müdüriyeti taratından adli~ 
yeye teslim edilmişler ve oradan 
da tavkifhaneye gönderilmişlerdir. 
Yarından itibaren istintaklanna 
başlanacaktır. 

(;ülhane tıhhi m üsa
meresi 

Gülhane seririyatı ikinci müıa
m eresi mualJim Süreyya Hidayet 
ve Burhanettin beylerin riyaseti 
altında 1-12-929 da aktedilerek 
atideki vak'alar gösterilmiştir. 

1 - Lehistanın mülki teşkila
h sıhhıyesi, muallim Hasan Kadri 
bey. 

2 - Spastik kolon darlığı; 
Asistan Kenan bey. 

3 - Hakiki hunsa, Muallim 
Abdülkadir bf'y tarafından taktim 
edilmiş olup münakaşata muallim 
M. Kemal, Şükrü, Abdülkadir, Na
zım Şakir, Murat Burhanettin, Fuat 
Kamil beylerle müderris Tevfik 
Salim paşa, operatör Rasih, baş 
muavin Saim beyler iştirak etmiş
lerdir. 

Badehu verem mücadele cemi
yetinin göndermiş olduğu bir film 
projeksionu yapılarak müsamereye 
nihayet verilmittir. 

S - Peki, tepdili kıyafet ede
rek ne için Yarene gittiniz? 

C- Burada bulamadığımız hür
riyeti iktisap etmek için .. Gittikten 
sonra Fransanın seadet ve istira
hati için fırkalar arasında itilaf hu
sulüne çahşacakhk. 

S- Halbuki siz hürriyeti orta
dan kaldırmak içint bir an geri 
kalmadınız. Her ne pahasına olursa 
olsun, tekrar saltanata geçmek ve 
vatanperverlerin cesetleri üzerinde 
tahtınızı kurmak istediniz. 

C- Bizim tekrar tahta çıkmağa 
ihtiyacımız yoktu. Zaten o tahtta 
oturuyorduk. Yegane arzumuz da 
Fransanın seadeti idi. O mes'ut 
olsun, fakat olıun. Biz de mem
nun olurz. 

Bu bir kaç tevap, reis Herma
nın kurduğu tuzakları, kıraliçenin 
nasıl büyük bir meharetle berta
raf ettiğini göstermeğe kafidir. 

KıraJiçe bir defasında, oğluna 
karşı olan tavru hareketi hakkın
daki bir süali cevapsız bırakmıştı. 

Her halde Hebertin ibtarile, 
izadaıı biri cevapsız kalan süalli 
tekrar etti. 

O zaman kıraliçe, bütün salo
nu heyecandan titreten bir isyan 
sayhasile bağırdı: 

Kasadan 9000 
( J 

lira kıvıran bekçi Raptelilecek tica- Kont M. Volpinin 
... 29 i. Teşrin ret odaları Romada beyanatı 

Dün Belediye veznesinde altı 
aydanberi devam eden blr si~kat 
fiiJinin faili, yapılan hazı tertı bat 
neticesinde yakalanmıştır. 

Belediye dairesi yeni binasına 
[naklettiği zamandanberi veznedar 
kasasında ufak tefek noksanlar: 
bulmağa başlamış ve bunları da 
kendi sehvine atfetmiştir. Halbuki 
zaman geçtikçe veznenin açık mik
tarı artmağa başlıyor, veznedar 
bunları kapatmak için kendi çiflik 
varıdatını vezneye yatırıyor. 

Daima çifte kilitle kapalı bu
lunan vezne odasını kim aça bilir
di? Veznedar bir muamma içinde .. 
Bütün takibata rağmen ortada şü
phe edilecek kimse yok. Fakat 
her gün vezne açık veriyor. Zaman 
zaman vuku bulan teftişlerde vez
nenin mevcudunu daima doğru 

göıtermek mecburiyetinde kalan 
veznedar mütemadiye açıklan ka
patmakla meşgul. 

Bittabi bu hal daha fazla de
vam edemezdi. Nihayet veznedar 
etrafı kollamağa başlıyor. Bu sir
katın faili her halde dahilde bu
lunanlar dan biri olacak. İşte bu 
kim? 

Bütün hademelerin son zaman
daki vaziyetleri tetkik ediliyor. Hiç 
birinin şüpheyi celbedecek bir va
ziyeti yok. 

Bu sükunete rağmen çalınan 

paranın miktarı 9000 lirayı bulu
yor. Bu tetkikat esnasmda yalnız 
bir kişinin vaziyeti şüpheyi davete 
başlıyor. Odacı ve tahsildar Fey
zullah.. Veznedar bu şüphesini 
takviye edecek bazı delaile malik 
olunca, bir planla bu hırs12.1 yaka
lamağa karar veriyor. Bunun için 
kasaya işaretli birtakım para ko
yuyorsa da bununla bir ip ucu elde 
etmeğe muvaffak olamıyor. 

Nihayet dün belediye müfetti
şile iyi bir plan hazırlıyarak bu 
plandan Reis Turhan Cemal beyi 
haberdar ediyorlar. 

Tam tatil vaktinde bütük daire 
ltahliye edilecek .. Bu suretle öğle 
nöbetini alacak olan odacı Feyzul
lah ta dairede serbest bırakılacak. 
Bü.tün memurin Reis beyin gitmesi 
üzerine yemek tatilini yaptılar. 

Belediye müfettişi Kemal Beyle 
muhasebeci bey, evvelce bir dehJiz 
iken bilahare ufak bir kırtasiye 
ambarı h;\line ifrağ edilen vezneye 
bitşik odaya, ambar memuru Musta
ta E. ise vezne odasının para tev1 i 
kişesinin içine, muhasebe katibi kadri 
E. iJe diğer bir efendi daima anahta
rını yanında bulunduran sermühen. 
disln odasında gizleniyorlar. Yapı
lan bu tertibata dikkat edilecek 
olursa görülür ki plan cidden iyi 
tertip edilmiş. 

Çünki: Aubarda adam buluna
maz, vezne kişesinin altında olanı, 
odada olanlar bile göremez, mü
hendisin odasına gelince esasen 
anahtarı daima yanında hulundur
ğu için orada kimsenin tu[uıımit

dığından şüphe edilemez. 
Bütün bu hazırlıklar yapıldık

tan sonra daire boşalıyor. Feyzul
lah bu vaziyetten istifade etmek 
için telefon memuruna gidiyor 
"Haydi git yemek ye" diyor. Tele
fon memuru da haberdar edildiği 

için gidiyor. 

beni meneder. Eğer burada bizi 
dinleyenler arasında beş on ana 
varsa onlara da sorun!,, 

Bu cevap samiin ıızerlnde (Hem 
de ihtilal mahkemesinin celse
lerini dlnlemeğe alışmış ne saml
inl) öyle bir tesir bıraktı ki, reis 
bir müddet celseyi talika mt-.cbur 
oldu. 

Kadınlar bayıldılar, bunları ta
şıyıp cıkarmak mecburiyeti hasıl 
oldu. Alk\Ş sesleri işidildi. Reis 
samiine hitaben salonu tabliyeye 
mecbur kalacağını ihtar etti. 

Bu kargaşalık üzerine kıralıçe 
vekili Şovo Lagarda eğtldi: 

- Ben çok fena bir cevap mı 
verdim ? deye sordu. 

Vekili, bilakis gayet iyi bir 
cevap verdiğini söyleyerek, " bal
kın arasından b;r kadını ıörüyor 
musun? Na kadar mağrur!,, dediği
ni bile işittiğini ilave etti. 

Şovo-Lagard hatıratında der ki: 
"Bu hadise, kıraliçenin hala 

"ümitvar,, olduğunu ve en küçük 
noktalara kadar bile dikkatli dav
randığını gösterir.,, 

On altı saat devam eden bir 
celseden sonra, gece yansıt reis 
avkatları müdafaalannıj yapmağa 

-Manisa, 1 [ Hususi ] - İzmir 
mıntıkası ticaret müdürlüğü tara
fından ticaret odaları hakkında 
yapılmakta olan tetkikat netice
sinde Demirci; Salihli, Kasaba, 
Kula kazalarının Manisaya raptı 
Eşmenin Uşak kazasına raptedil
meleri muhtemeldir. 

~lanisa valiliği 
Manisa, 1 [ Hususi ] - Vekalet 

emrine alınan eski vali elyevm 
Ankarada bulunmaktadır. Valiliğe 

Amasya valisi Faik beyin tayini 
ihtimali şayidir. 

Seyyar muallimlik 
Manisa, 1 l Hususi J - Seyyar 

muallimlik teşkilatı idare heyetin
ce lağvedilmiştir. Bu teşkilatın 

sabit muallimlik heyetine ifragı 
muvafık görülmektedir. --- --

y alova kaza oldu 
Ankara, 2 [A.A.] - Büyük 

[Millet Meclisi bugün Reis vekili 
Refet beyin riyasetinde toplanmış
tır. Meclis Yalovynın Kazaya tah
vili ile İstanbul vilayetine raptı 
hakkındaki kanun !ayihaıını kabul 
etmiş ve ruznamesinde müzakere 
edilecek buşka mevat bulunmadı
ğından pertenbe günü toplanmak 
üzere içtimaa nihayet verilmiştir. 

Sahte nspriııci 
Sahte aspirin yapmak, muhte

lif dolandırıcılık vak'asının faili 
bulunmakla mahkum olan Vasil 
muhtelif vak'alarından dolayı mu
hakeme edilmek üzre evrakı biri-
nci ceza mahkemesine verilmiştir. 
Muhakemesi bittikten sonra hudut 
haricine çıkarılacaktır. 

Feyzullah kendini yalınız bu
lunca şüphelerini izale içie bütün 
odnları geziyor. Aşağıya inerek 
cümle kapısını koridorun arka ka
pısını da kapadıktan sonra ıslık 
çala, çala vezne odasının kapısına 
yaklaşarak iki kilidi de hazır anah
tarla açıyor. 

Diğer odalarda bulunanların 
yegane endişesi silahlı ve güçlü 
kuvvetli bulunan Feyzullahın gişe 
altında yatan Mustafa Ef. ye bir 
tecavüzde bulunmaması .. Feyzullah 
içeriye gir4ikten sonra Kasaya 
yaklaşıp anahtarla kurcalıyacağı 

sırada d ı şardan giriyorlar. O sıra
da gişe altında bulunan Mustafa 
efendi de sarık ın ayaklarına sarı

lıyor; bu suretle Belediyenin bu 
kıdemli hırsızı cürmü meşhud ha
linde yakalamyor. 

Gelen polis memurları elltrine 
kelepçe vur ar ak bum.: karakola 
götürüyorlar. İlk ifadesinde her şe
yi itiraf ediyor. 

Ve bunu altı aydanberi yaptı-
ğını söyliyor. Zabıta sarıkın evin
de yaptığı taharriyaUa SCO liralık 
iş bankası fişi, altı kalın burma 
bilezik, bin lira kadar faize veril-
miş para senedatı, 100 lira kıyme· 
tinde bronz karyola, büyük bir 
gramofon bulunmuştur ki bunlar 
yalnız 3000 liraya yakındır. Ken
disi her ne kadar inkar ediyorsa 
da bir otomobili de varmış. 

Veznedar şimdiye kadar 9000 
liralık bir açık kapatmağa mec
bur kalmıştır. 

müddetince devam eden süal ve 
cevaplara göre, müdafaalarmı yapa

caklardı. 
Bu bile her iki vekilin iki saat 

devam eden ateşin müdafaalarına 
halel vermedi. Bu müdafaa cessu
rane telakki edilebilir. Çünkü ih
tilal mahkemesinde söze hürriyet 

yoktu. 
Kırahn müdafilerinden olan 

Marlep başını giyotinde brakmış. 
Öteki vekilde sözde bir kaç ay 
hapiste yatmıştı. Kıraliçenin mü
dafileri de az kalsın böyle bir 
akibete uğrayorlardı. 

Celeseden sonra her :ikisi de 
tevkif edildiler. Hatta müddeiumu
mi Fukye Tenvil, Şovo-Lagardin 
başını bile istiyordu. 

Heyeti hakime karar itası için 
çekildi. Çok geçmeden tekrar ge
lip yerlerini işgal ettiler ve karar 
okundu. 

Kiraliçe müttefikan idama ma-
hkum edilmişti. 

Mari - Antuanet hükmü süku
netle dinledi. Hiç bir korku, isyan 
ve zaaf e-seri göstermedi. 

Tek başına maznun mevkiin
den indi, mahkeme salonunu geç
ti ve Konsiyerjeriye gitti. 

ahın saat dört buçuğu var-

-
Roma, 40 - Sabık maliye na

zırı kont Volpi, Ankaraya son se
yahatinde hasıl ettiği intıbalar hak
kında gazete muhabirlerine beya~ 
natı atiyede bulunmuştur: 

"M. Musolini hükumetinin ve 
M. Grandinin samimi siyaseti Tür
kiyede İtalyaya karşı samimi bir 
temayül VP. müveddet uyandırmış
tır. Mustafa Kemal, bütün Türk 
milletinin kendisine karşı medyun 
olduğu takdir ve muhabbete -mazhar 
dır. Gazi iptida büyük askeri zafe
ri, sonra ihyakar azimle 14 milyon 
nüfusa malik bulunan geniş Türk 
topraklarını idare ve tanzim edi
yor. Denebilir ki Mustafa Kemal 

demokratik ve ekonomik siyase
tinde yakın komşusu İtalyaya zi
yadar bir mi.al olarak bakmakta
dır. İsmet paşa büyük bir enerjiye 
ve metin seciyeye maliktir. Şükrü 
Kaya bey çok eyi hazırlanmış 
muktedir bir devlet adamıdır. Tev
fik Rüştü beye gelince kendi sinden 
bahsa lü:rnm birakmıyacak kadar 
İtalyada teveccüh ve muhabbetle 
tanınmıştır. İtalya-Türkiye arasın
da iktisadi itilafa gelince, Türk 
muhafili Faşizme çok musaittir. 
Faşızm prensipleri halk fırkasının 
teşkilatında yer .bulmuştur. Bu iti
barla Türkiye - ltalya arasında te
kniki ve sinai bir teşriki mesai 
beklenebilir. 

Roma, 30 - Ciornale Ditalya 
gazetesi muhtelif milletlerin Tür
kiye piyasasında işgal ettikleri 
mevkii tetkikle diyor ki: Almanya 
harp levazımı tedarikinde liman
lar ve şömendöferler işlerinde ilk 
mevkii işgal ediyor. Zira Alman 
müessesatı hazırlıklı, müsait şart
lar v~ kredilerle müracaat ediyor
lar. ltalya, Türkiye piyasasında 
ithalat ve ihracatta birinci gelme
ktedir. Türk limanlarına en çok 
uğrıyan vapurlar da İtalyan va
purlarıdır. Bununla beraber sinai 
işlerde yapabileceği faaliyeti te
m amile yapmamıştır. .... -

Fareler .ev yıktılar 
Marsilya, 1 [A.A] - Dün yıkı

lan birkaç evin enkazı altında ka
lanların yekunu şimdilik 12 kişi 
olarak tesbit edilmiştir. Müfrit 
ameleden mürekkep bir grup top
rakların kaldırılmasında ağır ha
reket edildiğini iddia ederek nü
mayiş teşebbüsünde bulunmuşlar
dır. Yıkılan bu evlerin yakınında 
bulunan diğer binalar tahliye edi
lmiştir. Yapılan tahkikat bu bina
ların temellerinin fareler tarafın
dan adeta muntazam bir faaliyetle 
aşındırılmış olduğunu ortaya çıka· 
rmıştı r. 

At inada bir sui kast 
Atina, 2 [A.A] - Bir sui kast 

ihzar etmekle maznun 2 arnavut 
tevkif edilmiştir. 

Mühinı bir ihtira 
Londra, 2 [A.A] - Daily Mail 

in Ber lin muhabirine göre Alman 
fizik mütehas sıslarından profesör 
M. Plank rontken şuaabnın nufuz 
kabiliyetini kat kat artıracak ve 
başta elektrik ziyası olmak üzre 

her türlü ışıkların kuvvetini bir 
1<} 1

1 fflJ İtrdecrkgayet mühim 
bir ihtirada bulunmuştur. 

Mari - Antuanetin yaşıyacak 

daha bir kaç saatı kalmıştı: 

Kırallçe duasına başladı. Şimdi 

Şalon sür Marn kütüphanesinde 
bulunan düa kitabına şu 1ade sa
tırları yazmıştı: 

llJ Teşrini evı·el 

Sabah, saat dört buçuk 
"Allahıml Bana acı! 
"Zavallı }'avrularım, sizin için 

gözlerimde arhk ağhyacak yaş 
kalmadı. 

"Adiyö! Adiyöl 
Mari-Antuanet" 

Sonra kocasının hemşiresi Ma
dam Elisabete, her zaman tekrar 
edilen ve herzaman canlılığım mu
eden şu mektubu yazdı: 

"18 1'eşrirıiet1vel Sabah, 
aaat difrt buçuk 

"Hemşirem, size ıon defa ola
rak yazıyorum. 

"Ben, hicap alut bir ölume de
ğil - bu hicap olsa olsa canilere 
aittir - fakat kardeşinize mahkum 
oldum. 

"Vicdanının itabına maruz ol
mıyan insanlar gibi sakinim. Y av
rularımı terkettigim için derin bir 

yeis duyuyorum: Bilirsiniz ki ben 
ancak onlar için yafıyordum. 

"Bütün düşmanlanmın bana 
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Kan!nevvel çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci nhh· 

mından hareketle doğru Zon -

Zayi ................................... ..t..................... . ............................................ ., ................... cnıldak ' Jnebolu, Samsun, 
• • • • • • • • .-~ • • • • • • • • • • • W • W • • W W a-•:• Yarın akşanı •!• Ordu, Gireıon, Trabzon ıürmen 

Aksaray ile Cağaloğlu arasın- •:• • f ve rizeye gidecektir. 
da bl·r cu""zdan der ınunda askerAı •:• M E L E K S J N E M 4 S 1 ~ı• · k ·d y l .... ~ Tafsilat için sır ecı e e • 
vesikamla mektep şahadetname- .. ı. Fransız sinemacıhğlnın bu güne l&adar vücude retirdiği en ~ kenci Hanında kiin acentası-
mi ve memuriyeti sabıkalarımda~ .~. muazzam şaheseri, Dümanın ölmez romanından muktebeı • na müracatla.Tel. Istanbul 151 

aldığım veaaiki-g~ip ~-yle~im. ~i· M O N T E K R İ S T Ü t '---------
Bulan lstanbul sıhhıye mudOnye- ••• ~ı 
tinde sıhhiye memuru Bedri •:• filmini muhterem temaşakerina takdim edecektir. ~ı-
h t ·1 H r m efendiye •:• Mümessilleri: JAN ANJELO, LIL DAGOVER, BERNARD •t .. 
e~ vd~s~ asakı ed' da 

1 
mnun edi- •:• GÖÇKE ve GASTON MODO gibi en methur beynelmilel •? 

getır ığı t ır e me •:• ı:nema yıldızlarıdır. 9 
lecektir. •:• ilaveten : SPOR ve GENÇLiK ıeriıiıinin üçüncii 1ene1inin ~i• 

ŞARK MALT HULASASI •:• birinci filmi BAYRAK YARIŞI . Her akşam~ ROZIT A BARIOS ~l 
•:• He methur kitarialeri. Fiatlarda zammiyat yoktur. • ... 
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HALEP YAGI 

Nefasetinde 
Yeni mabıiıl halis ve ıızdırılmıt en ala 

Satılık ev 
Şehreminiade Mecidiye kara

kolu caddesinde 86 numaralı üç 

odalı nıaa bahçe kuyuyu havi 
ahşap bir bap hane acele sabhk· 
tır. Talip olanlar atideki adrese 
milracaat edebilir. Görmek iste-

yenler deruauDdakilere müracaat 

edebilir. 
Şehremini Bahriye karakolu 
caddesi 88 numaralı hanede 

Ane:banım 
ıı .Adaa ,. Drahmi ~: :~ ~: ~1 ? l 1~~1~-;:..ydıa 31 411 ı 

[Urfa Birecik] 
Yağları 

İstanbul mahkem~i uJiye 6 ıncı hukuk 
dairesinden: Saıme hanımın kocası 

Galatada rıhtım hanında 1 inci katta 
komisyoncu Hasan Tahsin bey tarafın· 
dan Saime hanım tarafından aleyhinize 

Bükr~ 20 l.ey Kuruı 

il Moıkova 1 Çronenı 1128 llS7 ~ Arıılan Çimen. 

25 SCJ 2 50 SD Bakırköy " . I! Belgnt türk lir... Dln. Q,, Türk kömür M. 

ft istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 97 37 

g Mermer T8f1 Ş. 

97 37 ~ e: .. :·111~~:~•:k 
1 

' 
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Düyuna aıuvahhede 
ikramiyeli demir )Olu 
1902 Giimrikler 

1903 Eaidiaahl 
1905 Teelılad Aııkf'riyf 

194 S() 198 75 
f 11lı.üdar· Kadıköy 
lamır mezbba 
f ıtaahul T. Aao 
Rlbdm dok. Aa. 
1 ttlhat c'etfnnenel 

ıı 50 

J 

1903 T.-rtip 
i 19°' .. 

i

l ı:sl 1901 905 

t 
1908 Tt!rtip 
1908 ,. 
]•1()9 

~. ~ark merk eeaa 
~ Jet. ıc-pları 
~ Rejl (hali taıfiy ... ) 
::, Türk tüt. Aao, 
~ Dahaa Türk ., 

farlı. delirme:,. 1909 
Jl39 

fehremanııtl 

.. Milli bir M119rn.2 

Emniyet sandığı müdiriyetinden: 
Aliye hanımın 16564 ikraz numaralı deyn senedi mucicince 

Emniyet srndığından istikraz eylediği meblag mukabilinde scmdık 
namına merhun bulunan Samatyada Sancaktar Hayrettin mahalle
sinde Sancaktar sokağında eski 7, yeni 7-9 numaralı ve üçyüz elli 
arıın arsa ezerine mebni ahşap üç kattan ibaret on iki oda, üç aofa 
bir mutfak, üs.kuyu, dörtyüz altı arşın bahçe ve müştemilatı saireyi 
havi bir hanenin tamamı vadeai hitamında borcun verilmemesinden 
dalayi satılığa çıkarılarak bin üçyüz elli bet lira bedel ile müşterisi 
Damına kat'i karan çekilmiş iken bukerre yüzde on zam ile batka 
bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 1491 liraya iblağ eylemiş 
olması cibetile mezkur hanenin 7-12-929 tarihine müsadıf önümilz
deki cumartesi günü tekrar sonmüzayedesinin icrası ve muamele
sinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde 
nihayet saat on beşe kadar sandık idareıinde hazır bulunmaları 
lüzumu ilin olunur. 

• Erzak ve saıre 
münakasası 

Yüksek ormım mektebi rektörlüğündan: Mektebimizin senei 
maliye Mayıs gayesine kadar ihtiyacı olduğu ekmek, erzak ve leva
zımı saire ve mekulitı hayvaniyesi kapalı zarf usulile münakaaaya 
konulmuştur. Taliplerin şartnamelerini ıörmek üzere her gün, mll
nakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 25-12-929 çarşamba günü 
saat on dört buçukta Defterdarbk binasında müeaseaatı ziraiye 
mübayaat komiayonuna gelmeleri. 

Istanhul deniz ticaret 
müdürlüğünden: 

Her beş senede bir defa ~ıh.hi muayeneye tabi bulunması lazım 
gelen ve muayene müddetlerı hıta~. bu!mut olan kaptan, çarkçı ve 
motörcillerin muayenei sıhhıyyelerının ıcrası zımmında müdürüyete 

müracaatları. -
·--~ Doktor •\ 

Haseki kadınlar hastanesi 
etibbasmdan 

HÜSEYİ AŞIT 
Doium ve kadın hasta· 

likları mütahassısı 

Şehremaneti ilinatı 

Şe remanetinden: n apanı 
köprüsü i ;in lüzumu olan 

200 adet 25 mumluk, 100 adet 
50 mumlnk, 150 adet 100 

İştiha kuvvet ve sıhhat ıçın 
en müessir devadır. Bilumum 
eczanelerde bulunur . Umumi 
depoları Bomonti fabrikası Tele· 
fon: Beyoğlu 583, ve istanbulda 
Ekrem ·ecip ecza deposu. Tele
fon İstanbul 78 

İstanbul yatı mekte~ 
leri müahyaa komisyonu 
reisliğinden: 

1 - Gazipafa Dumlupınar, 
Hakimiyetimilliye yatı mektep
lerinin 930 senesi Mayısı sonuna 
kadar ihtiyaçları olan kuru Fa-

sulye, nohut kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Ortaköyde Cazipaşa 
yabmektebinin kara cihetindeki 

duvarın yıf mlması, demir par
maklık, ka ı, mermer merdiven 
ve teferrüa mn yapdırılmaaı ke-

tifname ve şartnameleri muci
bince kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

' ihaleler 9-12-929 pazartesi 
saat 16 da Ortaköyde Gazipaşa 
mektebinde lstanbul yatı mek
tepleri mubayaa komisyonunda 
icra edilecektir. }0 7-5 nisbe-

tindeki muvAkkat teminat Fm· 
dklıda yüksek mektepler muha-

ıibi mel ullilğüne yaptınlacak, 
alınacak makbuzlar teklif zarf
ları içine konularak saat 16 dan 
evvel komisyon reisliğine veri-

lecektir. Şartnameler her gün 
komisyon katipliğinde gürüle
bilir. 

.Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hana 
dairei mahsusa telefon Bey
eğlu 3711-S Merkez posta
nesi ittiaalinde ~lalemci ban 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasalan icarı 

Türbe eski Hiliiliahmer binası 
No 1 O Tel. lstam: 2622 

mumluk ampül ile 400 metro ~tih ıuJh maı.kemesinden: Behiç 
kablo teli, 15 top band izola beyle madam Anika ve madam Kir 

yakiçe ile Vasilikiye izaleıeo lstanbul 
-.. ~ açık münakasaya konmuttur. villyeti emvalimetruke müdiriyetinin 

S 
ultan Ahmet sulh icrasından: Fatma Taliplerin şartnameyi öğren- pyian mutasarrıf oldukları Yenikapı da 
Aliye ve Muazzez Hanımlarla Ziya mek için her gün münakaıl\ya MustafaKemalpap caddewinde 12 atik 

Efendinin şayıan uhtt·i . ı_asarr~l~.rında firmek için ihale günü olan ve 33-37 numara ile mürakkam depoyu 

Rekabet kabul etmez derecede ehvendir 
Toptan ve perakende 

Asma altı 22 No. Harcullah lskender Biraderler 
Telefon: Jstanbul 1585 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Miizayedesi temdit olunan emlak -
1 - Çarşıda yorgancılarda 17-9 No. iki bap dükkan. 

2 - Çarııda Lütfullah sokağı 7-9 No iki bap diikkin. 
3 - Çenberlitaş Monla fener vezir han alt kat 42 No dükkanın 

1-3 hissesi. 
4 - Hobyar mahallesi yeni postahane caddesi 46 · 66 No 

dükkan. 
5 - Babıali Nailli mescit Cagaloğlu yokuıu 23-6No hane. 
6 - Kadirgada Boıtan ili mahalleıi Kadirga limanı caddesi 

43 No bostanın 18-120 hiaseıi. 
7 - Çarşıda Kalpakçılar bqı 1 No dükkin. 

8 - Mahmutpaşa Sultan odaları sokatı 22-24No dükkan. 
9 - Eyupte KasımçaVUf mahallesi eski yeni caddesi 46 No 

dükkan. 
10 - Beyoğlu Muradiye mahallesi cami tahtında 47 No Qç 

adet oda. 
11 - Feriköyde Fransız mezarlıgı karşısında 115 No iki oda 

bir •utbah. 
12 - Feriköyde Limen sokağnda 4 No ahşap hane. 
13 - Beyoğlunda Kamer hatun mahallesi Papatya S. 2 No 

dükkan. 
14 - Tophane Karabaş mektep çıkmazı 38-40 No arsanın di

ğer kısmı. 

15 - Tophane Süheyl bey Dolma bahçe caddesi 3 No dükkan 
. Nüddeti müzayede: 26 taırinisani 929 dan 18 kanunuevvel 929 

çarşamba günü saat 14 de kadar. 
Balada muharrer emlak kiralık olup hizalarında gösterilen 

bedellerle talipleri ubtesindedir. Encümeni idarece bir hafta müd
detle temdidi müzayedalerine kadar verilmiştir. fazlasile talip olanlar 
scın günün saat on dördüne karar lstanbul evkaf müdiriyetinde vakıf 
akarlar müdürlüğüne mürcaatlan ilan olnnur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecriınisil 
raporlarını görebiirler. 

Vakıf akarlar 
môdôrlôQônden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Bahçekapıda dördüncü vakıfhanın birinci katında 27 ve 28 ve 

36 ve ikinci katında 4 ve 37 ve 39 ve dördüncü katında 21 ve 22 
ve 26 ve 27 numaralı odalar. 

Müddeti müzayede: 28 T. sani 929 dan 18 kanunuevvel 929 
çilrşambagünü saat fJn dörde kadar. 

Balida muharrer emlik kiraya verileceğinden müzayedeye 
vezolunmuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon günün saat on dör· 
düne kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
müzayedeye iştirak etmek Ü7.ere lstanbul evkaf müdürlötünde vakıf 
akarlar mlldürlüğüne muracaatlan ilin olunur. 

Evsaflirle müştemilatı hakkında malimat almak isteyenler bu 
akarlar müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 
müddet zarfındl\ müzayede odasına müracaat ederek ecri misi( 
raporlarmı görebir. 

ikame olunan bofanma davasının gıy• 

bınızda phitler istima edilerek halt.km~~· 
muameleli giyap kararını• iilııe~ _te~Jiği 
lııararğir olmUf olduğundan tarıbı illn-
dan itibaren on beş gün sarfında itiru 
etmediğin:z takdirde vakıaları ikrar 
etmiş addedileceti ~bi bir daha muha
kemeye kabul edilmeyecetiııiz malu~ 
olmak üzere hukuk usul mubakemelen 
kanununu maddei mahsusulSSt mucibince 
hakkınızda muamelei kanuniye ifa edi· 
leceği ilin olunur. 

1 slanbul dördüncü icra dairesinde~ : 
HayriyP- ve Hüsniye ve Mustafa En· 

ver efendinin Kleoniki hanıma olan 
borçlarwdan=:-doJayı mahcuz buluna~ 
Galatada yeni cami mahallesinde eskı 
balık paı.an sokağında ( şarap iekelesi 
me\kiinde ) 'aki 28 mükerrer Numa· 
ralı bir kıt'a aruoın yartS! kırk bet 
gün müddetle mllr.ayedeye nzolunarak 
uç bin liradan talibi uhtesinde olup be-

deli müzayede haddi:llyıkında görülme 
diğinden kat'i ihalesi icra kılınmalı. ibre 
bir ay müddetle yeniden temdidi müd· 
detle mü7Jlyedeye konmuıtur. Hududu : 
Bir tarafı Koçe oğlu emll" i . hır • taraft 
Ürküplü Katip beyin arsası ve hir ta· 
rafı denir ve bir tarafı tarik ile mab· 
duttur. Mesahw : Yedi yüz elli altı 
zürra \e sekiz parmak terbiindedir. Ar· 
sa halen boş deniz cihetinde RUllllll&ta 
ait ahşap bir baraka -.ardır, Beher UllD 

murabbaına kırk lira'.:heubill'l tamaJDIDA 

otuz bin iki yüz elli üç lira otuı dört 
kuruş h ıymet tahmin edilecektir. İfbu 
ga) ri ınenkui arsanın iştil"Uln& talip 
olanlar \e daha ziyade malftmat almak 
iste)enler hiMeye musip kıymeti mu· 
ham minesinin } üzde onu nisbetinde pey 
akçı . mm 929 . 5g44 doaya numaralı 
lsiaı.lıul dördüncü icra memurluğuna 
muracaat etmeleri ve 4 · l • 9-10 eaat 
on ~ kadar kat'i ihaleai yapılaca· 
ğından müşterilerin bizzat ve ya bilve
Ule haz r bvlunmaları illn olunur. 

l stanbul mahkemei uliye 6 mcı hnlLuk 
dairesinden: Ane banımm Abarayda 

Yusufpapda )lacı Bsyram babanı ma
hallesinde Cami sokatında 8 No lı ha· 
nede mukim Kerim efen•i aleyhine 
ikame eylediğı bu§&Dma davuından 
delayı ita oluuan istida auretioin ma
maileyhin ikametglhmın meçhul bulıın· 
maat huebiyıle tebliğ edilemediii mfi. 
bqırinin tahoiyesindea &11lqılmıt vo 
ilanen tebliğat icruı k.ararğir oldupno 
dan bir nuıhası mahkeme divaıabaneaine 
talik kılınan iatida suretinde bir ay 
cevap ita edilmediji talatirde muamelei 
lwınniyenin ifa edilecoii malwaun~ 
olmak üzere bakut usul mabakoaelen 
lı.anununmı sarahati daireeiDde ilAD 
olunur. 

Snltanahmet sulh ica ıaeaıarlqıından: 
Birborcun temiDi iatilut için mahcuz 

olup Earubtu mukarrer olan Aynalı 
dolap Ayu mu Konsul Mua Hab 
" .ur oeyalar 7-12-29 tarihine mo.adif 
Cuınarteai ıünü Mat on üç bupktaa 
itibatell 1&11dal bedeetaDmda bilmüsayede 
satılacaitndaa taliplerin auıbaDiado ba
luaan memuruna müncmtluı illa ohuaur. bulunan ve iza)ei şüyuu ıçın btlmuıaye- 1 929 rt · müıtemiJ bır bap dükkindaki hissei 

de •ntılm••ına '-arar , erilip ihalei ev· 23 kanunuevve paza esı z.,.· - .... .. :bza d d 1 şayianın izalesi zımnında füruhtu tekar· 
\tli)e&i icra kılınan Şe deba§lll .a günü levazım mü ür ütüne rür etmİ§ olduğundan 11.1,930 Cumar· Mülkiye mektebi müdürlüğü' nden: 
Fevziye mahallesinin tram,·ay caddesın gelmeleri. Muh•INAtl uti,. muhulW 
de • 83 • numaralı fevkinde iki ~a tesi saat 15 te ihalei evveliyesinin icraeı Mülkiyenin yıl dönümü 4 kinunuevvel çarfimba günü aaat on ma'ullQihadea almakta oldupm 
bir apdeshane; alt kat bbdrum kigir • 18 • de ihalei bt'iyesi fora kılına- mukarrer bulunmU§ olduğundan talip ilhri1 ..& 
eczact dükklnı ile; Fev iye sokağında cağından talir olanlann kıymeti mu- olanların kiymeti muhamminesi olan altı buçukta Galatasaray lisesi lconferanı ulonunda temt edilecetin• •Uf cbclammı Ye m mO u,. 
iıstü kısmen kiremit ve uç b~ülil ter· hammineleri • 1600 • • Ganjin • 800 • 660 liran n yüzde on nisbotiode pey den mlllkiyenin muhterem memnlarile alilcaclar zevah kiramın ifbu ettim. YeaUhai alaeatımdan e.Jd. 
kos ,e elektrik tesisatını havı • 12 • köfteci dükkanının • • 350 • lira üzerin. ak leril 28-59ıi hamilen dala lalkmG Joktur. 
numaralı Gana ve iuiealindeli • 10 • den pe akçelerini alarak. yevm me· çe e numarayı • • "ldeıi ve IW ,.._ .wti mahlaM telikki etme- Aaatloha kay 
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Askeri müna
kasa ilanları: .................. --................................... ... 

: Fındık hda ~1. l\t Yekalf·ti ~atınahna : • • 
: koınisvoııundan: : : . : ......................................................... 
M erkez ılıtl)tH' I !r;iıı 300. ton. ko_R kömürii kaı'.al.ı 7~'lrf u u~ile ıııünak~:S-)& kon~ 

muştur. İlııılt• ı 10 • lıırıııcı kanun · 929 tarılıırıe ınıısadıf ::-alı günu ~aat 1.1 
le .artııaıne)İ koınİS)oııumuzda gi rclıilirlcr \~ tulipll•riıı tcminatlarilt• birlikte tek· 
lif ııwkıuı ılarının ) CHll 'ı· aatı ılınlt•den en el nıakhııı mukabilinde ,\nkaraıla 
:\lilli \ltlllafna merkez atın alma koıııi ,onu rİ)a•etim· tcHli ı') lemderi. 
H ına ı,ııartı için 224 diiziiııe fotoğraf camı aleni ıııunakasa sur• tile almaı:akıır 

ilıııle .. i 11 · hıriııci kiinun · 929 tarihine nııısadif ı;arşaıııba giıııu saat 1 ı tr )a· 
pılncaktır. l'nliplerin ~ftnıııne~ini komi )Oııumuıdaıı almaları 'e müııaka:-apı gir· 

• mek uae li•nıiııatlnrile o guıı ' e saatıa konıi~,ıınumuzda lıa1Jr lıulunnıaları. • 

Ü nlu i~in a~ğıd,ı C\safı ~azı lı IOfı udl't arpa kırma makinası ile 100 adet arpa 
latlıir ınakiııası ıniıha)na ediler ektir. \ncak lıu cv~afı haiz makinalar tt•crube 

... dilerek CJI I} i netice 'erenleri alınacağından bu gibi makint> ~aıa11 liicl'arların nakli 
'c ıecnıbe ma rafları kendılerine aıtt olmak şırtılc t>-12·29 akşamına kadar nümuııe· 
lik makim')i irkceirlr deıııır kapıda oolli mudafaa J tnıılıııl )Oklama korııi,.}onun 
~otiırmelerı . 

.\rpa kırma makına"ı nın e\'safı 
l Nakıl kalııli)cli kola\ olmak. 
2 Asgari nıiıdcll't zarrıııda a1.ami iş görme~ . 
3 Arpa \C}a ,ulafı anu e<lılcıı dl'n' cedc lt ı rınak ,,. ı•znıek. 
4 13,.jt ,,~ kııat usıalnrı tarafından "o l, ıılup ıııkılnıak tamir ,.dilme:\ ve ~eni· 

den fnali)t'lC' geçirilmek. 

S 1'\ i \C dn\8rııklı nıalzenwderı ppılıııış hulunınak. 
\rpa taıh;r makiıır.,inirı e' nfı 

\rpa)ı \e )Ulafı gnek ı,rıırli ce,.anwıirıdc \e grrck ~c de daha hii)iil, \e)a daha 
'\IU\U olun Tu~. l'oJJ«"'. Kum, ~nın:ın H' ot ıolıuınlarile lıulıuhaıı muhtı1lifed~ıı temi 
zlemekle lıcraber kırm:ı mah ınl'~i hakl,ırıda bildirilen eH•afııı J, 2, ı, \C heşınci mad
d<'lcriııedc mU\afı ı, olına..,ı ınc -.ruııur . 

1., ahhıidunu ifo etmf'yen muteahlıit namına Orılıı ilıti)ııcı iı;-in 1·12-929 çar~anlı:ı 

~iıııü saat 1 1 le 10.000 kilo amlıalaj ı;eınheri pazarlık la nlırıncaktır . Talipleroııl 
~ııname) i rıunaune komı:.yonuınulda gurmeleri ' • ihale santiıırll' ırarıııaınede )azıı ı 
edıı;!u ı;ilıı ıemırıaılarıle komi }Onumuza ımiı"acaaıları. 

A ı;kl'ri . ihti'ı'aeı İı;in Tulumba \e Hortum ıııula) Bll ı nlı·ni ıııuııaknrn)a konııııı:· 
tıır. Jlıall'"İ 2::1 · 12 · 929 ııııınrll'~i guuıı "llHt 11 te korııi~)ııııııııııızıla )llpı!a

("Jktır. '/ ııliplı·rin- arııııııı.r suretini J<oıııiS)oııuırıLızıları nlııınları \f' şartııaıııcdPki 

tarzda tenıiıınılnrill' kıııı.i ) ona nıurarnatları. 
~ ...................................................... . 
f .. ~iincii kolordu ~atına!ma konı İs) onuıHlan ! 
........................................... ~ ............ ..: 
1ıekiıda~ daki k.taat ilıti)acı icin 180,000 kilo ocJuıı kupalı uırf u_ıılilc nıiinakıı· 

SB)ll konıııu tur, ilıalı.: i lS.12-929 Çarşamba AUllU saat 1:> tcdir, c>\saf \e ~eraiti 
ıırılamak i le)cntcriıı her gün '<' talip olanların meı.kı'.'ır gün ne ~aatıc Çorluda 
fırkıı s.ıtmıııılma k ıırııı") oııuna nıiinıl'aııt t'tmelC'ri. 

7()() • 7_1~ lık 1?0 ~ilo~ benzin ınu_lıa)aa edilecektir ta~iplerin 4 • 12 . 929 ta· 
rıhıne nıusadıf t,.arşaıııLa gunti anı 11 te konııı>) oııa gelc-rck pazarlığa 

i ıirıı k !arı. 

Aşağıda )azılı aliiıı tcrsiıııi)c pazarlıkla ıııiılıa)aa edilecektir taliı•le.ıin elıat \C 

ııııkıarıııı t.ıgrı•nıncl. iızerc her giiu \e ('aıarlığa i.,ıiıak C)lenıek iizerı· 5-12-929 
tarı hine mu adif l'ı·r~r.ıııbe giiııü "aat l ı t~ koıııi )Ona gı•lınelcri. 

Pun•) at kiiğıılı, ııııı:aııılıa. ıııiliııu~rı·lik kiiğıt, l'ar~iiıııcn kiığırlı, triliııy, tarama 
kalc>ırıi "lll'ı, ııcıı. muhtelif rc~li (l'al*r kii\et) ( ,700,'Xl ) ehaılırııla ( Erııa)C ) ~a~ 
J'irC'"· ) ııınu,ak liiQtik. "<'rt liı ... ıik, mulıtelif ku tel ktır~ıııı kalemi, nıulıtt'lif renk 
çini ıniirekkC'lıi, pantagrafı lıaıtal -arı ı.arf. 

Çıırludııki fırka)& teslim edilmek şırtilc l 1000 kilo !'alıuıı koınİS)01111111L"tca 
7-12-929 tarıhiııe ınüsadif Curnarlt• i giiııiı saat 14 te pa1.ıırlıkln ınub:ı)aa edile

rrktir. 1nlipleriıı p.ımrlı~a i tirak etmek lizerr \akli mu~\eııde koıııi")0118 ~elme· 
ini 'e daha t ' \\ el sartnanıc) i gel erk gorınelerı . 

••• ••• ••• • • • 
9000 kılo 
5000 • 

12000 • 

kuru fıNıh!" 28-11-22() Pı·rş~nhc giınıı saat 14 le pazarlıkla 
pirinç J 

" 3-12-929 salı " .. .. 
l\luha}nll edilere~iııdt'ıı talipleri teıııiııatlarile komi~\ ona gelıııderi. .... .... . .. • • • 30000 kilo kurıı fnro:ııl)e J8.]2.lJ29 c:arşıııılıa giinii l",ıal 15 it• kapalı ıarl 
18000 •· 19 pt'rŞt'rı lıc " 15 ·• " 
21000 .. 21 •· ı·uııııırıı·si " 15 '· 
21000 " piriııç 18 ~ar~ıııılıa " 14 .. 
27000 " " 19 per enlıt· " " l l " 
Kapalı 1.arf uswll9ie hizalarıııdn gü~tt'ıileıı tarihlerde ilııtleleı i icra edilecek olan 

pirİn\:lerlc kuru fa ul) deri~ ~nul•8)11ıı. ıı_ıa ınlip olaıı_lıı.rııı tari~ıi ihaleden eHel ::er.ı· 
ıtin anlnnınk tizrc 'e )C\'Dlt ılıalı·de ı,tırnk etmek ıçın konııs)oııda lmlıııımaları. 

K ıtaal ihthacı içiıı 31950 kilo Bulgur kapalı zarf ıı UIİ) le rııuhıv. aa edilecektir. 
Ilınle ı 16 . 12 . 929 pa1.arıe~i gürıii '>381 H ıe icra edilu::ekfir. Taliplerin şat· 

name ini komi")onuııııwla gorııwleri '<' şartnamede )azılı olan şekildeki teıninııl· 
:an) le konııS) onuınuzrla hazır Lıılıınıııalnrı ilan olunur. 

Davutpaı.a ıoprn lı.1:;ln ı tamir l"ltirileeektır 7-12-929 Cuıııcıerte i günii sanı l 1 te 
paı.arlı~ı )&pılac.ıkt ır taliplerin keşifıııııııc) ı gıırmek \ e pa1.arlığ'ı )apıııak ihere 

komi )Ona muracruıtları • 

E' ,ufı nıat luhu) ı lıniz ııiııek '.I' ınel,kii~'. hap analı !ı~ıılııt)na e~ilcct>kti.r ıaliple~ 
her gun o) leden cıııra koıııı") ona ıııurıwnat edehılırlı•r l l- 12-926 ( umaeıı .. ,.1 

saat 14 de kadar ıııiıracaaı eılilmcliılir. 

~climi)cdc!:ıi fırkamıı Pi)ııde 'e ToP11ıı ala)lnrı ıavlalanııda ıalııııiııen SO ton ve 
ı.:J 2()() aralın !,adar gtibre lllC\ellllıır topdan H' pC'r&kı·ııdc olıınfk taliplerine pa· 

zarlık suretile atılacaktır taliplerin Selinıiyı•ılc fırka le\azıırıırıa ıııiiraraatla i~tedik· 
leri mıktarda atııı alnıııl:ırı . 
A ~eri ıııiizeden ~~tarma nnı~arııı~ tıışınac?k lekPrle~ lıa •. lığı tılıan demiri diu· 

f!ll hoııcuk dcmırı ok La)ıgı gıb e~)a 1\ardır tnlıplerın pauırlığını )Bpıııak 
uzcre 8 • 12 · 9'24 Pazar j!,lİlllİ saat l l de koıniq)onn gelmeleri. 

K ol ordu ııakli)e tnbun~nup _oturduğu l•in~ tamir ettirilecektir Pazarlığı t-12-929 
dadır anı 15 de. Tnlıplerııı ke~ıfname) ı gornwk iızern lıer gün , t' pa7.arlık 

içın , nkti mua)) ende komic) onda hazır lııılunmaları . ........................................................... 
i ~lekatiLi askeriye satıııalnıa komisyonundan i 
! ...................................................... ~ 

Kutu 
4000 Tiırlii 
4000 Ayşckadııı • 

Askeri mektepler ve ha ianeler iı;iıı } ııkarıla yazılı iki kalem korwıerva aleni 
miııınkasa uretilc satın alınacaktır. ihale i 10-12-929 ~alı giinii saat 14,:m da Har. 
biye mektebindeki mahalli mab!<usunda icra kılınacaktır. Taliplerin ~artııarncsi iı;in 
mahalli mezkiirdaki komi yona müracaatları \e i~tirak için de münakasa mahallinde 
hazır l,ıuluııuhna ı ilan olunur. 

H alıcı kğlu lısesi iı;in 800 adet Kaput kapalı zarf urctile ve ölçü \'C pıro\'a 
edilmek \ e butiin kuma~ 'e nıalzflflle i nıulaa}ıide ait olmak şarıile ~tın alı· 

nııcakur, 11ıal6J i 10 • 12 · 929 ~alı güuiı aat 14 te Harbiye aekt.Hıdeki mahalli 
malı. "U'uncJa irrıı k ılma~-ak tır .. Taliplerin şartname ile ı.. unıaş 'e nıilzeıııe numunesi 
için nıahalıi ınezkı'.'ırdakı koınısyona rııuracaatlan ~e iştirak içind~ hazırlayal'akları 
teklif mekıuLuııu enatı ınuR)Yene İnC' kad11r ilmühaber mukabilinde komİ")On 
lli'a eline \ermeleri ıliin olunur. 

K uleli Li e:-.İ iı:in 365 adcı Kaput <II~·u \'C prova edilmek 'e lıiitun kumaş H! 

ınalıenıesi nıiıtenhlııdirıc aıt olmak ~rtile \'e aleni Nıunal-asa ıırctilc satın alı • 
nacaktır. la!c i 10-12-929 !:!alı gunü -aal 15 te llarlıiye rııekıclıirııleki ıııılıalli ıııah. 

usunda irra kıiıııa~ktır. TaliplPrin şartrıarııe.,.ilıı kumaş \I" ıııalzcnıc ııuıııune><İ kin 
ınalıallı ıııczkiirdaki komi )ona rııiiracaallıırı \e i;tirak içinde ıniinaka;ıa ıııahallimle 
hazır bulunulııııısı iliirı olunur. 

••• • ••• • ••• • ÇC'ki 
JSO Maltepe li Ctiİ ı~ııı ( fiatı tC'nzillc talıp zuhurundan ) 
HOO lla)dnrı a a Ha tahaııeqi için ( fiatı ~ali gorlılnıe inden ) 

) ukarda ııınıtnr \C mahalleri )azılı Odun iki şartnaıı.ede olarak tekrar J'a. 

-- ---- -- -

Osmanlı Bankası 
31 Temmuz 1929 tarihindeki vaziyeti maliyesi 

~levcudat ve nıatluhat 

rfi~~ı· 8t'lll'tleriııiıı . ıes\ i) ı•,i talep edilnıeıııi~ olıı ıı kı mı 

1( a 0 ada \'e Bııııl.rnlarıla mevcut nul,ut 
Kı~a vadPIİ a\an~lar \e roporlar 
1 'ahsil olunacak ,,~netler 

Cuzdanda mevcut ı,ı} metin 
Borçlu hesahı <'ariler 
Hehin ıııukalıiliıııle a\UD Jnr 
Kalıııl tarikile borçlular 
Ga) ri menkul ınallıır '(' mobil ) a 
~I iiteferrik 

[~ın 
5.000.000 
2.2Ri.i 11 

728. 99 
4.30:>.2 11 
l. 791.8'>1 
8.21 8.0:36 
:-ı: li3.988 
2.268.653 

(ı6l.18 I 
i9.2i7 

Slı P. 

:; (, 

1 J ı 

2 7 
:> B 

10 
10 5 

l 8 
( \ , 

18 7 

28.Bl 1.510 l 1 9 

"'eıııım e 

iı.amnaııwı <Ja lıili 111111 ıhiıwe ifraz t>dileıı ıl ıti,at akçı·~ı 
:\le ' .ıi tı•rla\ ıl llf' Lııluııan Laııkııoılar 

Gıır ılıl u uıı ılt ~f'll<'Cl'k btıll tler ' ,. 'ııclrlı sı·ııtlll•r 
\lnrnl, Jı lw alıı ı ,ıriler 

\ ııd ı li lıonolıır \ e lıe~:ı lı ı rarılt•r 

Knlmller 
\1utefı·rrıl, 

l)iiyuııat 
-

1 teri in s lı P. - -
10.000.000 -

l.2.:l0.000 - -
r:-0.054 10 8 
211J.9JO 11 ıı 

] 1.423.825 12 ıı 

2.852.071 - il 
2.2fı8.{ı53 l 8 

329.99S 1 (ı 8 

- ı-

28.811.510 14 Q 

Umumi Müdür Muavini 
A.11. Reid 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 

Muhasebe Şefi ve ikinci Miidiir Umumi Müdür 

De .. "ı'orbiı•r de Pougızadoresse E llodlrr 

Istanbul barosundan: ( 
Baronun hersenc çıkardıgı ajandalardan 19:JO 

senesine nıalısus olan ıuarokeııli \ c bezli ajandalar 
hu kere iınalettirihniş 'e baroda fiiruhtuna haşlan
ınıştır. 

........................................................ • • : Bakır köynde barut fabrikalnrırıda inuılı.ih harbiye : i + Istanbul satmalma k omisyonmulan + i 
......................................................... 
M eYcııt ev afı veçlıilc lıir aılet nHiı:cddı•t kupa arnb:ısı nıulıa)aası ınünuka~a)a 

konulmu~ııır. ihalı'~İ 29 • 12 . 92•1 pazar giiııii saat l 1 de icra kılınacaktır. 
itaya talip olarılıırırı tı•miııııılari)IC ıııczkiır giiıı \C ,:ınnıta konıl"}Olla ıııuracaııtları. 

M e_,cut C\ .afı \'cçlıile ii~ılc.~ lıe)gir ıııtı~).ıınsı rııiiua~ıı•a)n. konıılın~ı~tur. llıalc
til 29 · 12 • 929 pazar gurııı saat 13 de ıtrn kılınacaktır. a)a talıp olanların 

tcmınatlarile melklır gün ve saatta komİ")onn nıuracaatları. 

Jki kilometre tulünde !;iinıeııdifer hattı iıı~aaı 11-12-929 Çarı-amha giirıiı ı.aaı H te 
Aııkarada merkez "atın olma komi•) onunda pazarl ıkla ılıale t•dılece .. tir. Taliplerin 

yevın ve nkti muayyeninde temiııalaılariyle beraber ıııezkür komi }Olla mıir.aı antları. 
M ulıtclif cin \e mıktarcla Uoya ıııalıcmc·i ilt• 9:>00 kilo Kosell• \C \ nkı•te mu· 

bayna ı uyrı tı)rı \C kapalı ı.arfla ıııiirıaka"ll)U konıılıııu,hır. İlınll'leri 21-12-929 
cuıııartc i giinii ~aat 14 iP. icra kılınacakllr. :;ıartnamelerıııi gorııwk i:olt')enlerin lıl•r 

giiıı koıııİS)ııııumuz:ı ıııurar.aatları H' rrıiiııaka"ıı)ll i~tirak e leeı·kleriıı il) rı ll)rı le· 
ıııinatları ha\ i l<'klifııaıııclcrirıi ) C\ nı nıezkiırrla ilıale sııatınılıuı e\' Pi Aııkarııd.ı 

ııll'rkez satırı nlıııa kı ıııisyoıııına te,di t') lı•ıı1t•leri. 

hına olarak yııkorılu ırıııhalleri ınıktarları ):ızılı l:mo çeki OcJuıı lıır ~rııı!lırıed .. 
olduğu halde )llpılıııf pazarlık fiaıı gııli gonıldlığıiııılen tekrar Paı.arl µı :> • 12 · 929 
PPrşcrıılıc giinii ~anı 15 ıe ll:ırlıi)C mektebindeki ınalıallı ınalıau~nnda )llpılaı.:ağı 
illin olunur. 

..uyuzıuıara 

GALİN SAİT 
Ü) uzun YC yfü·üttaki bil· 

umum 15İ\ il<•clt•rin ) t>gaue 
çart·ı;iclir. Eczalıunelerden 

ara) mız. )){·poı;u: 

Ven Postahane 
N.16 Pehlvan zade 

SAIT 

Miittelıit Ermis Emniyet Kartal konserve Fabrikaları 
Türk anonim şirketi Galatadaki idarehanesini 30 
teşrinisani 929 tarihinden itibaren zirdeki yeni adrese 

naklPylem iştir. 
Istan bul Eminönü meydanı köprii karşısı No 12 

Telefon İstanbul 1980 

isianbuı Emvali 
e~iarn idaresinden: 

:\i•·lınıet Zi.'a efendi jlf· Esnıa Feride'<' Şiikri~e 
l lanııııların L tikraz ettjkleri nıehlağ nıukahilinde 
idare 11 hde~i ndf' H>facn ııH:.fnığ bu I un an (,.alatada 
\rap eamii ınahalle~iude ) {'lkencik·r ~okağında 

kain atik 58, f·~d it 18 n u ınaralı, ii~tiincle od alan 
ha, i bir dükkan ~atıhktır. ~1<'7ıkfir diikkan kö~ede ... 
'e ka~ir bina olup ) f'lken<·iler eaddesindf" a~ rı 
l apusu 'ardır. Zcnıini çimento doşt~li 'e iki tarafı 
camt>kfl n it 'e dt•1nir kt· ıw11k1 i<1ir. 11 :-ıt ündeki Ü<; 
katta lnılunan odaların küçük sokakta H) rı kapı~ ı 

olııp alı~ap nıenliveııle ikiıH'i kata ~ıkılın<'a kll'
nırnı t,:iui düşeli hii~ iik hir oda, ikiineii katta kırıııızı 
çini dö~cli kiit;iik bir koridorla iki oda, hirlıeJa, 

dönliincii katta tahta dö t:.li bir koridor ve üç .. 
odasi oda~ı vardır kıyınf'ti ınuhaınıne~i 2140liradır. 

Jlirjnci ihalesi 1200 lira ile talibine l ikinci 
t<\,rin 929 paıar giinü j,•ra cdilnıi~tir. Kafi ihal<>
şi de l S birinci kanını ] 929 pazarte~i giinii yapı: 
hwakt ır. Fazlasına talip olanların kı) nıeti nıuhaın
HH'll t•siııiıı ~· iizda onu kadar pe) ak~;cJerini ) anla
rında huluııdurarak o güıı saat ii~;c kadar İsaııhul 
hnn ali E, tanı idare~ine ın iiracaat lan ilan ol nnur. 

.; 

P.T.T. levazım 
ıııüdürlüğünden: 

1 - Postn vesaiti nakliyesinde kullamlmak üzere 6000-10000 kilo 

benzin kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 
2 - Maddei nıezkiirenin 19-12-929 tarihinde ihalesi icra kılına

cağından taliplerin şartname almak iizere şimdiden teklifnamelerini 

tevdi için de mezkür tarihe müsadif perşembe giinü saat 14 te fstan

bulda yeni postahanede mubayaat komisyonuna nıürucaatları. 

Pazarlılila taınirat 
Askeri mektepler iı;irı 30000 kilo Çalı Fa iıl)r.rıiıı ıalilıı zıılıur etıneıliğiııdPrı 

tekrar pazarlığı t.-12-926 Çar~mha ~iiııii ı;aut 14 te Harhi)e mektehinılC'I,i Serom darül'istihzarı müdiriyetinden: Müessese müştemilatından ınrl•ı,Iarı 9 • 12 · 929 pt:rşemLe giinu saat 15 te Hıırbİ)c. mckıchirıdeki mahalJi 
nıah"u unda icra kılıııacaktır. Talibi o:nclc tenzili fiaı salıilıirıin \e diger taliplerin mahalli nıahsusuıııla )apılacnktır. Taliplerin şnrtrıııme 'c numune i iı ·in J,oıni-.)orıa bir ahır pazarlıkla tamir ettirilecektir. Taliplerin keşif Vf' şartname-
pa arlık mahallinde hazır lıulunnı.ı arı ilan olunur. ıııürncaaıları 'e i~tirak için de pawrlnı nıalıulliıııle hazır lnıluııulııınsı ilfın olunur. sini öğrenmek üzere her gün, pazarlığa iştirak için de 4 -12 - 929 

•:• .... ..... Askeri mektepler içiıı 450,000 kilo Arpnrıııı talilıiııin fialın!I tenıiliitln diğer talip 
Çeki ~ • xuhur eııiğindeıı tekrar pawrhğı 5-12-629 Persı ınhe guıııi f.aaı ıı ıe lfarlıi)c çarşamba günii saat on dortte defterdarlık binasında müessesatı 
1000 llarlıi)e mektehi için ıııektcb:ndeki. rnahallı mahsusunda yapılncııktır. Taliplerle talihi ( Hd ,c tenzil iraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 
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