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hCiimb u ri yetinıizde j 
~er vatandaşın o-~ 
!'.llr yazar olmasıi 
ım geldiğini heri 

~esile ile söylemek-~ 
Bu vatan i-i 

anına hizmetinil 
kiiyoruz. Oku-j 
a, yazına hilmi- ~ 
eıı kaç vatandaşı~ 
illet nıekteplerinei 
evam etmeğe ikna~ 
der ve ıııuvaffaki 

1Ju rsan, maarif ın e- i , : 

elesinde hissene i-i 

''Çenbeıroayn00 ın hücumu ....- ..... -_ _....;:;_..._;...;.... ______________ _ 
lngiltere hükümeti Rus 

propagandasını 
tahdit edemez nıi ? 

Mahut " lzvestiya " 
d:iyor? 

'' 
ııe 

Henderson 
ne diyor? --

" 
Hiç Ruslar her milletin

başına bela olan 
propagandalarından vaz 

geçerler mi ? 
'"'Çcııberlayu,, 

Londra , 19 ( A. A) - Avam 
kamarasında Rüı komünist heyet
inin icra komitesi tarafından Hin
distan ehRiisine hitaben neıredilip 
halkı ayaklanma~a ve lngillz ida .. 

linde Ruıyaya kartı bittabi başka 
bir hattı harketin ittihaz ve taki-

resini yıkmağa davet eden beyan- • • • 
nameden haberdar olup olmadığı Londra, 19 [A.A] - Avam ka-

bine mecburiyet elvereceğini ve 
bunun vakti münasibinde tayin 
olwıacağ"ını ilave eylemi9tir. 

ve buna karşı ne gibi tetblrler marasında M. Chamberlain, hükü-
almnk niyetinde bulunduğu bükü- metle Sovyetlerin her türlü propa-
metten sorulmuıtur. Hindistım na- gandaya mani olmak hususunda 
zın bu hususta matbuatta intİfar tamamile mutabık kahp kalmadık-
eden malumat haricinde hiç bir larını anlamak için hükumetten 
haberi olmadığı cevabını vermiştir. istizahta bulunmuı fakat istediği 

Bunun üzerine aabık Hariciye izahata alamamıfhr. 

Vunaınaı 

Miişkilat çı
karmışız! 

paf anın 
riyasetin
de dün 
fevknlade 
bir içtima 
aktetti. AMiRAL VASIF PAŞA 

Bu lctlmaa sebop, muhtelit md
ltadele Yunan heyeti müşavirinden 
M. Fokasın bir iddiuı tdi ki, bu 
iddia da şu tekilde hüliaa oluna
bilir: 

Gôya boğaxlardaa geçen Yu
nan gemilerine tarafımızdan mÜf
kulat çıkanlıyormuşl 

Esasen bu bir yelkenli Yunan 
gemisine tarafımızdan yanında bu
lunması icap eden evrakm bulu
nup bulunmadığı sorulasından fİ· 
.şirilmiş bir haberdir. 

Bu itibarla dünkü içtimada 
Türkler tarafından Yunan gemile
rine müşkülat çıkanlıp çıkanlma· 
dığı etraflı bir surette tetkik olun
du. Bu meyanda hudut \'e sevııhili 
sıhhiye müdiriyetinin raporu da 
okundu. Neticede Yunanlıların bu 
itldiaaımn nabemahal olduğu anla
şıldı. 

Bu suretle da Boğazlar komis
yonu meseleye kapanmıf nazarile 
bakarak bu işi, bu şekilde intaç 
etti. 

İngÜ~ lirası: 1039 
lngiliz lirası dün 1036 da oçıl

mış, 1039,5 ta: kapanmıştır. En yu
karı 1040 gelmiştir. 

.==a 

j A~ıırceza~ 
Bir cinayeti örtmek için 

şahitleri 
ölümle tehdit ediyorlar. 
Iylahkemeye gelen 

Kari o 
evvela korktu ... - -
Reis ihtar 

ed·nce 
----

Bu sefer bülbül gibi 
arap Osmanın 

kahveci Şabanı na
S!l öldürdüğünü 

_ anl~tb· 

llhet eden borcu ~ 
1 kadar ödenıiş o-i 
~l'sun. Iler akşam! 

nazın Sir Ovten Çemberlayın şu .... 
suali irat etmiştir: "Ruı hükılme- SlYllnstDmao '1> 

A~IRCEZA HEYETİ HAK1~1ESİ 

qç vatandaşı Mil-i 
~t mekteı>leriııei 
~ 1 

tinin reımi vaaıtai neşri olan İz
\'eatiya gazetesinin 5 teşrinisani 
tarihli nushaıunda münderiç bir 
ınakalede 924 tarihli Ruı - lngiliı. 
itilaf nameainin ve 3 tefrİnievvel 
1929 tarihli protokolün, Ruı pro
paganda faaliyetinin men ve tah
didine dair tek bir kelimeyi ihti
va etmediği ve zaten edemiyeceğ'i 
zemininde bir cümle bulunduğu 

hariciye nazmnın nazarı dikkatine 

{)tıdernıeğe ınuvaf-1 
~k oldu(>-uınuzui 
., l::) : 

,lişünmek hepimi-i 
tı vatan borcudur.! 

•-.. ....................................... . 
· celbetti mi? Sefirler teati etmek 
auretile protokol mer•iyete konma
dan evvel hariciye nazırı protokol - n;=== 

seyalfila'lt ı 

hsan Rifiıt B. 
ltgiln gidiyor 
~n ... -t ... ru. 
t ... ~ • 
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\k d c IHSAN RIFAT BEY 
\ Çıfık hizmetinde kullanılmak 
~~ tbcı 1 .er mubayaa edecektir. 
'ı\~ ~ı.ıbayaa işinde hazır bu
~ Ve alınacak gemilerin fenni 

-tını tetkik etmek üzere lı
~t llıcb'usu Hamdi beyle lnö
~.._~lbahri çarkçı başısı bimba .. 
~t ıt bey de İhsan Rıfat beyle 
~t t l\\rrupaya gitmektedirler. 
~ftt Avrupada iki ay kadar 

ıttır · 
~ ta H::-a_n_g_e_l-iy-or 

1t ~ liıtn yoldaıın kanunuıevvel 
~~ trtıleketimizi ziyareti mu
")()., ötddedilmcktedir. 

' "' H · · k · ı·~ ~tb arıcıye ouıı•er 16 • 

\ ı.t, l.lrı.ı işlerile meşgul olan 
"trı;; Yoldatın Ruı hariciye 

t 
1d~c ıreti{ileceği de aöy

t ır. 

hakkındaki sureti tefsir \'C telak
kinin Sovyet hükümetince kabul 
ve tasvip olunup olunmadığını 
tahkik niyetinde midir?" 

Miatcr " Henderson " bu auale 
şu cevabı vermiştir: 

lıvestiya ve diğer ban Ruı 
1 gıızetelerinde Sir Çemberlayın ta
rafından tıöylenen maalde bir ta
kım makaleler okudum. Parlamen
tonun tudikine iktiran eden 3 teş-
rinieve:l 1929 tarihli protokolün ye
dinci maddesinde Rus hükumeti 
kendi sefirinin hamil olacağı iti
matnameni1a takdiminden sonra 
1924 tarihli itilafnamenin propa
ğandaya ait olan 16 uıcı madde
sine riayet etmeği deruhte eyle
mittir, Mister Macdonald ve ken
dim bizzat mükerreren •Öylediği .. 
mlz veçhile lna-iltere hükumeti 
16 ıncı maddenin hem ruhuna, hem 
müfadına harfiyen riayet edilme
sini kusyadan muıırren ve kat'iyen 
talebetmek azmindedir. Hükumet 
Moakovaya sefir tayin etmek sure
tile protokolü kendi hesabına tat-
bike başlamıştı,,. 

Mister Henderaonun bu cevabı 
üxerine Slr Çemberlayın tekrar aöz 
alarak demittir ki: "Ruı hükume
tinin Baldvio kabine1i zamanında 
propaa-anda hakkında bize kar~ı 
giriıtiği aalih taahhüdü timdi tevı
le ycltenditl meydanda dururken 
Moskova ile ıefir teatisine kalkıf
mak ihtiyata muvafık mıdır?" 

Hariciye nazırı Mister Hender
son cevabında 3 te4riaievvel tarihli 
protokolün mer'iyete konması hak
kında parlamento tarafından veri
len kararı tatbik mecburiyetinde 
bulunduğunu söyledikten sonra 
yeni Rus sefirinin itimatname.sinin 
bir suretini hariciye nezaretine 
tebliğ ettiği sırada kendisine 1924 
tarihli ftilafnanıenin musaddak bir 
nüshası tevdi edileceğiı i ve bu 
itilifnamecieki taahhüdaun Mcs-

Ruslar Istanhul ticaret 

• • 
mümessilleriıll 
değiştirmişler-? nıçın 

"Suharin,, 
alakadar 

yoldaşın bir suiistiınal ile 
olduğu söylennı.ektedir. 

SovyeUer tarafından vazifesine 
nihayet verilen Şehrimiz Rua ti
caret mümessili yoldaş "Suhovi" 
bu ayın nihayetinde Moskovada 
bulunacaktır. 

"Suhovi,, yoldaşın yerine ıehri
miz ticaret mümessilliğine Roma 
ticaret mümessili "Hatataski,, yo
ldat tayin edilmiftlr. 

Elyövm Moskovada buluna ı 
"Hatataaki,, yoldaş yakında şeh · 
rimize gelerek vazife•ine başlıyıt
caktır. 

Azledilen "Subovi" yoldaşın iş
ten el çektirilmesi hakkında söy
lenilen şeyler şunlardır: 

1 -"Suhavi.,yoldaf burada ya
pılan bir ıuiistimalle alakadardır. 

2 - Burada Türk tacirlerine 
müfküJit çıkarmıştır. 

3 - Bu sefer Türklerle ticaret 
muahede•İni iyi idare edememİf
tir. 

Eıki Rua ticaret mümeHill bu . 
noktalardan dolayı değiştirilmiştir. MA YUL "SUHOVt 

Ticaret odası/ Noksan vergi 
tliin ııe yaptı ? tarh edilenler 

- -Ticaret odası idare heyeti dün 
içtima etti. Emanet lktısat müdü
rünün zahire borsası mecliai ida
idaresinin tabii azası oldu'u kabul 
ve talimatname bu suretle tadil edil
di. Buğday muameleaıinin ıonde 
ile alınmaaı te .sip edildi. idare 
heyeti asma köprü hakkında iza
hat verecekti fakat gelecek celse
ye kaldı. Rıhtım ve antrepo meı'e
lesinin münakaşası da tehir edildi. 

Bundan sonra okturuva itine 
geçildi. Ve bu mes'eJe hakkında 
idare heyetinin alakadarlardan şi
fahi izahat alması kararla,tınldı. 
içtimada azalar dan bazılan okto-
ruva resminden dolayı en ziyade 
sanayi erbabının müteessir oldu
ğunu, bu itin önüne geçilmezse 
şehrimizde henüz in.kişafa baılıyan 
sanayiin birdenbire mahvolncağ· ı 
iddia ettı ve celaeye bu kabil 
münakaşa ve müzakereler içinde 
nihayet verıldi. 

-Dünkü Sott Saat noksan vergi 

tarhedilen buı müeaaeselerin ver

gilerini tahkik etmek üzere husu

si bir komisyon teıkil edileceğini 

yazıyordu. Yaptığımız tahkikata 

nazaran arkadaıımızıo verdiği ha-
vadis doğru değildir. · 

Esasen ka&aoç .kanunu da buna 

müsait bulunmuyorı. Kanuna na

zaran noksan vergiler hakkında 

tahkikat yapmak mahalli malme

murJanna terettüp eden bir vazi

fedir. Hatta bu cümleden olarak 

bazı müeuesatm noksan verıri ver

mekte oldu!:Jan sonradan anlaşıl
mıı ve memurlar tarafından ya

pılan tahkikat neticesinde bu hu

sus tahakkuk etmif, vergi haddi 

kanuniye lblat edilmiıtir. 

Gt.çenlerde Arap Osman i&- ı 
minde biri Kahveci Şabanı yeni 
poıt.aue önünde öldürır.üştü. Dün 1 
ajuceza mahkemesinde bu d;n a 

1 
rüyet edildi ve şoyanı dikkat bir 
ıafbaya girdi. 

Şöyle ki: Davada bsıı şahitler, 
Osmanı, katil, bnzılarıda masum 
göstermekteydi. Bu meyanda Ka
nalizasyon şirketi amele başılann
dım Karlo isminde bir Almnn mah
kemeye geldl. 

-"Cn ı :ııeti ar.: Osmnn y, pmı fi\' 
Fakat O.ıımanın tarafın. .... n tir t 1-

hım ndamlar bana gel rek ~: •y-
1 :ndc ş.:ıh lli'. ettı ·. 1 t k 
dirde ölduruleceğ:nıi ~ , l di.er 
l:en de bundan korknrck dc"'ı u~..! 
nu söyiemedi.n,. 

Evveli Türkçe bilmediğinden 
bahisle bir tercuman istedi,tercüman 
geldi ve Karlo şahitliğini yaptı ve 
Osmanı cinayeti yaparken gör
mediğini söyledi. 

Halbuk.i,ayni Karlonun istintak 
dairesinde Oımanın vurduğunu 
söylemiş, hem de fasih türkçe ile 
şahitlik etmit bulunduğu anlaşılınca 
reis Nusret bey şahide ihtaralta 
bulundu ve doğruyu söylemezse 
tevkif edileceğini bildirdi. Nihayet 
görülen IUzum üzerine katil mah
kemeden çıkarıldı. Bunun üzerine 
Karlu şunları söyledi : 

Nusret lıey kendisini tchdi. 
ededcrin sam::n mcyaııında ! U· 

luııup l:ulunmadıkl:mm ı.üy:dı 
Kario samiini tetkık cttf, ve: 

- Yok! d edi. 
Bundan sonra katil 0-m~n gc 

ne maznun rncvkıine getirildi. Ka 
rofo ayni şekilde , ... ~"aun muv.1 
cehesinde de ~c.hitHk e~i. 

r.ıabkcme diğer şabitıerin celbi 
için 30 leşrini saniye Lırakıldı. 

Geçenlerde Beyoğlu caddesin
de Murat isminde bir şoförü kama 
ite öldüren Rüstenıia muhakemesi 
dün ağırceza mahkcmeainde bit
miştir. Mahkeme. bu cinayette 
esbabı muhaffefe gördüğü cihetle 
katili 10 sene müddetle ağır hap
se mahkum etmiştir. 

1 ramvay telle- Sıkın,tı içinde 
kalaıı tüccar ri ııasıl koı:ıtu? 

Dün sabah saat 3,30 da Kara
köy köprüsü üzerindeki tramvay 
telleri kopmuştur. Bir hüsnü tesa
düf eseri oiarak köpt ünün en ka
labalık zamanda bir iacıa olma
mıştır. 

Tellerin kopma11 şu suretle 
olmuştur: Beyoğlu tarafından ge
len bir Taksim-Sirkeci arabası 
köprıinün tam ortasına tesadüf 
eden müteharrik kıımdan geçer
ken arabanın tellerle temas eden 
arşesi tele dokunur dokunmaz 
keskin bir alev çikmış, bu alevden 
sonra ortadaki tel ve teferruatı 

kopmuş, yere düımüıtar. Bu su
retle tramvay arabaları olduğu 
yerde durmuıtur. 

Tellerin kopması üyerine iki 
bat üzerindeki tramvay arabaları 
sıralanmıılardır. BeyoA-lu ve Bc
şikta, tarafından gelen tramvay
lar Karaköyde manevra yaparak 
geri dönmüılerdir. 

Kaprüyü geçmek üzre tramvay 
içinde köprü mururiye bileti alan-
lar bu biletleri köprü memurlan
na göstererek geçmişlerdir. 

Tellerin koptuğu saha etrafına 
derhal polis ve zabıtai belediye 
mcmurJarı ikame cdilmif, yere 
düşen tel parçasına hulkın temas 
etmemeleri temin edllmiıtir. Köp-

-Yeni gümrük tarifeainin tatbi· 
kından evvel, fazla reılm verme· 
mek üzere birçok mal ithııl ~den 
manifatura tacirlerinden bır çogu 
buK'Ün mali müşkülat içirıdt. bu
lunmaktadırlar. 

Diğer taraf tan portakal tacirle
ri de fındıkçılar gibi çok müşkül 
mevkide l.almıtlardır. 

Bu ıene fındığın aksine olar&k 
portakal yetişmiştir. 

Fakat birinci derecede porta
kAl müstahsilleri, ikinci derecede 
port&kal ticareti ile mefgul top-
tanci tacirler, zarara duçar olmak. 
tadırlar. 

Çünkü her sene portakal bil
hassa Rusyaya sevk edilmekte ve 
bu yüzden memlekeüıfıize a·üzbia
lerce Hra para girmekte idi. Bu 
sene Ruslarla aramızda münakft 
ticaret muahedeıinin müddeti 
bitmiı olması haaebile Rusyay~ 
portakal ihraç edilmemektedir. 

rüden geçen otomobiller de . ~ir 
kazaya meydan vermemek ıçın 
yaya kaldırım üzerinden geçmit
lerdlr. 

Tramvay şirketi tcmir arabası 
bir müddet sonra gelmiş ve kopan 
teli yerine kaymağa başlanıış ve 
öğleye dofıru tramvay münkalah 
temla edihaitlir. 



nn.r:nrı 

inde casusluk (_~_Ş __ ~_H_D_R_D_o_E~ __ Jj 
Cemiyeti belediye Şirketler Enis Bey 

'faarruz 

"' mı 
o• e 

ve ayin 
arpte yapılan casusluk 
i aye eden bir eser çıktı. 

Dün cemiyeti belediye toplandı. Maliye vekaletince lıtanbulda- Blr kaç günden~ tehrimb-
Yakıf suların varidab mes'eleai ki belli batlı bazı tfrketlerle ba- de bulunmakta olan Atlna seffri-
hakkında muavin Hamit Bey lı:abat ıı huıuıi müe11eaabn heaabat ve mlz Enis b. muhtelit mübadele 
verdi. Bu izahat az:adan bir çok- muamelUını tetkik için husuıi bir baş murahhasımız Tevfik Kamil 

Paris 16 Teşrinlsımi 1929 
~~~~--------~~~~ 

Son günlerde burada umumi a
liik .. .} . ~elbden bir eser intişar 
tn-.~l~r. Eserin muh.arriı-i, Robcrt 

r.ouc.ırd. umumi h:ırp esne.sında 
"ikinci büro,, ya me:ısup olduğun
dan bu pek çok mÜl"akaşalnra se
Lep ole&n si;asi casuıiluk dairesinin 
c· ra" cio .u l:öşcı.rini görebilmek 
fıı c. , • r.;ı m:ıl:k olmuştu. Eser üç 
kr~1mdan' Y?:ürekkeptir. "Kadmlnrın 
cnrusfujfu,. "Cnsusfuğun büyüklük 
ve hazrr.ctcili~i,. ve "Rusya ekispe
cfır yo:u:n:ın hakikati." 

buluuuyurdu. Bu sırada kendisini 
·•fntcllgence Office,, hizmetine a
lınmış •c .servet, micevlaer ye el
maıılara garketmlştir. 

BG c ~ kitabınd~ Alman ordu 
1 t n ·n·n İs,iç.rerıin Bascl-Land 
L lonu!!cll b(yük n:il:tarda cep
l- -:e i~cl ve depo ett klcrini 1.'e 
f~ "çre t:.ükümcl"c!n ne bunların 
im- ·ncen ne de A1rrl"'n hududıın
d. n eç;rifd.ğinden hi"berdar ola-
rnndığ"ım iddia ediyor. Ml:harrırin 
veroi~ı izahata göre, nihayet Fran
sız ojanları buna mani olraak için 
rnütlıiş bir vımt .. ya müracaat et
t'I r ve Sdılacht ve Pt.okheim fab
rikal .. rını hm: nya uçurdular ki yı
kınb' <tr ı:ıltı J beş mele cesedi 

Bu güzeJ kadının ifşaat ve ıer
gijzeıtleri saymakla bitirilmiyecek 
kadar çoktur. O her zaman • ıır 
anlıyabi(eceği bilyük bir adamın 
yanına yanaşır, onn kendf güzel
lik ve caıibesi)e teahir ettikten 
sonra müttefiklerin ifin• yaraya 
bilecek ne var.sn elinden alırdı. 

Boucnrdın iddiasına göre bu 
kadın Parisfn Almanlar tarafından 
uzun mesafeli büyük toplarla bom
bardmnn edileceğini 99 gün evvel 
haber vermi.ş yalnız teferl."üat hak
kında fnz1a malumat bildirmemişti. 
O, ıalibi ahmerde hasta bakıcı 
kıyafetile faviçrede de hafiyelik 
etmişti. 

Lakin bu kadının en büyilk 
l~lerinden birisi, harp esirleri:ıin 

ile 11 ynra ı Çll ru-ilmıştı. Mulınrrire 
ı;irc Fransanın mah~ ana çalı~an 
brp o kad;ır müthiş imiş ki, Fransn
yı bu hnrekelincle haksız görrncl' doğ-

isticvap dairesini idare eden, Mt?c
klenburg-Strenlitz büyük dukasını 
teshir edişidir. Müttefikler, Ala
manlann, lngiliz, Fransız esirlerini 
nasıl isticvap ettiklerini iyice bil-

ru c,;mı:ızın.~. Bundan maad<ı, hu
giin Vincerıne.s askeri müzt:sindc, 
kcpy~ları g(;rülehilen 11 İkinci dai
re,, uin başka bir casusluğu da 

ı yni düşünce ile lı .. klı ğörülmektedir. 
Paris "ikinci dairesi 11 harp esna
sında, Zürih'te mükemmel bir mat-
baa tesis ederek burada mütehas
ı;ular tarafındnn Almanca "Frank
furter Zeitung,. gazetesinin aahte 
nuslıalannı ayni aumaralarla nq
retmiştir. Bu sahte gazetelerde 
Almanyada hakikati yazmak müm
kün olmadığı için, gazete idaresi
nin, gazeteyi badema bitaraf bir 
memlekette, yani isviçrede nqre
deceği yazılıyordu. 22 nusha ve her 
nushadan 4000 sayı çıkanlan bu 
sahte ıuete Fransıx tayyareleri 
\'uıt.uile almanyaya abhyordu. 
Boucard Zürih'te Avuıturya 
konsolosluğuna yapılan bünm •e 
ı!rkat hakkında da irahat vererek 
diyorki: Konı;olos meğer sahte bir 
davetiye ile Baur otellne ·davet 
edilmiş, "Daily Chrouicle,, ve "A-
1,•anti, gazeteleri muhbirleri olan 
ıki gazeteci konsoloshaneye yapı~ 
Jacak ıuikastı hazırlamışlar ve 
Zürih İnailiz casus teşkilata reisi 
Pailpot ile İtalyan casusu Pini-nin 
yardımile Floransadan getirilen 
iki azılı hırsız ve katil vasıtasile 

bu işi başıırmıtlardır. Esas ga)·e 
Leonardoda Vinci zırhlı::;mın Ta
rant'de tahribine ait bir planı A
vusturya konsolosluA-undan aşır

mak idi. Hırsızlar planı çnhnağa 
muvaffak olduktan sonra konao
los nldatildığınr pek ıeç anlamıf, 
\•e beynine gendi elife ku,.unu 
11kmışbr. Diğer taraftan da po
lisler b°' yere konsolosun katifi
nl aramışlardır 

mek istiyorlardı. Sten.bert, ölen bir 
Avusturya zabitinin karısı .sıfatile, 

güya kocuınm cesedini aramak 
üzere garp cephcmne gitti. Büyiik 
Duka ona 5.şlk oldu, ve bittabi 
Fransız ar ve lngilizler bu sayede 
yalnız Almaa cephesinde mrJmn 
nasıl i.sticvap edildiğini defi~ ayni 
zamanda Franaız. ve lniifiz siperleri 
yanına konulan küdik aletler vuı
tasile, fnriliz, Fraaaz siperle.rinde 
en hafif bir KSle bile kon~larm 
Almanlar tarafıadaa :nual dinlen
diğini de fttrenml,lttdi. 

Stenbert bu aletlerin bütün 
plinlarıaı ve aureti iatimaIIerini 
o tekilde Frauaız ve fagilizlere 
baber vuebilmftti ki, bunların bir 
çoldan müttefikler tarafından tah
rip edildiji gibi bazdan da kas~n 
Almanlan yanlış muhavereler ve 
haberler vermek için kullanılmı~tı. 

Bouea rd, bn kadar işler gören 
ba gü~el kadının bugitn ne yap
tığı hakkında kasten biç bir ~ey 
kaydetmemektedi,.. Dikkate tayan 
bir hadise de umumi harpte İngi
liz.Jerin hizmetinde bulunan n 
"g. m. 27., ismi verilen bir genç 
Almaa aabitiain yapbidandır. Bu 
zabit eneli g6nülJü olarak cep
heye göoderilmitti. 

Fevkaıade istidadı yüziiDden 
6 ıa.:ı ordu emniyet hUmetine 
alınmış ve çok geçmeden Ba~ra 
veliahti Ruppcaht'tn itimadını ka
umarak hu.susi hizmetiae gir
mişti. Bu zabit nyeaiode İna-iliz
ler bütün umumi h.arp eımaamda 
her zaman 6 ıncı ordunun esrannı 
Öğrenebiliyorlardı. 

Bu zabit sonralan terfi ederek 
albncı ordunun gizli bir dairesi
nin müdürü ofduğundan mi!stak.il 
lıulunuyor ve kimseye ""•p ver-

Müttefıklcrin hizmet:ncle f2rh-

5an en mqhur caıru3 Avusturyalı 
tmma Stcubert idi. Bu güzel ka
dıni büyük bir hanım ol rak bü-
1 ün dünyayi gezmişt: •. 

Harpten evvel, Viyana aarayına 
mensup bir prensasin Bisrritz, 
Ax ve. Monte Larloda damcionörü 

• mek mecburiyetinde buhmmıyor-
41u. Hatta Spada müzakereye 
girişen Almanya mütareke komis
yonuna da dahil olmuştu. Ancak 
bütün işler bittikten ı;onra orta
dan kaybolan bu zabiti Downing
Street bir prensten fazla he diye
lerle taltif etmiştir. 

rai'Uhi ~~'lfrr!lk<a: ~ 

ari Antuanet 
.. Hanri Robert,. 

Bir kraliçenin İşkencesi 
·' 

lmperntoriçe Mari-Tcrez, kont 
.. ,lcrcy-Arycnto" yu sureti mnhsu
ıa 1n Mari Antunnete neznret et
etmeğet onu sevki idare etnu~te 
ve hatalorını, kuıurlannı tuhüı 
etme e beyhude )'ere memur etti. 

VeliaM, bir mehtepli kn ola
rak dahi, zaptırapt dinlemiyeu, 
saygı lıilıniyen , çapkınlıklnn 

seven bir çocuk te.!!iri hasıl etmek
le idi. 

Saray resmi kabullerinde loren
disini sclamla111afa gelen şaynı 

hürmet kadınlar karşısında kahka
hadan kınlıyordu. Bunun hisıI et
~iği tesir feci iGi. Jmperatoriçc \fa-
ri - Terez,-lri memur ettiği konttan 

bütlın bu hallerin sadık akislerini 
duyuyordu - kızına gayet ağır fl•r
:ıinişlerde bulunmakta.u kendini 
alannyordu. 

insnnfarm yüzüne karşı ltahk?.lıa

Jarla güldüfrünüz iddia ediliyor. Bu 

sizin için fenadır \"C ber!tesi kal

binizin iyiliğinden şüpheye düşü

rebiliı:. Aziz kızım, bir prensea 
için, bu kuaur her lınldc küçük bir 
kusur değildir." 

1.S iact 11L'!i" det diğ'a taraftım, 
kijçük veliahti=ı ahvali harekatın

da saygı eksildiğini müşahede et
mekten hat? kafmıror. Mari Antu

nnet kendisine lıo~ görünmcğe ça

balıya.n bütüa bir ~cnçler kafilesi 
t:ırafmdnn takip edi-ryor. Banfann 

onun p.'.':~ takılmaları bir yığm 

dediltoduya sebebiyet veriyor ve 
rİY:tyetlere nuaran veliabtin ismen 
JtarJSI oJm&'iL d.ı dedikoduları DV• 
vetJendiriyordu. 

larının itirazım mudp oldu. kom.•iyoa t~h:ili mevzuu bnhlıtir. beyi makamında ziyaret ederek 
Vakıf ıula.rm varidatının mua- Zira bunlann mühim bil" kıs- kendisile uzl.ln müddet gürütmü,. 

tazam clbayetlnln temini fatenildl. mı hakiki kaırançlarını aakhyarak tür. Bir suthn {ula aüren bu 
Bmıu11 üıerine encümenin tekrar ve yahut tetK:ik memurlannı i;fal mükalematta Türk • Yunaa müba-
bu huıusta tetkikat yapmaaı ka- ederek az kazanç vergiai vermit- dele i.şlerininin mevzu bahsolduğu 

!erdir. 
rarlqb tahmin edilmektedir. 

Sami pafa zade Sezal bey• Filhakika 7aptlan tahminlere Eniı b. bu bir iki pn zarfın-
naı.aran bunlar sıkı bir tetkik ve 

ey kiraaı verilmesi karulqtı. da Atinaya müteveccihen hareket 

İkramiye! 
DbkG ıab&h refiklerimizden 

muhtelit mübadele komisyonun
daki memurlara ikramiye verilece
jlnl yazmqtı. Bu hususta muhtelit 
mübadele başinurahhası Tevfik 
Kamil B. bir muharririmize şunla
rı söylemiştir: 1 

- "IKramiyeyf sureti katiyede 
tekzip edebilirsiniz. Bu rivayetin 
mana ve menşeinl anhyamadım. 

Türk heyeti murahhuasmda böyle 
bir ıey yoktur. 

Tasarruf gayeıile biz ekipleri 
dahi yanya indirirken ikramiye 
vermek biraz garip olur.,, 

\
7ilayet meclisi 

Aldığımız. malümata nazaran 
Dahiliye vekaleti lstanbul vilayeti 
meclitd umumisinin içtima zaman
ları hakkındaki talimataameyi de
değiftirmiştir. Y enl talimatname
ye nazaran meclm umumi Kanu
nuevnlin 15 inde içtima edecektir. 

'f opkapı Silivri yolu 
Daimi vilayet en~üıneni düu 

vilayette içtima ederek T opkapı
Silivri yolunua Çekmeteye kadar 
olan kısmının inşasını müteahide 
ihale etmiftir. Y olwı bu luamı as
falt olarak yapalacakbr. 

Müteahitle yapılan mukaveleye 
nazaran yapılacak yolun 10 senelik 
tamiratı da müteahide ait bulu
nacMkhr. 

İtalyan sefiri 
Italyanın ankara sefiri M.Orai

ninin Berlin sefaretine nakledil
diğini yazmıştık. Ahiree Romadan 
avdet eden M. Orsini öbür gün 
Aukaraya giderek hükiimetimize 
veda edecektir. 

ltalyanın yeni_ Ankara sef are
tine tayin edilen sabık Tokyo se
firi M. Pombeo Aloisl Japonyadan 
hareJ<.et etmiştir. Fakat ancak iki 
ay sonra şehrimizde balunacaktir. 

ltalyanın Atina aefiride Buda
peşteye na\d~dilmiştir. Atina sefa· 
rctine Lizbon sefiri gelecektir. 

Bir faJin 
Bir ıeoedenberi Sarıkamış müd

dei umumilitinde ifayi yuife edem 
Muhü 8. iN kene lıtanbul ceıa 
mahkemai •idd.iumuınilltJ.e 

tayin edilmlf ft dm.elen itihare• 
v~ heth•ıfbr. 

Ortada yok! 
lzmir razeteleriıacfe ok.chajv

mu.za ,-öre iskin idaresi teffiz ye 

tetkik memurlanncba Ce•aJ efen
di bir kaç pndenberi tegayyüp 
etmiştir. Cemal efendinin kaybol
ınasına sebep, teffU komisyonu
nun bir mübadil için tanzim ettiği 
cetveli kftldi ke dine tebdil etmiş 
olrı: sı imiş. Mumaileybin nerede 
oldu belli değildir. 

epe} ce uzun bir zamaa l'eçmesi 
Jiztm geldi. 

ıfari Anluanete gelince, belki 
o da içinden ıııuı.tarip bu •nuyor-

du. Fakat zahiren çılgınca bir ne~e 
içinde e~lcnip c!uruyurdu. 

Baloya gidiyor, operaya gidi
yor, komediye gid~}or, bütün gece 

oyun oyuuycr, avlara jstirak edi

yor ve h,.rkcs!e...lğkniyordu. 

Hu yrrde ;yni eğlence arl~a
daşlan ~f:ılretinde bulunuyordu. 

V cliahtift lıardeşi kont Dartua 

bunbnn ba~nda 

Adam ~tfınnda.a 
ile maruftu. 

geliyordu. B•J 
çıitmı, hayatı 

Vicdanından eMİlt elchafu fçfn 
dedikoctulara ~ lc.&ıek a•mıyaa 

Mari Antu•net he•ke-. ~ ket1-
dini bırakıyor, fUh, zarif, aeşeli 

davramyorJu. Mesela avlarda ke.n

disi için getirilen Jeme.jiıı bir 
kısmını etrafını alan gençlere da

ğıtıyordu ve bir veliaht tarafından 

yapılmaGına pek nlışılmıyan yalnız. 

bu tnvru baı:c!:.cti bile bin bir tür

lü lakırdıya m.al1al bu-akıyorcba. 

H1ır nı!kad.ar 5ru ayda ari 

takibe marua kahaq olaalar laa-
zine bugün bir milyon lira bclar edecektir. 

Randevu evi! fazla tahsilit yapabilecektir. Ma
liye vekaletinin bu tetebbüsü çok 
müfit olacaktır. Unkapanmda Camarhı sokakta 

randevuculuk ettiği haber alınan 
Mahalle heyetleri Mehmet Alinin evi evvelki ~ece 
Kanunuevvel ayı içinde mahal- polisçe taharri edilmiş ve bir çok 

lelerde muhtar ve ihtiyar heyetleri genç kız ve erkekler bir arada 
intihabnhna ba~Jenacaktır. Alaka- yakalanmışlardır. 
dar zevata icapeden tebligat ya- Mehmet Ali hnkkıncia kanuni 
pılmlfhr. takibat yapılacıtlctır. 

-===o.-=====~~~===-=----=-===-8':==-='= = 
Oır\!;Dşa n~n 

Ta,hliye nasıl 
cereyan etti? 

--·--
F rcskolarla, Lutfi bey ve Jalı: 

Basatın alakadar bulundukları ir-

tişa tahkikatı hakkında ıon karar 
istintak dairesince lı~zırlanmakta-

dır. lrti~a hadiseııile maznun bu
lunanlar arasında memurlar da ol-

ması dolayısıyle davanın tevhidin 
rüyeti muhtemeldir. 

irtişa işinden mevkuf bulunan
ların tahliyesi mes' elesi şimdiye 

kadar ıazetelerde yazılan şeklin 
temamile haricinde bir suretle vu
kua gelmiştir. 

Mevkuflardan Nesim Maz.ilyah 
efendi paz.arteıi günü ıabahı ke

faletle tahliye.si için yedinci iatin

tak dairesiae müracaat etmiş, fa

kat müstantik Nazım bey bu ta
lebi reddetmiştir. 

Neaim Mazılyah efendi bu red 
lrararına itiraz zımnında üçüncü 
ceza mahkemesi riyasetine müra-

caat etmif, üç~ia ceza riyaseti 
enakı tetkik etmiş ,,. tahki-

katın son Yaıiyetine göre Nesim 
Maıılyab efendiain tahliyeıinde 

mahzur olmadığını görerek iıüntak 

dairesinin red karanru kabul etme
miş ve Mazılyah efendinin tahliye-
sine karar vermiştir. 

Bunun üzerine m6atantflr riya
setin kararanı kabule mecbur kal

mıf, Manlyah efendi tabliye edil

miıtir. 

Difff mevkvflar da bu tahlfye 
üıerine ayni tekitde •ÜFaeaat et
mi,Ier, müstantik hunlan da red
detmiş, fakat ceza riyaseti bu 

mevkufların da tahliyeıinde mah
zur görmediğinden binnetic:e lıteJ* 
onar bin lira kefaletle t.hliye ecl
ihnişlerdir. 

24 saatte 24 
vak'a 

Zabıta raporiarına nazaran son 
24 saat zarfında fehrimizde 24 ;u.. 

bıta vak•ası ohnuıtur. 

şeref ve itibarı gayet kuvvetli 
görünüyordu. 

Kendisinin ayı aaUeri, bayuha
hane hareketleri, eöme-rtlifi, saf-

feti kalbine şehadet eden halleri 
zikrediliyordu. 

Annesi ölen lıtr küçük köylü 
kızı evhitlılc edinmiş, saravınA 

afarnk onu kendi yanında büyü

H!yor ve bu kızla bizzat meşgul 
cluyordu. 

Bir gün. avda, av memurla
rından birini - ~yik yaralay .... 
ca Yari A11tuanet OIMla lcetMtt 
eDerile yara.na• Nrmtş, cebiocMlli 

biitün parayı çıkanp ona nrnıft, 
ve muhtaç oldutu ted-.vinin daha 

çabuk yapıJabJlıneai ~in mecndw 
kendi arabamaa binclıır..if&i n ya~ 

ralı adam arahasile aiderken Mart 

Antuanet ormanın içinde bir saat 

arabasının dönmeaini lıııeklcmifti. 

Halk arasında uyandırdığı mu

habbeti azimdir. Her ıöründüjü 

yerde şiddetle. alkı.tlamyor ve her

kes dfu:dücü " Fkmi ,, a'la Mui 
ADt aoet ite ke11disine layık bir 
varı~ hutduğunu aöyfüyordu. 

Mcaln11kteme~e 

Polisi vuraıı 
Sarı Mustafa, 

-- ı.--

Şi,anede bir gazinoda polis 
Celal efendiyi tabanca ile oldürme
ğe teş:cbbü.s eden v-e kurşunla }"ll

ralıyan San Muslnfanm muhake
mesi dün ağır ccze mahkemesinde 
yapılmıştır. 

Şahit olarak Hafız Burhan bey
le gazinocu Hakkı Ye Şadi efen
diler dinlendiler, buDtar filvaki 
poli• memu•ile Mustafa arasında 
ki kavgayı ıördüklerifil, yalıoı:ı 
Muataf anın ailaha davraııdığıaı, 
fakat vurduğunu görmediklerini 
söylediler. 

Sabahaddin beyle Robe!.ta. isim
lerinde iki şahidin t!e ihzarı celp
leri takarrur ettiti halde bu ih
:ıarlo11r pofüıçe infaz olunmamqb. 

Heyeti hakime bu ihı:arlara ia
faz etmiyenler baklmıda takibat 
icraaına karar vererek mWıakeme
yl talik etti. ---
Yuııan sefiri 
ankaraya gitti 
Yunan Hükümetir -:len talimet 

mahsusayı hamil olarak selen ve 
üç gündeuberi şehrimizde '>ufa. 
nan yeni Yunan sefiri M. Polihron
yadis beraborinde refikuı da ol
du~u halde dün akşam Ankaraya 
hareket ctmi,tir. 

Yeni Yunan ıcfirlnin önümüz
deki halta Kciıicumqur Hx. ne 
itimatnamesini takdim etmesi ve 
badehu Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüştü Beyle tema• otmesi mub
nıteeldir. 

Feci kaza 
hmlr razeteferinde okudutu

muza aöre Halkaputar i.taıyonu 
cinnn.&a Çamcffbi OW'Ykıinde atüaı
ın bir ku.a olmuştur. hmir Kasa
ba fimendif er kumpanyaıının ta
mirhanesi üzerinde 9 metre irtifa
da tamiratla meşgul olan Balıke
ıirli Kocabayılıı: Mehmet oflu otuz 
Ja.taıtda Emin namıadeki amele 
mivazeaeaini lraypederek aşatı 
düpnüf ve derlaal vefat etmittir. 
Eminin bel kemiği ve diz l~mik
leri kırılmıfbr. Cesedi Memleket 
hastahanesine lraldınlmışbr. 

hayatının tehlikede oıduğu haberi 

ortalığa yayılıyor. Tam 12 ıüıı. 
ölümle müudele ediyor. 

Saray, kendi kabının içine çe

kilmiş ıüküt içinde, bu hcl müca
delenin ıonunu bekliyor. 

Bütün eğlenceler, bütün l'flml 
kabuller talik e6iliyor. Mari Ant ı

anetin bu eınadaki hatü vaziyeti 

mükemmeldir ve her kea!>u ta•· 
nna kartı bürınet 1' · 11etmekte4ir. 

Halk, awayua öaine topl••llU.lt 

••elite ~ ... , lorahn ocl.ı•ının r•n
çueahtcle tltriyea muma bakı70r. 

Birdenbire hlk araaında bir fa)"a 

çıkıyor. ?l'•ım ıiadil bu. aliaıettlrl 
15 inci "Lui,, ıon nefeabıi nrd• 
a~ izeriae, m.r"f .... , -

tilyor: 

"Kıral IWiU Ya,qın kiran,, ·n 
h.lk on altme• •Lai"'!tln doğt:ft:1na 

alkıflamak üzre ıBrilltüIG dalıatar 

halinde akmata baflıy-.1r. 

Marl Antuvanet bu beyec~ 
teznhüuttan çok 111üteha.11ia o'a -

rak iözlvi yaı içlnd.::. , kocaaıaı 

kuca.ldırnak kabi.aDe bir •G,rla 
.lolu obn ıu .&ıl:eri .öyliiyor. 

EveJki gece Üsküdarda 
tlyatroıuadan çıkan Şadiye 
ma bahl:çı Nedim ve Arif f 
nrunlannda \ki kiti taarruz ed 
tecavüzatta bulunmak iste 
aede poliıçe yakalanmıılardır· 

Kadına dayak 
Langada oturan Yusuf, k 

Fatma hanımı kendisinden 1 
tavuklara satmasından dolayı 
me,tür. 

Kaçan sevdalılar 
Unkapaaıada otoru Nurf 

rnlnde biri l..aarada oturan 
soriyi kaçamıfbr. Beraber~e • 
reye gittikleri me.fkUktur. I' 
bu iki sevdalı11 aramaktadır. 

Ağır bir cerh 
Bakkallar cemiyeti reisi f'f. 

Bey evı.·elki gece Beşiktaşta 8 

ınndcn çıkarak evine geliriellı 
tün inhisar idaresi memurları" 
Rıza efendi tarafından bı~ 
ağır surette yaralanmışbr. 

Mantarcılık 
Lax Hasan ve Bebek 

isminde iki sabıkalı, Sama 
oturan Mehmet efendinin 81 
sını mantarcıhk: suretlle d 
dırdıklarından polisçe yakalaıı 
lardır. 

Kaza 
Denb amelesinden Nez.lr Al 

bandrah "Tirye,, vapurunun \fiil 
kull.uırken demir arkaaına 
mış ve ağır surette yarall\nlll 

Nezir ölgün bir halde ba•t 
ye kalduılnufbr. 

Saat hırsızlığı 
K.araköyden geçmekte o 

Matmazel Lüinia aaari And• 
Ahmet isminde biri tarafından 
nlırk:en yakalanmıştır. 

Anaforcular 
Bazı kimıelerin ötede 

lokanta ve birahanelere ıri 
zorbalıkla para almakta ve ye 
yiycrclt, içki içerek parasını l 

memekte oldukl.1ln hakkında ti 
yet vak& olmuştur. Şikay~ite btl 
nan utm ifaduine ıı.azarall 

• lar 6 ki,id&r. 
Bu 6 kişi içtikleri içkfnin, 

dikleri yemeğin parasını ve 
dikleri gibi aynca lokanta "'e 
ralıaae aahipf erini de korkut• 
para almaktadırlar. 

Vilayet bu gibiler hakk1 

takıbat yapılmuı için müdd 
mumiliğe müracaat etmiştir. 

Ev soyanlar 
Kuraknpıda dur- Kirkot 

mindc bir Ermeni ile bir ark• 
Y edikulede ban evleri ıoyar 
cinlüamcşhut haHıtde yak•I 
mı lardU'. ;:;;;,-===--..=:=======_.,,-

iki istatistik 
Tfear.t ltaraaıı tan&~ 

pılan iıtatiıb1der• gör• te,rioİ' 
velin lkiucl haftuında bari~; 
cina •e miktarda mal .. ,,ıs• 
mittir: 

Arpa 57 ton, buğday 11 
bu)rur 1' ton, yulaf 40 toa, dl 

cimek 6 ton, kepek 120 ton .• G 
Mr .. afta içinde Aaadoludan · 
ri111ize S79 ton arpa, 207 ce' 
3710 toa batday, 219 ton çaf 
4 ton fındık, 200 çuval 
ıelmiıtJr. J'. 

Ge~eıı ay zarfında da A• 
ludan t•hrimize 23 hba toO . 
geJmlf. bunU11 438 tona hl 1 
Mvkedilmiftfr. Gene pçell ~ 
l~inde harice 110 ton buğda1ı ~ 
ç:unl JIOlnat, 236 ~al kuf 11. ~-
69 ton bulp?', 12 toa bald• :it. 
mittir. Bı.aadan batlı• 125 ,,. 1'_ 
afyon, 184 adet a• cleriıl, 1 ;ı ~ 
balya tiftik, 3180 balya yapaf't 
balya k•çi k .• ı ihraç edilmif*i'• 

C üilıan~de f~ 
Gllhane ee.ririyatı 19129·1 r 

aeoeel miaamerereri•1in ak ı#J' 
ına 17-11-2' rhü mu.alftm ~ ~ 
Miiatr Ye 111aalBm Btirh•11 I_ 
beylerin riyaıetfle alrtedif~ / 
delıd -.a1t•at.r mhalrqaya • 
mftdir. tı~ ~t! 

J - Attlf nk'an. P" 
m .. .iıal HHaa Bey. tf 

2 - Nülcüııü tifo nk'•''' 
•lhye nıu-.vini Nevzat Bey. ı;İ ı, 

3-- Perlkan!it Jnuıae"'s. ~ 
füa Abdillkadir Bdtey. ild ıs•~ ), 

4 - Menşei f ofan i r \ 
rellnit nk'ass. Mu1t.Iliaı N1y•• \~ 
ıınet Beı. J~ 

5 -- Tam~r tl';hlıfnde 1' ~ "-
grafmfa den-cel kıymeti. ~"' 
Fuı..t Kimi: Bey. cf6~ 

M\i ıakafat• muam .. A" Y udıfl bir mekhtpbt: 

oldu 

Ruıyah üçüncü .,Petro" gibi, on 
altıncı ,.Lui" de, zevcesine kartı 
muhaboctiai fıh,N. 

Antuanetin ınevlui bunlardan aar- 30 nisan 1774 te, 15 iaci "L~ - '*Çeı. ·~.alt.mat ..... • dla H Muallim Bürb ... 
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ia nihtt)1et! ariciye vekili- Adalete kar§ı 
galeyan 't'zel ·)roı0 rı !U? ııiıı taziyetleri 

... 
Ankara 19 - fstnnbul valisi 
l.ddin Bey dnh"liye vekili ve 
niyeti umum·~ c müdürü ile te-
!I ederel: İst •. nbul zabıtasına ait 

tıı mes' eleleri neticel•mdirmeğe 
lış<ıcaktır. 
Bu eümledan olarak latanbul 
ıtasında bazı tebedüller yapıl-

Polis müdüriyetlerl arasında bazı 
eddüller yapılması da muhte

tldir. 

Bu cümleden olarak Trapzon 
lıs müdüriyetine emniyeti umu
lye ikinci şube müdürü Şükrü, 
niyeti umumiye ikinci şube mü

"rlügüne iz.mir polis müdürü 
iller beylerin toyin edllecekleri 
Yleniyor. Ömer beyin yerinede 
~er bir z.atm tayini düşünül
tktedir. 

bir kaza 
Ankara 19 - Ankara da feci 
otomobil kazası oldu. 8 yaşla

da ve hamallıkla idaresini temin 
en Süleyman oğlu Ali hııriciye 
killiği konağı önünde caddenin 

tarafmdan öteki tarafına geç
k istemiş, bu esnada Abdullah 
lu Höseyin namındaki şöförün 
aresinde bulunan otomobil, ço
b çarpmış çocuk otomobilin al· 
da kalmış, kolundan, bacafından 
hlikeli surette yaralanmıştır. 

Çocuk hastaneye kaldmlmıf, 
Ör tevkif edllmlttir. 

Islak üzümler 
fzmir, 19 - Müskirat inhisar 

•resinin birkaç haftadan beri ü
lb mübayaatında bulunmadığını 

ber vermiştim. Filhakika inhisar 
•resi 3 h!frinisaniden itibaren 
raada mübayaat ya pmıttır. Dün 

lturuf fiatla 1113 çuval ıalak ü
lb mübayaa edilmittir. 

lnbiaa• ldareainin ü:ıüm milba
•tında bu kadar yavaş hareket 
lbeaindeki aebebin ıalak üzüm' e

am barda fazla durduğu takdlr
bozulmata yüz tutmasıdır. 

idare dalma mübayaa etmit 
utu ıalak üzümleri işledikten 

tıra ikinci mübayaatta bulunmağa 
rarlattırmıştlr ki bundan aonra-

. rnübayaata arl\da azaıni on iki 
il bir fasıla verılecektir. 

Fakir çocuklar 
hmir, 19 - Şehrimizdeki ilk 

tktep batmuallimlerl, dOn öğle
ıa aonra fakir mektep çocukla
• yardım cenıiyetı umumi kati
A11m lamel beyin riyaseti a!tın
toplanarak, kendi mıntakaları 

ilinde çocuklara yardım için 

lltıklan tetkikat etrafında a-ö

lbÜflerdir. 

Muallim beyler, vakti, hali ye
e olan aile aahiplerile bu hu

~ haabuhalde bulunmuşlardır.Bun 
, t fakir yavrulara yardım atmeği 
t vicdan borcu telakki ile teah-
datta bulunmuşlardır. 
S.yrakh, Sakarya ve Halit bey 

ltteplerindeki fakir yavruların 
tcekleri ayni mahalle halkı 

•hodan temin ~dilecektir. 
l>iter mekteplerin bulunduklan 

~takalardakl halk ise cemiyete 
kaydolmağı ve nakdi yardım

'butuumağı deruhte etmltlerdlr. 
ı.. .• •lika şükrana t•yan a-örülmek-
'1Qır. · 

8azı mektep baımualllmleri, 
~di mıntakalarındaki tetkikleri· 
tırıemişlerdir. 

Bir tekzip 
Sofya, 19 [A.A) - Bulgar tel

~ ajansı, parlamentodaki muh

'tıı tt reisinin öldürüldüğüne dair 

\ thi membalarından ırelen ha-
~ltri tekzip ediyor. 

~nıerikada buhran 
ı "'1vcrs, 19 [A.A) - Amerika

~ bGküin aüren mali buhran baf
ltıüşterial Amerika olan elmas 

>,, 
\ı asında da fena tesirler hasıl 
\ tktedir. 15 Din ioçiden 1300 ka-

"ı tiındiden işsiz kalmıştır. 
~ --
tlıerikada l•ir vefat 
V,•hington, 19 [A. A) - Har

llaıın M. Geed, vefat otmit-

-
Ankara, 19 [A.AJ - Irak baş

vekil Abdülmuhsin bey Esrıındunun 
vefatı münasebetile hariciye vekili 
doktor Tevfik Rüştü bey ile Irak 
başvekil ve hariciye nazın Naci 
Şiveydi bey arasında atideki telg
raflar teati edilmiftlr. 

Irak ba§ı·cldl ve hariciye 11a· 
zırı Nari Şivcy<li ""Y'femliye: 

Başvekil hazretlerinin ani ve
fatını teeı;sürlerlc lıaber aldım. Sa
mimi taziyelle.rimin kalulünü rica 
ederim. 

l)oktor 1'evfik l{üştil 
Tiirkiyc Harit·iye ı·ı•l.·ili 'l'cıfik 

Rıişlii bt•w:f rndiy~ 
Irak ahalisi ve hükumeti müm

taz lider ve recülü devleti olan 
Abdülmul::sin bey Essndunun ufülü 
münn.sebetile hissiyatı tazi} etkara
neyi muhtevi olarak keşide buyu
rulan telgrnfnnmeden dolayı zntı 

devletlerine teşek)türlerimi arı.ede
rim. 

Naci Şiveydi 

Pragda n fimayişler 
Prag, 19 [A.A] - Alman lisa

nile konuşan talebe bu sabah ye
niden bazı tezahüratta bulunmuş

lardı.r. Bir çok tevkifot yapılmış

tır. Siyoniı;t talebe yahudiler oley
binde yapılan nÜmRylşlere karşı 
protesto etmişlerdir. Talebe, Brno 
da da aümayiş ynpmışlardır. Za
bıta müdahale elnıiştlr. 

Deniz konferansı 
Londra, 19 [A.AJ- Londrada

ki Japon mahafili rcsmiyesi ya
kında toplanacak deniz konferan
sı hakkında lngiltere ile Jııpoııya 
arasında yarı resmi eurettc vuku 
bulan mükalemclerin hiçbir arıza
ya upamaksızın memnuniyeti mu
cip bir surette devam ettiği be
yaıa olunmaktadır. 

Zelzeleler! 
Londra 19 (A.A} - Merkezi 

muhiti Ternev in cenubunda oldu
ğu ı.annedilen ve denizin dibinde 
vukua gelen dünkü teıel:r:ülat ne
ticesi olarak atlantikten geçen 
kabloların bir çoğu yeni Nikoçya
nın cenubunda kırılmış olduğun

dan Newyork borsasındaki fiyatlar 
Londraya büyük tuhhürle tebliğ 
edilebilmiştir. Newyorkta nufusca 
zayiat kaydedilmediği gibi mnddi 
basarat ta ehemmiyetli derect!de 
değildir. Bu zalzeleler Newyorlc ile 
yeni lskoçya ve Ternev aruında 
imtldat eden sahil boyunca hisse
dilmiştir. Teulı.ülat esnuındn yağ'
mur ve kar yağmış ve bir cezri 
met hadisesi vuku bulmuştur. 

Amerika borsasında 
Nev-York, 20 [A.A] - M. Ho

over aon boraa buhranı yüı.ünden 
aaraılmıt olan iktisadi hayatı tan
zim mes'elesini tetkik etmek üzere 
iki mühim içtiman riyaset etmiştir. 

Şehrenıiııiııe bakın! 
New-Y ork, 20 [A. A] - New -

York şehrinin demokrat şehrenıioi 
M. Gamea Wanker, dün belediye 
mecllıinde 4 senelik bir nafia 
proi'ramı ihzar eylemi' olduğunu 
ve 100 binlerce kişiye it verecek 
olan bu mesainin bir milyar dolar 
sarfını icap edeceğini beyan et
mittir. 

Kaçan cani 
[ltland "exaıı,, 20 [A.A] -1927 

künunuevellnde bir bankayı aoy

muf olduğundan dolayı idama 

mahkflm edilmit olan Maraba( 

Ratcillffe namındaki bir cani dün 
hapishaneden götürüldliğii ıırada 
kaçmaj'a teıebbüı etmlt "'ve bir 

komiser muavini vahim surette 

yaralamıftır. Caninin bu hareke
tinden hiddete relen 200 kitiden 
mürekkep bir halk kütlesi mer-

kumum üzerine atılarak onu çırıl
çıplak etmlıler" ve lt mahallesine 

kadar sürükleyerek götürmüşler 

ve orada blr tela-raf direğine aı

mışlardır. ip koptujundaa dolayı 

miktarı ır!tgide artauk 2 bin kiti
ye baliğ olmuf olan <thall yeıal 
lpia i'elmeaİH blr çepok lntbar 

etmişler •• ip •eldikte sonra mah-

-
Pretorya, 19 [A.AI - Cenubi 

Afrika adliye nazırı M. Pirow, söy-

1 
lediği bir nutulda yerlilerin büyük 1 

bir miltynsta hükümsüren galeyaninn 1 
karşı gelmek lüzumundnn bahset- j 
miş, bu hareket ve galeyanın ko
münist fırkasile temastn bulunan 1 
ve üçüncü enternasyonalin vf'rdiği 1 
talimata göre doğrudan doğruya ı 
ve açıktan açığa çalışan mütead
dit teşkilatın tahrikatına miistenlt 1 
olduğunu be ya 'l elıniştir. M.P\row ! 
yerliler ara~ ındaki bu gnleyanın 

salnız cer.ubi Afrika lıükünıet!eri 
ittihadı dnhilinJe değil fakat ce
nubi Rodez}'adı:ı da göriilıncğe ve 
tevessü etmeğe başlandığını ilave 
etmiştir. 

AdJive nazırı, sözlerine devam 
ederek demişt~r lci: Bu hnrc!tet 
artık teh!"keli Lir ııaf!:aya girmiş

tir. Z:ıbıt.:nın kanaatine göre, va
ziyet öyle bir şekil almıştır ld 
vukuatın ortadtm kaldırılması için 
cezri bir çare bulunın2dığı tnkdir
de yerliler arnsında görülen bu 
hareket ya galeyan bir, yahut bir ı 
buçuk seneye kadar vfüıi miky:t
sata iğtiqaşlara münkalıp olacak, 
bu hal ise beycız. renkli ahalinin 
mukabelei bilınisilde l;ulunmasına 
ve linç usulüne müracnat et•nesi
ne sebep olnc:ılttır. Karışıklıltlar 

çıknrmağa çalışan bu teşkilat 
mensupları sauayie mütellik mak-
satlarla hareLet ettil<:Cr:ni söle
yoriar. Fakat hakikati ode cebir 
ve şiddete müsteni! hareketlere 
meydan vermek gayesini güden 
bir propağandaya girmiş bulunu
yorlar. 

1,ayyarc haberleri 
Paris, 19 (A. AJ - Tayyareci 

Bai!ly, l~eginensi, Malctgaya uğra
mı,lar bir müddet sonra Kr.rt:ıca 
istikametinde havalaınm',ilnrdır. 

ltaiyada casusluk 
Susak, 19 (A.A] - Ecnebi dev

letler menfaatine caııusfuk eden 
iki kişi tevkif olunmuştur. Ele ge
çirilen vesaiklerden <'ntusfuk m~r
kezinin Tiryestede olôuğu anla
şılmıştır. 

F'ransa Ahnnnva 
ol 

Parls, 19 [A.AJ - M. Briand, 
Almanya sefir:ni ltnbul etmiştir. 
Hariciye nazırı ile scf;rin ikinci 
La Hey konferansı hal lnmfo gö
rü~müş olmalım muhte:neld;,, 
Konferansın K. Sarıinin üç{inde 
toplanmasına Almanyanın muva
fakat ettiği söyleniycr.M. Briand:a 
ltalya sefıri ar~sında bu s~bdı "u
l<u bulan mülf kntın yaLn d:ıtoplıı
nacak bahri konferansn miiteaHil: 
oiduğuna ilılin.al verilmek ledir. 

Bulgurların borçları 
Paris, 19 [A.A] - Şarki Anu

paya ait tamirat nıesel<.Sile uğ

raşan komitenin dünkij tiçtimam
da hoızır bulurınn Bulgar murah
has heyeti Bulgari~tanın tııınirat 

borçlanna mahsuben tediye eue
bileceğl meblig r kkıııd.ı bir te •• -
lif dermiyan etmcğe ı;alahiyeti 

olmadığını bi'dirı:ıişlir. Bunun 
üzerine bir itilaf İııJsulünü iınkfın
aız görı:n ltomitc, celseyi tatH et
miştir. Şarl<i Avrupaya "it tamirat 
meselelerinin La hey konferan
sından ~vvel hnlJi için müzakerata 
başka bir şekilde d vam edilmesi 
muhtemeldir. 

K<·llo~, Londrada 
Londra, 19 [A.A] M. Kellog, 

ökledan sonra Londraya gelmiştir. 

Rnsyadaki Alınanlar 
Berlln, 19 [A.A] - Reisicüm

hur Hlndenborg, Moııkova etra
fında vücude ge\:rHmif olan ba
rakalarda ya!;nyan ve aısleıı Alman 
olan Ruslara yardım komitesine 
200 bin mark göndermiştir. 

lUübadele serbest1si 
Londra, 19 ( A. A] - lnl{ıltere 

impa ratorluğunun muhteJlf aksamı 
ara&ında mü badele aerbeatiai ve 
diğer memleketler hakkında hima
ye uır;ulüne miiatenlt ıiimrük tari
feleri alateminln tatbikı lehinde 
bir münakaşe açmıa olan lort Bea
vcr Brook avam kamarasında ver
diği cevapta lort Arnold, bu p
lanın evvelemlrde büyük Britanya 
hükumetinin himaye usulnne ta
raftar olmaanu icap ottlrecetlal, 
halbuki hOkllmetla hu usule tid
detle muarıı: bulundutunu ve bG
tGn memleketlere kartı mObadele 
aerbeatial ılatemlal takibe umet-

nasıl tanıyorlar? ne di)'O ? .. 
-

Avrupalılar bizleri hiç tanıma
yorlar. Gerek tahall, gerek tetkik 
ve gerekse ziyaret için aralarına 

karışıp ta Türk olduğumuzu kendi 
lerlne söylediğimiz zaman yüzü
müze hayretle bakıyorlar ve söz
lerimize inanmak bile bternlyor
ler. 

Bundan Üi dört ay evvel Ital
yada idim. Buıada kaldığım müd
det zarfında öyle tuhaf vak'alar, 
hadiselerle karşılaştım ki onları 
kendi ırkdaşlamrıa anlatmak için 
kendimde adeta mecburiyet gibi 
birşey gördüm. 

Bundan üç sene evvel cenubi 
Italyaya ve Sicilyaya doğru u
zanmıştım. Fenni, tetkiltlerde bu
lunmak iıtiyordum. 

italya ynrım ndaı;ıııın son ivi
caçlarına isabet eyliyen Mc.sina 
boğıızında kıiin dilber Reggio Ga
Iabrianın me~hur bergamot bahçe
ler;ni z:j aret eoiyordum. Yanımda 
iki üç Türk arkadaş ta vardı. Ba
hçede konuşurken köylüler mernk 
edip ne milletten olduğumuzu so
rdular. Bunlara Türk olduğumuzu 
ve bir tctkil< seyalınti yapmakta 
olduğumuzu söylediğimiz zaman 
bize inanmadılar ve yalan söylü
yorsunuz, dediler; Türk beynz de
gil, zenci, siyr.hi bir mahluktur! 
Hcrhai<le 15.tif e ediyorsunuz. 

Bu lakırdıları iş;Jince biz on
lardan bir ilti misli lıeyrete düş

tük. Fakat hayretimiz çabuk geçti 
vebu efendilere İürkün siynh değil, 
kendilerinden bile çok beyaz 
olduğunu nnlattık. 

Sidlyonın diğer bahçelerini 
gezerken dahi bu knbil h2diı:eler
Ic karşılaştık. Her hangi bir Sicil
yalı Türk oldu:?umuzu duy.ır duy
maz derin hayretler içinde kalıyor. 
ve muhakkak kendisile alay etti
ğimize zahip oluyordu. 

Türkiye ile lt~lya yekdiğcrine 

her haMe çok uznk memleketler 
ı;ayılRmaz. Napoli den lstanbul üç 
buçuk, Catania"dan lzmir ancak 
iki giinfük bir mesafededir. Daha 
burnumuzun dibindeki akvamın, 
·rürkün henüz. ne rerılcte bir İn!ıian 

olduğunu bile bilmemelerinden öyle 
sanıyorum ki hepimiz bir eza duya
rız. Fakat bu ezayı sadece duymuş 
olmnkla vazifemir. bitmiş sayılnmaz. 
Her fert fırsat buldukça vatan ve 
memleketi nanıına üzerine teret
tüp eylemiş olan bir propaganda 
vazifeshıi yapmakla da mükelleftir. 
Bu vaıifeyi A,•rupaya giden ve 
Türk namını taşıyan inımnl:mn 

kaç tanesi yapmıştır. 

Yapanlar ınevcııt ise de bunu 
yapmadan dönenler de çoktur. 
!.n!} ~c!n ik<-:ı h lr·· :·l"ı·: .,.,ıce u- m 
bır müddeti N:-poli civarında meş
hur Vesuve ynnnrca:2ının etekle
rinde kain bir kasrı bn ıe eçti. 

Bu im.saba ynz.ın pek neşeli 

olur. Buraya ynzm bir çok insan
lar deniz banyoau rapmnğa gelir
ler. ltaly~n mi!letinin yı::şnma ~c

rniti çok çl!th1dir. Bu hall.m bir 
kıEnıı bu.an bir ~·~nyo me\·simin
de senelik l:ütçelcrinin y;ınsını te
min edecek k~d r kurnaz ve açık 
gözdıı:-. Ben de böyle ı.çılc göz bir 
ailenin yrınında oturuyordum. 

Yamrndaki oda ~a her 5ene 
muntaza.mın kiraya verilirdi. Ge
çen sene odamın . .) anındoki büyük 
bir oda yine bu ııuretle kiraya ve
rilmişti. Bilahare dost olduğum 

bu komşular bıına yanımdaki oda 
da yattıklnn ilk gcc~ sabllha ka
dar hiç göz kırpamadıklarını, kız
larının yandaki oda da bir Türk 
ıencirin yattığını duyunca pek 
ziyade ürktüğünü, gece korkulu 
hayaletler gördüğünü anlatmışlar
dı. Meğer komşu~S"ım Türltü ka
uklu, şalvarlı, palıılı \'e yatağanla, 
pala bıyık ve sim ı;iyah hir insan 
olakar tahayyül ediyor- larmış. 

Nasıl? Vatandaı;lanm. Görüyo
raunuzya keodimi:ı.i dünyaya ne 
kadar tanıttırmıfıJ.; 

Bir a-<ln B;ılhk denb.i aahlJle .. 
rindeki banyolatda bulunuyordum. 
Gece tertip edilen' bir müsamere
ye resmice ve temiz bir kıyafetle 
gitmek f'buriyetinde idim. Tanı-
dığım Alınan arkadaşlar ba-
ni kenuı bildiklerine takdim eder
lerken: 

- inanır mısınıı. ld bu bir Tü-
rktür; 

SözümO ilave etmekten kendi
larlai bir tlSrlü alamamıtlardır. 

Bütiln bu saydıklarım benim 
•• bir arkadaıımın ltalya, Alaan-
7a, Belçika Ye Holaatla da batı

nlerdlr. Avrup~• dl-

l Aer yerlerinde iyi tanınmış oldu
ğumuzu aanmak büyük bir gaflet
tir. O kadar uzun ve ananevi mü
nasebetlerimize ragmen bugün Fr
ansızlar btzl tanımaktan çok uza
ktırlar. O kadar tanımamışlardır 

ki Vlctor Hügo gibi büyük ve bü
yüklüğü nisbetlnde bitaraf olması 
)azım ırelen bir insan hakkımızda: 

- Türkleri Avrupa kıtaııından 
koğmadıkca Avrupnlılara rahat 
yoktur. 

diyecek kadar hakı;ızlık, büyilk 
bir haksızlık gödermiştir. 

Türk milli takımının 1924 se
nesindeki şr.refli turnnınnn iştirak 
eden sporculardan dinlediğime na
zaran halk, Türk sporculrırının ea
haya potinle mi, yoksa çakşırla mı 
çıkacaklnrı ve ellerinde nargile 
bulunup bulunmıyacağını uzun uza
dıyn düşünmuş ve münakaşe ey
lemiş imiş! 

Cihanda büyük ve müstesna 
bir yaşamak knbiliyeti göstermiş 

olan Türk milleti dünyada maale
sef pek fena tanınmıştır. Bunda 
memleketimizin aleyhinde çalışan 

rezillerin, müfterilerin ve ıeciyealz 
mahluklann çok büyilk dahli var
dır. Gerek ferden ve gerek müç
temian Türk milletini ve Türkü 
bütün dünyaya tnnıtmnk hususunda 
faaHyete geçmenin ve propagan
danın z~ manı çoktan ge!miv ve 
hatta geçmiştir bile. Bu mühim 
vazife, her halde daha fazla ihmal 
edilmemelidir. 

l\tnclen oğlu 

Ragıp Ziya 

Filistin de 
Londra, (A.A) - Daily Mail'in 

Kudüs muhabiri tahkikat komls-
yonunda isticvabedilen fevlcalide 

komiser vekilinin, ifrata mütema
yil arapların asabiyetine binaen 
Fifütinde iğtişaşat :ı.uhuru lhtim a
linin daima mevcut bulunduauau 
söylediğini bildirmektedir. 

IC --

If iiseyin Ragıp B. 
Ankara, 20 (A.A] - Merkezi 

Pariste bulunan beynelmilel dip
lomatik akademi heyeti idaresi 
::on içtimaında reisin teklifi üze
rine Türkiyenin Moakova büyük 
elçisi Hüseyin Ragıp Beyi ittifakla 
kademi azalığına intihap eylemişti. 
Bu intihap akademi katibi umu
miliği tar11.fından Hüseyin Ragıp 
Beye bildirilmiştir. Hüseyin Ragıp 
B. a7.alığa intihabından dolayı a
kcclemiye tcşt:kküratta bulunmuş· 
tur. 

Ankara, 2~ - Son neşriyat 
münm;ebetile Ali kı:rar hcyati te
lsi Süleyman Eınin paşn ile gö. üş. 
tüm, şu beyenntta bulundu: 

.. - Her illi heyetin verdiği 
kararların Millet Mrdisı taraf mdan 
refedilcceğinden haberimiz yok
tur. Biz.im kararlarımız uzun uza
dıya yapılan tetkiklerin, tahkil:fo
rin neticesidir. 

Ekseriyet ve ittifakla karar it
tihazına gelince, heyetimiz ekse
riyetle karar ittihazına saI..h'yet
tardır. Heyeti mahıusanm hak
larında verdiği karara itiraz ta
riklle bize müracat edenlerin ade
di 975 tir. Bunlardan 700 den f iız
lası intaç edilmiştir. içlerinde refi 
karan alanlann adedi öyle yazıl
dığı gibi yahdan farla dctildir. 
Bilakis azdır. Şimdiye kadar 262 
kişi hakkında refı kararı verilmiş
tir ki bunların ço~unu heyeti ma
hsusanın ı>on günlerinde kendisi
ne tc\-·di edilen vazifeyi ''ilayetlerl~ 
ve emniyeti umumiyenln maluma
hna mllstenlden haklannda bir 
liıte ile mahkümiyet karan alan
lar te,kil etmektedir. 

Heyetimizin mesaisi 14 kanu
nu evvelde bitecektir. lılerlmizi o 
zamana kadar bitirmek için çalı;
makta, elimizdeki doayeleri tet
kike devam etmekteyiz. Biz ka
rar veririz. Refi karan almıyanla
rın afff tabii hükümet ve meclise 
alt bir lştir. Bu ı,ıe bizim vazife
mizin alikaaı yuktur.,, 

Haber aldığımıza ıaze Ali ka
rar heyeti tetkikleri esnasında 

evvelce Heyeti mabauaaya blldlril
miyen, takat ihanet teşkilitile 
çok yakından alikadar bulunan 
bir çok isimlerle kar11ılaımııtır. 

Bunların ekaeris1, mevkJ, para 
hörm•t ve itibar sahibi olarak ara
mızda yafamaktadırlar. 

Tabiidir ki kanunun taklbab-
adan kurtulaa bu ılbilerle hakların 
da karar alanlann farkı bugünkü 
kanuni vaıılyetleriaden batka bir 
mahlyyette detildir. Bu düıOnce 
ile meclis veya hükümetin, bazı 
şahıslar arasında mahdut kaldığı 
anlaşılan bir cezayı tatbikten zi
yade affe temayülü varit görülm
ektedir. Yapı1aa ne9rlyat böyle bir 
mülahazanın mahaulQ olsa ıerek
tir. Çünkii henGz tespit edllnıit 
bir •er yoktur. 
=-"~======::c::=-====:o.,,..=-==-=·~ 

itizar 
Kearetl mündericatımızdan ~cen

giz Han,, tefrikamm bugün koya
madık karilerlmize beyanı itizar 
eyleirz. 

:millıııııı; Yeni bilmecemiz ~nfHlll~ı 
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~ ) :•rıda !">rrlüğünüz vıldı:rdaıı h• rb:nin yerin~~' harf :ı 
~ kopıc~h. ım. Uu harflerin ufki' eul't"tte teşkil edecekleri keli- ~ 
i7: nıelerin manası ) ukardEm aşağıya doğru şunlardır: ~ 
c: 1 - Selıf"bini anlamadı~ınız haHer ve hadiseler kar~ı.:ın- ;:: 

,,, da dilinizin ucuna gelin hiT kelime. 
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!§ 2-Asla 1 · 
r:~ 3 - Gelıp G çici ohmyan • 
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sort>tle iki bü) iik ııtHİrimizin ismini te)kiJ edecektir. --

:=; Hed i yeleriıniz · lı 
~ Bu bilme;f") i ~oğr.u halleden okuyucularıınız ara!ında' 
5 çekılectık kura netıceıunde : il r birinciden beşinciye kadar bırer şişe })eh livan zade Sıit be) ir -

.. Bizim kolonya " markalı = kolonyası . 
~ Altıncıdan omrncıva kadar " Pehlivan zade Sait he} in e 
~ 11 inl'iclen 20 incı)e kadar - Birer kutu Hacı Bekir Ş kert 
=-= 5E 1 Hediye ediJerektir. 
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Yeni talebe yurdu! 20 Teşrinisani 929 kambiyo, nukut fiatlan 

Bursa talebe yurdu bütün manasile 
yüzümüzü ağartacak bir müessesedir. 

1 
Nukut 

lngiliz lirası 1039 

Ttıhvilut 

1039 
OS !=' ~ı 1 Tertip (A.B.8) Türk Spor Türk talebelerinin en müsait 

ıerait tabbnda taldillerine devam 
etmelerini temin etmek maksat 
ve Jrayesile latanbulda Darülfünun 
talebesine mahsus olmak üzere 
geçen aene bir talebe yurdu tesis 
cdilmiıti. 

Ablan bu hayırlı adımı müte
akıp, ayni maksat ve gaye ve şeh
rimiz.in maarifperver şahıslannın 
teşebbüsü ve cemiyet merkezinin 
tensib( ile Bursada da Maarif ce
miyeti tarafıııdan bir "Talebe yur
du,, tesis edilmiş oldu. 

Geçen sene tedrisat iptidasın
da açılan ve lise orta mektep ta
lebesine mahaua olan bu müesse
seyi, memleket ~vlatlarına açılan 

bir ana kucağı telakki ederek pek 
yakından alakadar oldum. Bura 
Maarif cemiyeti talebe yurdunu 
:dyarct ettim. 

Yurdun kibar ve nazik mü
dürü, Fazıl Bey, mutat nezaketile 
izahat verekek yurdun her tarafını 
rezdirdi. Gördüğüm mükemmeliyet 
iftiharla kayde deter. 

Geçen sene açılan yurt şimdiki 
orta mektep binasının bir kuımını 
işgaJ ediyordu. 

Bu sene kadrosunu daha ziyade 
tevsi eden bu müessese, nalbant 

1 oğlu mahallesinde Mıııırlı Hacı 
Emin beyin konağını isticar et

' miştir. Bu bina dört katlı ve böyle 
bir teşkilaba istiabına her ci!:ıetçe 
müsaittir. 

Yurdun fimdilfk ekserisi Ji.se, 
bir kısmi orta mektep talebesi 
olmak üzre 50 kadar talebesi var-
dır. Gayet mükemmel bir tetkilata 
malik olan yurdun kadrosu ise 
talebe adedini daha çok tevsi edi
cek vaziyettedir. Hatta çok ihti
yatlı davranan idare, bulundu~u 
binanın karşısında bir bina daha 
.ldralamıthr. 

'7emekler 
Talebeye sabah, ölen, ak.tam 

olmak üzre i'finde üç yemek veri
lir. 

Yemekler, öğlen üç, ak.tam üç, 
' sabah kahYe altıaı çay peynir, tere 
yaf, süt, ili... olmak üzere çok 
mütenevvi, mui'addi, ve nefaset 
itibarile mükemmeldir. İntizam ga
yet cazip bir tekilde nazara çar
pan yemekhanelerde, yurt müdürü 
talebeyle beraber yemek yer ve 
her yemekte diter bir sofraya gi
derek, adabı muaıeret ve içtimai 
mevzular üzerinde haabuhallerde 
bulunur. 

Yurdun talebeye mahauı bir 

Tiyatro 

kütüphanesi, bir müzesi, bir de is
tirahat salonu vardır. 

Talebe teşekkiilleri ... 
Kendi kendilerini idareye alış-

tırmak maksadile talebe arasında 
bazı teşekküller vücude getirilmiş
tir. Bunlar da: 

Talebe meclisi, divanı haysiyet, 
yardım sandığı, Hilali ahmer hey
eti, nezafet ve terbiye heyeti, 
temsil heyeti, Fotograf yurdu, sp-
or yurdu, müsıki yurdudur. 

Yurdun dahiJi vaziyetine ait bi
lcümle mesaili talebe meclisi haJ
eder. 

Bir reis ve iki azadan mürek
kep divanı hayniyette talebe ara- ' 
sında ki ihtilaflara bakar. İşte 
ilerde çok büyük ve daha mükem
mel göreceğimizi ümit ettiğimız 
Bursa talebe yurdunun esasları bu 
şekilde kurulmuştur. 

Talebeye bir baba şafkah göste
ren müdür Fazıl beyin memleketin 
genç talebesine şuurlu hareket tel
kini uğrunda kösterdiki gayret ve 
alakadan dolayı Maarif cemiyeti 
Bursa mümessili Fevzi, Türk oca
kları garp mıntakası müfetti!li 
doktor Hasan Ferit beyleri tebrik 
ederim. 

Şunu da söyliyeyim ki, bizde 
henüz geçen seneden itibaren ta
lebe yurtları, gençlik için sırf ter-
biye noktasından çok ehrniyetli ve 
luzumludur. 

Memleketimizde kökleşen "me
ktepte leyJi,, hayatına mukabil di-
ğer medeni milletlerde talebe pa
nsiyonları nazarı dikkate çarpar. 
Çünkü, talebeye aile hayatının en 
esaslı hislerini veren "mektepte 
leyli hayat,, ve o mektebin, tedri- ~ 
sat gibi en mühim bir yükünü 
omuzlarında taş,yan adamları de
ğil, talebe pansiyonlan ve bura
daki terbiye adamlarldır. 

1 Amerfb dolar 211 
!?O Yoaan drahmi 55 

1 Alman rtıyhı mark 50 
l A YUıturya tlliııi 30 
20 Ley Romanya 25 

20 J,cva Bulgar 30 
ı Fdemelı: llloria 85 

20 Fmnııız Craolu 166 
20 Jtalyan llretı 'J 221 

20 Kurun Çek Isluvak 125 

l Çıruneti '"ÜYl)e 
1 Zloti l .rhietnn 24 

!O Dlnr..r Yoguslnvya 74 

20 lldçika Crıhıkı 117 
1 Pt'Z&fa hpıtn) 11 30 

20 bvi~re frankı 8J9 
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Çek 
1 • l 
Londra l hterlin 1039 
Nh)ork l türk ı. Do, 
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Metkova 1 Çronf'nı 
Bdı;rat türk lirwıı Din. 

tı,47 

11 
8 

li4 
s 

:: 
15 
3 
3 
4 

36 
2.; 

1091 
26 

211 
55 
50 
10 
25 
30 
85 

50 lf6 
221 
125 

24 
5 74 
50 IJ7 
25 30 

819 

50 111 
Q =., Z " (D.E) 

1 -= • 7S ii' C 3 ., (F.J) 
2 • 

lahtelar• O. Y, 
latnnhul tumYlly Ş, 

Rlfıt Dok. Ant. 
Leküdnr Kadıköz ~u 
letaohul ananim Sa 
'Frei:li &lndea 

· Hisse senet/atı 

50 = 
50 ı::ı c 
251 Pi' !. 

Si ., 

ff lıaoka8ı 
Mülga itibar, l\1111 
Oımnıılı Bk. 
Milli fı, Iİ!lllt Bk. 
Tiearrt n• sn na) i 
l·',.ıınf Ilk. 
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Şlrkt'ti Hayriye 
tt Tcıncltu 

llııliç 'ııpuı lnr Aır .?2 
An. J>. Y. )Olo 

" ,, ,. 100 
l\lu,fan•·a • Hıı ... a 
C:ıımsuu ~ııhil 

Trnm,·ay 

9, 
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!ı 
85 l~ı 34-
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Pi' 
('tı --re ., ... Türkiye milli 

Jıtıhrt 
itimat .. 
Şnrl ııi~orln 

Boz.kurt 
A111ıdolu Aa. T. 

72 22 

37 .s 1 

Jaı. Cmnm. 
lfalya Knraııyılın 
A relıın {lmen. 

:n ıo 

ı 091 
55 26 

Tiak•rköy ., 
Türk kfünür H. 
l\lermı:r T•tı ~. 

8 inci sayısını bugün ırıüvezzilerde 
isteyiniz. 

Eşref Şefik, A. Şerafcttin, Sadum Galip heyle~ 
makaleleri. Avrupada, istanhulda ve bütün Tiirkiyf 
son haftanın spor faaliyeti. Yeni futbol hey'etinio (ııt ' 

liyeti bakkın.d~ reis Ham~li Emin beyin ınü~im ~~', 
nah Tüı·k gıbı kuvvetli, sıncwa romanı, knrıkatoı 
St~dyumda bedava nıaç seyretmek içiJl 

nıüsahaka devanı (\f ivor. 
,/ 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 97 25 

Hava gıızı, nlektrik 
1 ,. ,. teınrtııı 

llü}ıınu murnhbede 
lkrnrui)c-li demir )Olu 
1902 Giimrülder 

l 903 fa·idimahl 

217 SG 
f ekiidnr· • ııdıL:öy 

Jrmır meıbhn 8888~8!~~ n--~~o:.-:;.~o~ç-88 ~ ..c O fatıınbul T. Ano ıJ 50 l;(~~~'-l~Q~,,_-~ ~ 4 
~; Rlhıim dok. Ao. 00 isu akşam tam snat 21 1 - · te 

1905 Teclıiutf A•keriye .., ittihat t'-:ıfirwf'nci ocı F . d 
.... I 1903 Tf!rtip 1 .,,, fark merk f'4"J;A /'\:~ • ransız tı ya tros u il a . 
::.1 19().t •• I ı:;· lıt. Kasapları ' o ff fj Jfl ~ l ~~~ l~~:~ip 1 [ Heji (lınli laefiyc-.) 1 i'Xt B~JJÜk Fran1JIZ perel eye. ~ :it 
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19011 
" - 1'iirk ıüt. Ano. ı 00 İkinci temsili ve Matmazel SONYA ALNI nin ıttırakı JOO'J <'D Unhao Türk ., lXJ 

, 190? :.-tıN'ıııaneti '""' ~uk <leğirmf'a. t'XJ Mcsagt·rin en güzel opereti olan 
• lla9 - Milli bir Mı-,rıı.2 ~XJ Vaf'@ril ft lk 

Bunun için temenni ederim ki 
bu mühim müess~selerle hükume
timiz çok yakından alikadar olsun. 

- 00 Piyesi temsil edilecektir. 
20 1'eşrinisani 9291icarıe 1 r Öa~etD<eır ) 00 Yarınki Cuma günü saat 15 te matine olarak 

Borsa.fJ,ı .fiatları A • • ~ LA MASKOT A. Ş. 

Şirketler Malul gazılerı da- ~gg-~88888888 888888888??8 
Menafii umumiyeye işleri ıçın 

teşekkül eden şirketlerin belediye-
ler emrine-verileceğine dair müd
det evvel gazetelerde bir havadis 
intişar etmişti. Bu habcı:e nazaran 
b:mir belediyesi elektrik ve tram
vay, au, havagazi ve otomatik te
lefon şirketlerinin idaresini deruh
te edecektir. 

vet ediyorlar Yüksek mühendis mektebi 1111 
Fatih askerlik dairesinden: 

Malum oldutu üzre, elektrik, 
su ve havagazı şirketleri Neıfia 
komiserliğinin emri altında olduğu 
gibi otomatik telefon şirketine de 
posta ve telgraf idaresi kan,ır. 

I crt 
;l!üıımc 

~ı-rı ru•bluı 

~lulgariııtıto 
F.cn..,bi 
~·avdar 

Arpa 

Pangaltı-Büyük gala müsameresi ' abut 

15 5 

16 
15 JS 

ı • 

13 
9 30 

16 27 

15 27 

13 ~ 

32 

Belediye yüzde üçlerlle tasfiye 
edilen ma!ül gaziler pazarı yurdun
dan .. Ziraat,. bankasına tevdi edi
len meblağrn tevziah icra kılın
mak üzere Fatih askerlik dairesi 
mmtaknsında oturan malul zabi
bitan ve efratla 20 mayis 33 tari
hinden sonra vefat eden Şüheda 
aile ve Hamının ellerinde bulunan 
vesikalarla birlikte teşrini sani 
929 nihayetine kadar ikamet et
meltte bulundukları mRlıal asker-

müracaat etmeleri Namus belası 3 perde t•&8ulr" 
kokozlar komedi 3 perde Siııam ~ 

Paıwroma - Asri müzika l\ıı~ycnıi • • 

2f. 

29 

lik şulıelerine 
ilan olunur. 32 ıcı 

Etuval - Voyvo!.. Uıı klfo Sultanahmet askerlik şubesin-
Aıri - Çareviç! 1..ı ır.ıtra F.ksıra den: 

hayaat l{omisyonund 
Kumaşt mektebe ve diğer bilciir!1le !11~lzemesi ile imaliyeei ~ 

ahlıidc ait olmak üzere talebe cferıdıler ıçın (124) adet palto ve ( 
takım elbisenin 4 Kaııumıcvvel 929 tarihine ınüsadif Çarşamba ş 
Jaat 13,30 da aleni -.uretile miirıuknsası icra kıhnacağından 1 

erin şeraiti anlırnıak iizc-rc müracaatları ilan olunur. 

Balıkesir 
.. . 

encıııneııı 

Alemtfor-Niyet,Benbabamı isterim Elr.ıtra Sultanahmet askerlik şubesi 
Da rü 1 bed ayi Milli - Düz tabanla bastı bacak Biriaci yıınııı1ak mmtalrnsında bulunan malul zabi-

anaforu Filim ve varyete . .. Sf!rt tan ve efrat ile 20 mayıs 333 dan 

Susır:ıkta müceddeden inşa edilen mektep binasında müt 
tarafından kava idi fenııiyeye tevfikan yapılmayfln aksaman t ~~ 
müceddeden hala inşası bina ve temellerde lazım gelen t• 
imalatına ait keşifnameler muhteviyatı cem'an ?4238 ~ira 42kul 
ibaret olup bunların icrası kapalı zarf ~sulıle ~ kanu?.evve 
tarihine müsadif pazar günü saat on beşte ıhale edılmek uzere 

1 
gün müddei.le münakasaya vazedilmiştir. !alip ?!.anların inş~ 
imalatın i:Cmnline kadar bir beton arme muhendısı bulundurıt l• 
dnir teahhülnamesini ve dipozitosunu makbuz ve n~ektupıc-0 
teklifname ile br.raber itaya mecbur olduğu ve yevmı meı Tepebaşı tiyatrosunda bu akşam ---, --A-h B . • S Ih h '- k ,ikinci ıonra vefaf edenlere fÜheda aila •aat 21,30 da S u tan met eşınct u Um;U t'ıadık k•buklu 155 

Hikimlitinden : Fındık iri ve Hamının ellerinde bulunnn ve-

Katil lstaDbulda Kallçacı Hasan ma- ~.adılr. bo,&ltm.ıa sikalarla birlikte 25 teşrinisani 929 p T T T 1 Mebanı· 
halleıinde Boğazkesen sokağında -iDi gününe kadar şubemiz hisap me- . • • ,,L,, 

3 perde .sepetçi hanr katf!•ında SO nume- murlu~una müracaat etmedikleri ~· 
rolu mafazada npetç'i hant Cferu- •U30 takdirde taksim olacak tütün bey- m· u// dtı// rlug g·u11 nde , Cuma günleri matine saat nunda ateı;;esinde kund•ra imalib 

., iyesinden i.tifade edemiyecekleri 15,30 da -!ıer cumanesi akşamları tlcaretile mütteail ikeıl 9 leylül929 -ilin olunur. 1 
için fıatlarda !emili! yapılmııbr. tarihinde ..tat eddn Artalri Boyaa • P. T. T. mektebi alisinde müesses makinist kunu !•}İPJ 

otlu efendinin metrukihndan ve • ., imtihanı 24-11-929 paıartesi günü yapılacaktır. Evnlce ılan f Millet - Nafit B. Te Fahri Bej'lcr mahatıı· m-"'-""rdem-·cut kun..ı_:ra, fstanbul müddeiumumiliA-:nden: h . 1 1 k"' kt te bulanan kabCI 
.... ııaı .. .. uu 1°""' h 1 d'' d r • 1 " dan· a• ğı" u""zere şeraı"t"ı aız o an arın mez ur me ep Voyvo d ..... n u or P,ncu ıcra memur u~uıı · Mezunen l•tan"'ulda bulunan eri Ye Kunduracıhfa müteallik , h be - " ıo l 1 · ı- d Ferah _ Vııı-ete, canba:ı Narım beyin ~e • ttin lieyden borç yetine müracaat ey eme en azım ır. ... 

- J al it ve edevatile mataza deru- Id·~ bal'rr b'i ·l_! • ,.. d d ve fakat adreai meçhul olan Ezi- .................................................. ·-···············-··--··· .... ··--······-•• Bar- konser- dans • "tJ• me ıga mu>ıa ı ı .. ırM erece e k ·ı ... 
Dundaki raf, camekan ve saire ipotek gôsterilen Fatihde dülğer zade ne azasınaaar Şevki beyin hemen i Emvali metrô e 1 anı 

Frtuanz tiyalrosu - Konser: şan- ıebrl halin 26-11-929 Salı giinü mahallesirıiıı nalbant ve tama~ıcı ~oka· vazifeai baıına haraket etmeal • ·-·-······----·---
tö:ı; Madelen .. at oa buçµktaa on llôye kadar açık ğında atik "'- ı,ı No. bir bap ılükkii.ıı ve : ............... ·--···-s·········l ..... k ...... b.......... h • • 
Grey t.irafin- arbrma suretife satılacağındaır kotra elyevm garaji ile ayni ırıalı3Jde B eyoğlu dordüncı.i ulh lıukuk bakım· atı~ı ost_an ısses_ı e.J 
dan. Piyano alakadar talip ve müıterileria o cedit 6 No· bir hap dükkiiııın füruhıi lrğirıdcıı: .\lüddeiy'c Emine il. tara· Kadırgada bostan afi mahallesınde K_adırg. a. lım. ana cad. d "e 
Matmazel A- gün müzayede mahalli olan Sepetçi tekarrür etm~ olmakla otuz gün müd· fından zevci Ka~ımpa,ada Uzuııyolda 120 l b I H ef 
meng. haında hazır bulunmalan lüzumu dede ihaJei evvclıye müz,Byidosiue var Talıtakoprü sokağında 23 numaralı ha. atik 45 ced.it 19 nu?rn~ah bos~anu~. ııss.~ ıtı arı e .azın ~8--; 

Bosüm - Tepebaşr - Klüik mil- ilin olunur. edilmiştir. hudı.ıdu: bermucibi kayittir nede sakin Salim oğlu Yusuf efendi al· 28 hissesinın bedelı dort taksıtte odenmek uzere 1200 lıra &J~ 
zik • maestro Zeki Bey mesahası 4 No.,dükkôn elli Leş metro eyhine ikame eylediği evlilik birliğini 10-12-929 tarihine müsadif salı gün~ saat ~4 le müzayede.si~..,-

Cardenbar _ Variyete • Dans, ıstanbul mahkemei asliye 6 ıncı 6 No. dükkan elli beş mctodur 4-1 sıyanet rımnıııda tedabiri ihti)atiyeden rerdir. Taliplerin yüzde 7,50 ~esabıle temınat -~akbuzlarıle /. 
kabare Rasita Barrios hukuk dairesinden: Hikmet hanı- garaj iki yüz yirmi metro terbiindedir olmak üzre nafaka tak.diri davasınııı ic· m_etruke s_atış_komisyonuna_mur_aca_at eylemele~ 

f( h mın kocası Aksaray civarında So- Müıtemilatı kotra elyevm garaj olup rası için miiddeialeyh Yusuf efendiye ,...~ 
1r?. 1°~ Variyete ve müzik f I h il • d Ahmediye cad nalbant soka~uıa methali vardır zemini h d .1 d t" ·ı h -ve h.ıleıı ikam~tgllhmııı metlıul bulun - ı· stanbul Mahkcmel Asliy• ' ,.ur 'UVuz _ Çaylı dnn.1 u ar ma a esın e • ,.iıuento uzerı potrel olup 4,G,B,IO No. gon erı en ave ıyeye ven en şer te mu· h k k hk • d . 
b • desinde 25 numarııh hanede mu- ,. ·ı h" 'k t ah h r t' d lb t ki teblig 'arakası ıalırına u u ma emesın en. •·•l''J rarızyana - Alaturka aaz ile dükkanlaıın altında dir 8.10 No. dük. ınaı ey 10 ı ame g ının meç u ıyc ı an- uğu 0 ap 8 . . , . . Tulumbada ftkara baba 10•

1

,,..,,. k kim ibrahim Hüsnü efendi ile me- J R . b 4 lıı.sılmasaua mebni on beş gün müddetle ht t r d .ı vr,'/ 
onser k . f h •• kih kanlar Muharrem aşıt eye aittir - ınalıallesı lıcyetı ı ı)arıyesı ara ıu sn 1 N.lı hanede mukim il'• (eJ;,. Sjn-m- yanelerinde müte evvın eı ını No. düklt!n ECmini çimento ve keı>cnk· illiııen tebligat icrasına karar verilerek 

1 1 
dd . 

1 
S d h n - 4t 

- ..... davasmın ikametgabımn meçhuli- . hak . 10 Kil 1 2 yazılaıı ~erlıten an aşı ını~ va mü eı efendi i e aa et anımı 
1 1 • leri istor il1.eri pp,trel<lir cephede ve yevwı mu emesı ııunuevve 9 9 vek'ılı' dalıı· il&nen teblibt ıcrasını tale. nize, lka:ne eylediği boıanlllıO~I ruıtun.ra - Artist aşlcı yetine binaen hakkınızda gıyabea arkası cemelcln dükkana ve ortada salı güııii satt 14 c talik edilmi~ oldu"ıı· ., 

0 
ı ıı· k" f k vası hakkında tayin kıiıoaP I sesli filizn cereyaD eden muhakemenin neti- camekiln ve kazan ve gazoz tertibatı ndıın yevm ve saati nıeıkurda Beyoğlu beylemi~ ve ta e ı va ı ıuuva. ıkı anuıı 

929 
tarihinde tebllğata ''.'l ,

felek - Gece gu .. zeli ceslnde nikahın fe~hine dair sadır müstecire aittir 4 No. dükkilndan bir dôrdilncü sulh hukuk mahkemesinde İ&· ld ,, J .L d tısı• f 
ı d k 1 göriilmüş o u~un an nıe~ur av:ıya daveti vakiaya icabet e Jıl 1ı t·-ı. - ~-,.,tan·ı r•kkase olan 6 kinunuevvel 341 tarih kapu ile altı numro u ü kana geçi ir bati vücut eylemed;bi veya bir vekil gö-

1 
.. rıı\l ır 

u. -r:;,, .. '6 kar•ı 15 gün zarfıcda cevap ita etmek nizden naşi hukuk uau u • ..,
8

0 B h l l ve 766 numaralı ilamı wıya- zemini çimento ve cephesi ister ayrı ndernıediği takdirde hakkında gıyaben " . l 
1 

k 39g· ı ... 
pera - u ran 

1 

gece er ..1emir kapılı methalleri vardır dükkAnın uhzre dava arzuhal sureti mahkeme divn· me er nununun ınc 1ıı •cali filim billi,q teblij'a memar mübqırinln ikisi de halen gawz fabrikası olarak kul· muhakeme İ•:ra edileceği ilin olunur . . ı ·k l 1 ·ı d si mucibince karar gıyabı!',, t 
"'ll !( k t h • • d ı ıI lk - nlıanesıne ta ı kı ınmağ a gaı.cte ı e c t • 

1
.,..; k ilere':'.a " •azar - flZak aş a şıyeaın en an aş mıt ve a- ]anılmaktadır ayda 40 lin kira ile bir J staubul ikinci hukuk dairesinden: Lcon nen e&> ı"'.ne arar ver 9P 

ll"al)·l·k Br•dvv metaa·b e-1.uU tt d 1 s ...r d" k" d k ı·ıa·n olunur· talıkı"kat 29 Ka·nunuc' vel 
11 

.. l!fıı - ay • ınızın m ~ ye 0 ~JI• sene müddetle ını cıen ı ıracı ır ıy· efendi vekili Şalıinyan efendi tarafın · " 
A.sri - Şehvet diyan ılyle tebli§'at ifa edilmemlı oldu- med muhammeneM beıbin bc§yüz ackl/. dan Merein sabık jandarma mektebi znr gijnü saat 14 de talilt 1'~ 
Santr!ll - Gece aüvarJleri • Ha- j'undaa hukuk usul ka.awaunun lira olup talip olanlar kıymeti mnhamme- müdürü oluf elyevw Kadıköyünde fra· Zayi Ltanbul zat maıış'arı muha . olmakla ycvmü mezkürda l~ıı 

fiyeler kıralı ahkimı.oa terllkan tarihi llindaa nesinin yüzde on oisbetıııde pey akçele- neız nıckteb cıvanuda 236 numaralı ha· sipliğinden aldığım mas, eüıdanımı hakimi huzurunda hazır bb' ~ 
l.uk.etıbur'fl - Kedi ve kanar itibaren bir mah. zadında ltlrN nni alarak 929 • 1701 doıya munarasile nede mukim Nectp B. aleyhine ikame k k nız ... e al..si takdirde gıya t 

13-12-29 tarihinde dördllncil icra me- d 1 • 1k 1 d kayip ettim. Hu mü ro hır. kikat.a devam olunacağ1 P-~~~ ~~~"~~~~~ ~ ~~o~D•Ult•b•ul~lk~ta•nloln•bı~w.~~~~.~~ırliM~~ı ~mıaln~~a·~-••••j~~~~~~--~········ '"ll~u:terim.:::o:aac:ı...JL'bakkı~~:n•:ı:d•~ıf~=ta..,~.l .. :•:•:•:•:11~ü.:;;16.~ llw - ffamuı &e.ı .... 

eucümeni vilayete gelmaleri ilan olunur. 
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Çürtıtmekten vikaye eder. Di~leri inci bribi beyazlatır, di~ etlerinikuvvetlendirir, ve kanatnıaktan men'ederVe dRerin arasınd kaalan tefeıssıihatı ve ufuneti izale 
eder. Di~ ağrılarına, nezlelerine mani olur.Ağızda ~ayet latif bir serinlik ve rııyılıa hıı·akır.Mikropları imha ve ağızdan gelecek hertUrltt hastalıkların sirayetine 
mani olnur Avrupada daima birinciliği ahr ve birinciliği diplomalarla musaddakti.r. En büyük ml\kAfatı ihraz eder altun madalya ev nitanl:ır almıştır. 

Emni}fel sandıgı 
mudlırlugunden: 

Muzaye
d .. 

B. muhammen ikraz Merhunalln cİei ve nevile Borçlunun 
kıymeti N. mevki ve müştemilatı ismi 

386 11487 Samatyada Sancaktar Hayrettin ma-
hallesinde DemirciOskiyansokağında 

70 

eaki 24 ve yeni 28 numaralı yetmiş 
ıekiz arşın arsa üzerinde kagir iki 
buçuk katta iki oda, bir sofa, bir 
taşlık, bir sarnıç ve altı arşın aralık 
mahallini havi bir hanenin tam4mı Ressam 

Kigork ef. 
225 510 11862 Mahmutpaşada Servi mahallesinde 

Nuruosma,iye caddesinde eski 26,26 
ve yeni 60,62 numaralı ve altmış 
arşın arsa üzerinde kAglr üç katta 
biri sandık oduıı olmak üzere üç oda 
iki ufak sofa, bir mutfak ve altında 
bir dükkan ve on bet arşın aralığı 
havi muhtacı tamir bir hanenin 
tamamı Halil B. Sabriye H. 

165 324 14388 Mahmutpatada Mahmutpaşa mahal-
lesinde mahkeme şokağında Nuru· 
Osmaniye avlusu altında eski ve yeni 
8 numaralı otuz altı arım arsa üzeri· 
nde tonos kemerli kargir bir kattan 
ibaret hir dükkanın tamamı. Fatma Zehra H. 

500 982 14662 Sarıyerde Pazarbatı mahallesinde 
149 numaralı ve yüz on iki arşın ar
sa üzerinde ahşap üç katta beş oda 
iki sofa, bir mutfak ve seksen altı ar
şın bahçeyi havi muhtacı tamir bir 
hanenin tamamı. Yuıuf Ef. 

500 896 14663 Sarıyerde Pazarb11şı mahallesinde 
151 numaralı yüz on iki arşın arsa 
üzerinde ahıap üç katta beş oda, iki 
sofa, bir mutfak ve on bir aralığı 
havi bir hanenin tamamı Yusuf Ef. 

225 14.W 15058 Kasımpaşada Sururi Mehmet efendi 
mahallesinde Emin camii caddeainde 
eski 9 ve yeni 11 numaralı yüz on 
beş arşııı arsa üzerinde maa bodrum 
kargir dört buçuk katta üçü küçük 
olmak üzere on bir oda, üç sofa. bir 
mutfak ve on beş arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Mehmet Ef. 

380 1227 15505 Koca Mustafapaşada Kocamustafap· 
aşa mahallesinde Sebzeci sokağıııda 
eski 22 ve yeni 18, 20 numaralı biri 
kırk beş arşın arsa üzerinde ahşap 
iki katta iki oda, bir sofa ve digeri 
yüz doksan arşın arsa üzerinde biri 
asma katı olmak üzere haşap üç kat· 
ta yedi oda, dört sofa ve on sekiz 
arşın arsa üzerinde bir mutfak ve 
altmış ıırşın üzerinde diğer bir mut
fağı ve bir ahır ve iki kuyu ve iki 
~i.n yetmiş yedi arşın bahçeyi havi 
ıkı hanenin tamamı. Hüınü B. Tevhide H. 

5005 14400 15966 Galatada Kemankeş uahallesinde 
helvacı sokağında eski 14, 16, 18,20 
ve yeni 16, 18, 20, 22 numaralı 360 
arşın arsa üzerinde kargir üç katta 
altında üç dükkanı ve üstünde yirmi 
odayı müştemil (Sarnıçlı han) namile 
maruf bir hanın tamamı. Zehra ve Şerif H.lar 

580 1353 16564 Samatyada Sancaktar Hayrettin ma
hallesinde Sancaktar cami salcağmda 
eski 7 ve yeni 7, 9 numaralı üç yÜ>: 
elli arşın arsa üzerinde ahşap üç 
katta on iki oda, üç sofa, bir mutfak 
üç kuyu ve dört yüz altı arşın bah· 
çeyi havi mukaddema altında bir 
dükkanı ve elyevm bir odayı havi 
harem ve selamlık bir hanenin ta-
mamı. Aliye H. 

450 930 17675 Hırkaişerifte Aksekili mahalle ve 
sokağında eski 36 ve yeni 34, 36 
numaralı yüz on arşın üzerinde yarım 
katı kargir bir katı ahşap bir buçuk 
icatta altında bir bodrumu havi iki 
oda, oir ufak sofayı ve dükkanların 
özerine isabet eden çatı kısmında 
ayrıca iki odayı havi ve bahçede ku
yuyu ve üç yiiz otuz bir arşın bahçeyi 
havi iki dükkiinı'1 t"mamı Hacı Mustafa 

452 890 17735 Horhorda ;-\hmediye raddesmde 
Soıular m:ıhallesinde eski 9 ve yeni 
23,25 nüıııaralı yüz kırk sekis arşın 
arsa üzerinde biri ahşap iki katta 
biri sandık odası olmak üzere dört 
oda bir sofa ve diğeri b~ş oda, _bir ~utfak 
sofa ve kırk arşın üzerınde bı.r mut
fak ve bir kömürlük ve otuz bır arşın 
bahçevi havi ve bahçede tulumbalı 
huyuyu havi iki hanenin tamamı . irfan ve 

Kenan beylerle Ayşe Sıdıka ve Hıkmet H. 
205 818 17913 Tophanede Karabaşmus1afa ağa ve 

Bayazıt mahallesinde eski Liileci 
arastası yeni Lüleci arastası ve Kale 
sokağında eski 40,40 mükerrer ve 
yeni 35,15 numaralı ve otuz arşın 
arsa ilzerinde k::rğir ü; katta VI' üs
ti;nde iki odayı ve arka cihetindeki 
sokağ.ı müsadif bir ahırı havi birdük-
liinın iiç hisse itih~rile iki hi;s .si Mehmet ef. 

lOJ 5 2457 18162 O~kcdar<la İcadiye mahal!< sinde 
Kcrpiçh~ııe sokağında c~ki 7 ıııüker

lı ü el i 

Yirmi kuruşa Hasan e<·za deposu 

Beyoğlu malmüdürlüğünden: r Şehremaneti ilanatı .... 
Semti meşhuru Mahallesi Sokağı No Mehammen Jılm 

1 

Firür:ağa Cihangir Ağahamamı 58-64 
kıymeti evaaf ve müştemilllt Mezat müdllrlüğünden: Üs· 
8000 Hane man bey tarafından bırakılan 

3726 numaraya mukayyet iki 
adet kılıcın oa beş glin zarfın· 
da kaldırılmadıi• takdirde 
alelusul bilmü7.ayede satılaca
ğı ilin olunur. 

Birinci kat kapıdan girince mermer taşlık ve ayrıca antre çifte kapılı içeriye girince mermer 
taşltk bir oda bir kömürlük bir merdiven altı ikinci kat bir oda bir apteaane küçük bir ıofa 
sofasında bir çeş- me ve mutfak sarnıç elektrik terlcos çamaşırlık ve çamaşır kazanı üçllncü kat 
kartılıklı iki oda bir apte•ane küçük bir sofa dördünca kat büyük bir oda aptesane kartııında keza 
iki oda salonunda ilci do- lap ufak bir ıofa beşinci kat küçük bir oda iki dolap ufak sofa muıluk 
karşılıklı iki oda iki dolap balkon ve merdiven ile taraçaya çıkılır. 

Balada evsaf ve müştemilatı ve muhammen kıymeti yazılı bir bap hanenin mülkiyeti 21 Teşrini
sani 929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf uıulile müzayedeye vaz edilmiştir. Bede
li ihalenin nısfı tarih ihaleyi müteakip 10 gün zarfında ve nısfı diğeri tarih ihaleden bir sane sonra 
alınacaktır. Müşteri müzayede kaimesinde muharrer mevat ile satış şartnamesi ve münakasa ve iha
lat kanunu ahkamını kabule mecbur talipler bedeli muhammen in ° 0 7 - 50 nisbetinde teminatı mu
vakkate ve yahut muteber bir banka kefaletnamesini hir zarf deronine vazederek ve bu zarfı tek
liflerini havi diğer bir zarf derunine koyarak ve zarfın üzerine isim ve hüviyetlerini ve [feruz ağa· 
daki 58-64 numaralı haneye aittir] lbareıini yazarak müzayedenin hitamı olan 10 kanunu evvel 929 
snlı günü sı.at 15 e kadar Beyoğlu mal müdilrlüğünden mil teıekkil satıı komisyonu riyasetine mak
buzmukabilinde tevdi eylemeleri ilan olunu. 

•• - ... Doktor ..... 
• 

Haseki kadınlur hastaneei 
Etihhasındao · 

HUSEYİN NAŞİT 
k 1 Ho•tahklan 

Doğum ve aı ın ~-._L .... u~••-.ıtıaı 

Tür~ E&ki Hilali Alımeı 
binası No.10 Tel.lsıa-,,ı: 2622 ··-------.. ·--·· 

Et, ekmek ve yaş 
sebze münakasası 

lstanbnl nafıa fen mektebi 
mühayaat komisyonundan: 

Mektebin mayıı 930 gayeıine kadar et, ekmek ve yaş sebr:eıi 

28 Tetrinisani 929 Perşembe günü saat on üçte ihaleleri icra edil

mek üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin 

teminat akçalarını müstashiben yevmi ihalede mektepte müteşek

kil komisyonumuza müracaatları. 

arşın arsa üzerinde kağir iki buçuk 
katta yedi oda iki küçük sofa bir mut
fak ve altında dükkanı havi bir hane-
nin tamamı Hamamcıyan Kerupe ef. 

30710 84815 18427 Beşiktaşta Cihırnnuma mahallesinde 
yalı sokağında eski 4 mükerrer 39, 
41, 43 ve yeni 8-1, 17, 19, 21 numa
ralı bin yüz seksen yedi arşın arsa 
üzerinde kargir beş katta ve her ka
tında birer büyük salonu ve üçüncü 
dördüncü ve beşinci katlarda birer 
oda ve yüz üç arşın üzerinde ahşap 
bir ratlı salaş depoyu ve yüz altmış 
üç arşın rıhtım mahallini havi kargir 
beton arma mükemmel bir antrepo· 
nun tamamı Evdekimos ef. 

1230 2865 18754 Süleymaniyede Ta~odalar sokağında 
eski 11, 11 mükerrer ve yeni 19, 21, 
23numarıılı üç yüz arşın arsa üzerin
de biri ahşap iki katta üç oda, bir 
sofa, bir mutfak ve diğeri dört, bir 
sofa, bir mutfak ve üçüncüsü üç katta 
beş oda, bir sofa bir mutfak ve yüz 
on arşın bahçeyi havi mukaddema 
iki elyevm üç hanenin tamamı 

Halil İrfan b. 
300 600 19204 Çarşıyıkebirde varakçılar hanı tah-

taııisi eski ve yeni 6 numaralı on 
altı arşın arsa . üzerinde kargir bir 
katta üstünde ahare ait odaları havi 
bir odanın tamamı Y ervant T Bl'llakıyan ef. 

250 697 19401 Beşiktaşta eski Rumali ve yeni Türk 
ali mahallesinde orta sokakta eski 
16 ve yeni 15 numaralı altmış arşın 
arsa üzerinde ahşap iki katta üç 
oda, bir mutfak bir kuyu ve kırk 
arşın arsa üzerine müstakil bir katta 
iki odayı ve altmış uokuz arşın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı 

Hasan ef. ve Sağır Mustafa Kadri ve Sait 
efendiler 

255 591 19607 Kızıltoprakta Tuğlacıbaşı mahalle-
sinde eski ve yeni Bağdat caddesinde 
harita 2 mevkiinde esk• (9 mükerrer 
ve yeni 205 numaraL mış .ırşın 
arsa üzerinde kağir ik< ~~tta üç oda 
bir sofa, bir müşterk kuyu bir 
mutfak ve iki dönüm üç yüz kırk 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tama· 
mı Mehmet Şükrü b. Emine Huriye 

Vt! Nazife Halime H.lar 
358 705 19661 Erenköyünde mukaddema Tuğlacı 

başı Mustafa elyevmGöztepe mahalle 
ve sokağında eski üç mükerrer nu· 
maralı ve kırk dokuz arşın arsa üze
rinde kağır nıaa zemin iki katta iltmal 
edilmiş bir odayı ve temelleri mevcut 
diğer iki odayı ve iki dönüm üç evlek 
üç yüz elli bir arşın bahçeyi havi 
derdesti inşa bir hanenin tamamı Faika h. 

Yukarda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emlak hiza-
larında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 30 T. sani 929 
tarihine müsııdif Cumartesi günü ıaat on buçuktan itibaren müza
yedeye mübaşeret olunarak saat on bCiite (kıymeti muharnmeııe
lerini geçtiği taktirde) kai'i kararların çekilmesi mukarrer bıılnndu
ğundan talip olanlann mezkfü günde saat on beşe kadar sandık 
idaresine miiracaat eylemeleri vo saat on beşten sonra vuku bula
cak müracaaiların kabul eclilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce ta
lip olanların kat'i karar esnasında hazır bıılunmadıklan ve başka 
talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerın müzayededen çekil· 

i addolun:ıcakları liiwmu ilan olunur. 

TRAMVAY ŞİRKETİ 
İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ EVKAT TARİFB81 

1929 aeneal Tctrlnlaaninln 25 inci filnünden itibaren 
ilanı ahire kadar muteberdir 

Birioci Son 

~~~ No - Hu tut - Hora ket 

9 Harbiye· . Harbiyeden. Sirkeciye 
S!rkecı Sirkeciden. Harbiyeye 

10 Şi 11 _ T" 1 1 Şişliden. Tünele 
f uae T·· ld ş· 1 · une en - ış ıye 

11 Kurtulut • ı Kurtuluştan • Tünele 
___ T_·uıı_e_I Tünelden - Kurtuluşa 

12 Harbiye • ' Harbiyeden - Fatihe 
___ F_atl_h_

1 
F atibten - Harbiyeye 

14 Maçka - _ ı Maçkadan - Tlinele 
GI Tunel Tünelden • Mıçkaya 

,~ l5 Takaim. - Taksimden - Sirkeciye 
- Sırkeci Sirkeciden. Taksime 
U> 

16 Maçka· ı Maçkadan- Beyızıda 
Beyaıııl Bayaııttan. Maçksya 

lS Taksim - ı Taksimden - Fatihe 
Fatih Fatihten - Taksime -----t 

19 Kurtulut • ı Kurtulnttan. Bey azıda 
Baynıt Bayıııı:ıttan - Kurtuluşa 

Beşiktaştan - Bebeğe 

Be§ı.klıqtan - Eminönüne 
Bebekten - Eminonune 

22 Bebek· Eminontinden - Rebeğe 
Eminönü Bebekten - Karskoye 

Karokuyden - Bebeğe 
~bt'kten - Bttiktaşa 

~ il> 23 Ortaköy - ı Ortakoyden -Akaaraya 
111 Akaaray Ak•uaydan • Ortaltöye 
ot' 

IÖ 34 Beflkt•t - ı B8filıtattan - Fatihe 
___ F_a_tl_h F~tihtcu. Betiktaşa 

Ak•ıı.raydan - Topkapıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 

32 Topka_pı - Sirkeciden - Topkapıya 
,. __ ..,$1rk_e_d ... Toplıapıdan - Beyll%ıta 
il Beyuıttan - Topkapıya 
~ Topkapıdın - Ak.sarayı 
J Aknraydan - Yedi.kuleye 
I Yedik.uleden - Sirkeciye 
~ 33 Y edikule • Sirkeciden - Yodıkuleye 

__ S.;..i_rk_e_c_i
1 
Yediluıleden - Bayazıta 

~ Bayaz ttan - Yedikuleye 
ı. Yedikııle<fen - Sirkeciye 
111 

7,14 

3, 6 
9 

30 

1,17 

30 

5, • 
10 

7,09 
14 

15 
30 

6 
13 

8 
16 
50 

10 
17-20 

9,15 
20 

6-' 
20 
60 

6-10 
20 
60 

ut Aksara)dan-Edirne.k&pıy• 
:ıt Edirnekapıdan-Sirkeciye 7,11 
c( 37 EdUııekapı- Sirkecidtn-&iirnekapıya 15,Zl 

--""Si""""'"rk_•.-cı_·1 ı,;dın1tlu.pıdan. Fatihe 50 
ralihttn. ErlirnrkapıJll 
Edırnek~pıdan -Ak5araya 

7,00 
1,31 
6,36 
7,02 

21,10 
21,30 

6,09 
6,21 

21,40 
22,00 

7,10 
7,35 

7,00 
6,'6 

7,46 
8,32 

7,00 
7,50 

6,01 
6,22 
6,30 
6,41 

22,20 
23,04 

6,09 .. ~ 
7,00 
7,46 

6,12 
6,33 
7,09 

2( 
2(,30 

6,10 
6.33 
7,13 

24,00 
24,30 

6,tl 
6,31 
7,04 

'23,40 
24,05 

19,00 
19,31 

Gazi Hz. 11in yağlı JJoya resinıleri 
Tayyare Cemiyeti tarafından Viyanada pek nefis bir surette 

tabettirilen, Gszi Hz. nin yağlıboya re•imleri Tayyare cemiyeti 
şubelerinde ve maruf lcütübhantlerde ~atılmaktadır. 

Balıl{esir encümeni 
daimisinden: 

A !tın ovıı nahiy~si merkezinde mevcut temeller üzerine mücedde 
den in~a edilecek rnd·' ebill kc;ifn:ııncsi muhteviyatı 8243 lir.ı 43 
kuruştan ibaet olup b.ınun keşifn .. mesi, şartnıımt"Si ve pilanı muci
bince ikmali inşası kap~lı zarf ıısulilc 8 kanunevv .. r 929 ta.r·bi:n 
müsadif pazar günü saat onbe,ıc ıbalc t·diinıek üzere yirır.i ıtün 

··dd 1 .. k d'l . t·· T ' . '••, mu ete muna ·9saya vaz e ı mış ır. p o a:ı uın m 'Su oir 
mimar veya mıihend.s irac ec!iievğine d~ir tcaiıhüınaınE·sı ,i dıpo
zito makbuz ve ıncktuplr.rını l:.anıilen teL:lifo.ım~ ile beraber itaya 
mecbur olduğu ve yevr.1i mezl:.ôrda encümeni vilayete gelmeleri 
ilan lu' ır. 



Norveçyanın 
başnıhsulü 

halis morine balığı 
alemşumul marka 

Gayet: t:aze olarak gelmiştir. 100 kui"'uşa kiloluk şişelerde Hasan Ecaa deposu toptancılara büyük tenzilat 

·······~ ..................................................... ~ 

l Fındıklu.la l\t 1\1. vekaleti ~atınalrna ı 
koıni~youundaıı : f 

............. ~···~···· ... ······ ... ······· ...... ······ ....... 8 olııdaki kıtaatın ilıtİ)acı olıın sade yağ: .,e arpaya ltlliplerirıiıı verdiği fiyat p&· 

halı görüldıiğiindeıı pa1.arlıkla alına\aktır. ihalesi :.n . 11. - 6~6 Cu[lıartc3İ gii· 
nii Nıat 14 le Ankaradakı Fırka 8 satın almtl komİs)o:ıu ıdıı yapılııc.ıktır l.ıliple;in 
rrıczkılr komisyona mııraı:a:ıtları • 

A yvalık nlııy hayrnn~ıı~m. ihti)acı olan sama~'. .~apalı zu!na münukrı~aya kr·~ -
mu~ur. Ihalesı 24 ıkırıcı t~rııı Q;2<J pa1.Jr gurııı l':ı.tl l.> le \yulılt alay sa.ın 

•ima kllınİ }Onıınıl.t }11P la al,tır. Tulıplt·rin Ay\·aLktaki mezkfır komisyona miirs · 
~aatları. 

T.:ahlıüduııu ppamiyıın ınütealıhit ııaııı ve ht· ıbına 450[) kilo yataklı k)iill kapal~ 
zarf ıı ılil!' mürıakn'B)& konnıu~tur. llıa't'sİ 2.12.029 t:ırılıiııP mıivadıf Pazarlt• ı 

gıınu ~ııaı 14 le komİs)onumııL uıtiııaknsıı snloııun.Ja yapılacnk.tır. 'l'ıılıplerin Şlll"lnauıc 
~uretini yirmi kurug mukabilinde alnı:.-t!arı ve ıeklifnaınelerini şartnamedeki tarzda 
ihzar ile komisyon riyasetine H:rmeleri. 
B ursa a keri hastanesine ihtiyacı olan Ortopedi makineleri kapalı zarfla munaka-

uya konmu~tur. ihalesi 4 - birinci kJinun . 929 Çarşanba günü saat 14 Bursııda 
askeri satın alma komisyonunda )Bpılacaktır. Müfredatı ve şeraiti koınia}oııumuzda 
\·ardır. Taliplerin Buradaki mezkür komisyona mürarantlıırı. p olatlıda bulunan kıtaatın ihtiyacı olan Un, Odun, Arpa ce kuru ot kapalı ıerfla 

müngkasayn konmuştur. Un ve odun ihalnsi 4 · birinci kanun • 929 tarşıımba 
günil ıw.t 14 le Arpa ve kuru ot 5 - birinci kiinun • 9'29 gıinü saat 14 te Aukara 
fırl.n satın alma komisyonunda yapılacaktır. Talıplerin AnkaP1d!lki metkıir komisyona 
mımır.aatları. 

O rdu ıhti)ııcı için 15 ton hinl ;ağı kapalı 1arfla müııak ... ı;aya 1 ounıu~tur. lhıılcsı 
24-ikinci teşriıı-929 paıar gi.ınü saat 14te Aııkarada nı.:rkez ııtın alma komi yo

nunda yapılacaktır. ~artname sureti h.omisyoııuıııuzd:ı n.e,cuttur. Taliplerın şartna· 
aıeyi ı;Hrmek O:ı:rc komi )Onumuza ve le~ lifnamelerini vemıek i te} enlerin Ankarııda 
me-ı: .Qr komisyona wıiracıuıtlıırı . 
K apalı uırflo veı ilen fiyatlar gali gortil<lıiğü lıasebile Hava kıtaatı ihti)aca için 
• 21 - ll · 9ı9 perrınbe günü saat 14 te 600 takım kışlık elbıse :ve 600 adet 
kaput paıarhk:a alınacaktır. Taliplerin şartname nünıuueleri konıısyonuınuzda gör
:mehıri ve ıhale :ı.tında şartnamede yazılı olduğu gibi teminatlurile komisyonumu· 
'za murauuıtlan. 

:ı zınit ve civarndaki kıtaat lıayvaaııatı ilıtyrıcı için Saman taliplerin verdiği fıat paha· 
lı görüldi!ğünden tekrar l upalı zarllıı nıuııakııc;aya konmuştur. ihalesi 24-11·929 

pazar gOnii saat 15 te lzmitte as:,cri " hanaluııı 1-Dmi onunda )&pılacaktır. Taliplerin 
mezkılr kon isyona murac .atlım. 
N iğdcdet..i kıtaatııı ilııiyacı o'an El..mek münakasaya konmu§tur. llıalefi <)-birinci 

kanun-929 pnznrtesi gunıi s.:::ıt l ı le l'-iiğffedc aııkeri satın alma kom is} onunda 
y.1pılacaktır. Talipleriıı Niğdedek i mezkur ı.omisyoııa nıüracaatl:ırı. 
O rdu i: tiyacı için 110 ton hiııt)ıığı kapıılı ı::ırf usulile münakll5aya konmuştur. 

llınl" i 21· 12-q29 cumart<> i gilııi.ı ~al 14 te koıııiS)Onumuz ınuna1'.a83 alonun -
dıı }apılacaktır. TaLplt'rin e.ırt ıame ur ·ıi,ıi yirmi ı,uru~ ıuukabilınde almaları .art
nıuneyı bmir müstahkem ili• ~ki \e Ankarada merkez Eatın alma komi yonlarında 
go ·bılir!er ve tckıifnnmelerini ~artnamcdeki tarzda ihzar ile kon.is)on ri)asetine 
vum..,!eri. 

J ğd rdaki kıtııatın ihtiyaı.:1 olan bujdııy unu taliplerin \•erdiği fıat pahalı gorüldü -
ğfiı dcrı ve C\elce iha'e cdılere~i l 1·11·929 ilan olunan bir ay ııırfında pazarlıkla 

Sarıkanıı~a askeri satınııl ua korııısyouunda )Bpılaı~aktır. Taliplerin mezkur komis
yona miirııcaatlım . 
} hale giiııi.ı ıalip zuhur etmediğinden dolayı 4000 kilo elleme ın(.'Şe kömürunüo 

paı.arl k la ihalesi 23· 11-929 müsadif cumartesi giinli saat 14 te ynpıluıak füre talik 
edilroi ıir. Taliplerin şarloanw•ini komieyonıımuıda görmeleri ve ihale saatinde şart
nameıle yALıh olduğu gibi teminatlarile 1 omisyonumuzn murncaatları. 
A ı1krri ihtiyacı idn 137 kalem cerrahi malzeme kapalı :art u:;11lile miiııakasıı) a 

koıınıııştur. ihalesi 15·12·929 pa1.ar günü ı;n;t 11 te komisyonumuzda yapılacck
tır. 1alıplerin şartııaın suretini komi yondan alına ı ve teklifııaıııelerini şıu1ııaıne -
Ueı.i tanda ihzar ile ı. omi \On riya etine vem1eleri il4n olunur. 

L···n~iiı7cii·k~i:;~;t:·:~~-1~;;;;.;;~k~:i;;n~;d;;;··1 ........................................................... 
K ıtııal ılıtı)&CI için 14000 kilo snLun kapalı zarf u ulile ıııüııııkao;uya koumuştur. 

ihalesi 30.11·929 cunuırtc:si giinli saat on dörtle yapılacaktır. Taliplerin şartna· 
mesini kon1 i!J) onu muzdan almaları ve şartnamede yazılı olan şe!cildeki teminatları le 
komisyonumuzda hazır bulunmaları i)Aıı olunur. 

C iheti askeeiye için evMfa matlubeyi haiz binek \'C ınekk.5ri ha)Vanıılı mubayaa 
" edileccğınden 2 - 12 929 tarihine kadar hergiin kvnıisyona gelerek mah1nıat 

s.lmalan v ya lıay,·anlarile birlikte gelcre~ pazarlıldarını )Bpmaları. 

K ıtaat ihtiyacı için 2800 kilo kuru üziinı pazarlık suretile ınulıııyaa t•dılecektir. 
1 ı alcsi 2I·11-929 pazar giiııii saat 011 durtte icra eılilecektir. Talipl,.riıı şartııa · 

mesmi görııı~k ve iştirak f'tınek iizre komi yonumuzn gelıııderi ıllın oluuur. 
K ıtnaı ihtiyacı için 5000 kilo k,urıı fıı.sulye pazarlıkla muha)Aa edilecektir. ihale i 

23-11-929 Cumarte i guni.ı M.tl on diirtte icra edılecektir. Taliplerin şartıııııııede 
t )azılı olan şekıldeki tc•niııaılarile komisyonumuza gelmeleri iliiıı oluııur. h ........... ..-. .............................................. 1 
ı ..... ~~~.~~~~:.s~~!:~~~:~:~~~~ı::r~~~~!ı.~~~ .. . 

Çeki 
200 
500 
800 -1500 

F.czacı mektebı için ) 
Ôlçii tııburu • ) 
Ha} dar pıı~ 1 ıı tane8İ için ) 

Odun 

Yukarda mıkdarlarile mahalleri yaz.ılı 1500 çeki Oduna münaluwılımnda talibi 
nhur etmediğinden yine ayrı ayrı üç ~rtnamede olnrak pazarlıhla satın alınacaktır. 
Pazarlıkları 23·11·929 cumartesi süuü saat 14,30 dn llarlıiye ınek tebindeki ınaballi 
mahsuwnda icra kılınııcaktır. Taliplerin şartnameleri İ-;in mahalli medtürJaki ko. 
misyona müracaatları ve i.tirak için de pııuırlık mahallinde haztr bulunulması ilin 
.ılunur 

ı<.ile 
10000 Çekirdeklj rıııskı üzümü 

1600 Çekirdek!liz • 
2100 kuru ı..aysi 

Askeri mektepler ıçin münakasaya konulan :! kalem me,·adın fiyatı gali gö
ri.ildüğiinden ayrı ayn üç ~artuaıııetle plarak pauırlık!a talın alınacaktır. l'a,arlıkla· 
rt 23 · 11 · 929 cııınartesi giiııü ıwıt 15,30 da harbiye melı.ıebindeki ıııahalli ıuah· 
l!U!IUnda icra kılınacaktır, Tulipl.,rin şartnamelerüe numuneleri içiıı ınahıtlli nıcı· 
kurdaki 1-omi }Ona muracııat!Jrı ~~ i~tİrP"''• ırnzilat yapılacakların paz.ıırlık 01ahal
lınde hazır hulunnıalurı il:in ulurıur. 

Çeki 
1000 
100 -1300 

.... .~. .. .. . .. ., 
Ilarlıi~e mektebi ıçıP ·odur 
u~ura .. 

r..aror ~e zi)llll \e farkı fiatı ifayı teahhilt etmeyen mut~hhidi nıım ve hesa -
bına olarak y ukardıı ınalıallerile mık darları yazılı l 300 çeki Odunun bir şartnamede 
&!ara r;. pazari. uretil,. s:ıtııı alıııacaı.tır. Pazarlığı 23- 1l · 92Q cuwıırte;;ı gunıı sual 
14,.30 da Harbiye melı tebıııdl'ki mahalli m:ıhsusııııda icra , lınacakıır . Taliplerin 
§jirtnaıne ı iı.irı mahalli mezkur<faki koıııı yona müracaııtları ve isi rnk wııı d,. pauı· 
rlık ıııahallinde hıizır lıulunulın<M ılaıı olunur. • A skcrl nıelite~ler i~iıı ınunııka~ ı • ·ı ı )apılaıı paı:ırlır:ııı laki fı\ı ta gııli "oıü-

len 20000 kı!.1 "'ıbıı ı n l*'kr.u ı 2J - 1 l · 929 l uııı.ırlt' ı ıı u q:ut 15 
re Harbiye ı tııııı ktır. 1 n1t· 
gıeşi için t 
dıahallind l 

' 1 1 

il 

Türk Anonim 
Ele ~trik Şirketi 

l\'lühiın bir ilaıı 
Türk anonim elektrik şirketi, müstahdemininin 1929 senesine 

mahsus "MüstatiJ" ~ekilde ve "'açık kır,, renkteki hüviyet vara
kalarmın l-kanunusani-1930 tarihinden itibaren iptal olunduğunu 
ve bunların 1930 senesine mahsus .. Kreın., renkli ve "Beyzi" şe· 
kilde küviyet varakalarile teptil edildiğini mübterem müşterile
rine ihbar eder. 

Mezkiır hüviyet varakaları, baş tarafta Şirketin unvanı olan 
•Türk Anonim Elektrik Şirketi" ibaresini ve bir köşeden diğer 
köşeye maiien 1930 raknmlarını muhtevidir. 

Bu tarife mutabık olmıyan hüviyet varakaları sahte addedfüa
rek hamili derhal polisç bildirilmelidir. 

Müşterilerinin işbu ilan mantukuna riayet etmemelerinden do
layı zuhura gelecek netayicten Şirket hiçbir mes'uliyet kabul 
edemiyeceğini şimdiden ilan eder. Müdiriyet 

Emsaliniıı en ınül{eıııınelidir. 

Türkiye Anonim Elektrik şirketi unıuıni~ esi 

Galata : Bahtiyar ilan 

Istanbul ııafia fen mektebi 
ınubayaat koıııioyonuııdan: 

Mektep talebesine 114 ila 118 ç.ift fotin aleni münakasaya ko
nulduğundan taliplerın şartnameyi görmek için her gün ve ihale 
içinde ikinci teşrin 21 ci perşembe günü saat 13 te mektepte top
lauan komisyona gelmeleri. . ....................................................... . 
ı D · ··ı t • d • : enız nıu >aycal .liODu~yonuu an ! ... ....................................................... . 
12000 kilo ~i.ıt ) Miiııakasai aleniye ile ilıtllesi 5 - Kiınunu enci - 9~J perşembe 

7500 • Yoğurt ) günü saat 14 te. • 
70200 • Sebze ) ~ltiııab.u:ai aleniye ile 5-Kilııunu ı•ncl-~29 perşembe Gii. S. 15 

Miidafui millıye vcl.ıileti deniz kuweıleri iaşesi ıçiıı ha!ilıla mıılııırrer !"ruıkın 
hiaalarında muharrer gün ve ~nlle ihaleleri icra ~ılilect'ktir. ~ııı tııanıclerini görmek 
isteyenlerin her gün \e vermek i:.tcyeıılerin yemıı ıbnlede ve muharrer sa'atıe Ka -
sımpaşa.Ja deni.ı: satın alma konıısyonuna müraı.:aatiarı. . ............................................................ . 
1 

Bakır köynde barut fabrikalarında imalatı harbi ye İ 
-Ot Istanbul satınalıria komisyonundan + f 

........................................................... l 
1;150 Kilo Pırasa 1200 Ki '.o Seıııi&olıı 
900 • l..iılıunll l:iOO • Taze Hakla 

3000 • lıpııııak 600 • S11k.1.1 kabağı 
7200 • Pa1atc 150 • l\lnydaııoı 
:woo • Kuru • olıau loS • lJcre otu 

Sıı'at:ar mcktebıııin ~htiyat•ı olan baldda cirı~ ve ııııktım ya~ıh on kalem aebLe 
münak).:-ayıı koııulıuıı~lu;. hıalı;s i l ~ - ] 2 . iJ29 cıııuartcsi gürıia ıaat 14 de icra 
kılıoaeuktır. haya talip ol:ııılar.ıı tcııılııatlar:yle her.ıbcr yenn ıııczkılrıla komisyona 
muracaatlan. 

·:· (• ·:· 
16S Kılo !..ahan 110 Kilo Semizotu 
165 • I~panak :ns . Patates 
110 • Pırnsa 600 So~aıı 

Muhafız holüğuııiin ibh acı olan bal1da cin ve miktarı ya1Jlı alb kalcrıı ebze 
münakasaya konulnıu~tıır, 1~t_le i 14 · 12 - 929 l'UınarL<'~İ gfınü sıınt 13 de ıcra :kı
lınacaktır itaya talip olan'3rııı tenıinııtlariyle be. ıber m zkü r guııde komiııy ona 
ınuracaatları. 

name ve nunıuneei için ıııalıalli ııwzkür<lakı koıııı"' ona ımirat .ıatl:ın 'c '>tırak ıçin 
de pa;-arlık ıı1ahalliııde h~ıır bulunmaları ilan o1uuur • 

K uleli Li. e i hastane \e mu,~cmıljıı t •ıııratı nlcr,1i ın~ınak.ı.~a sure~ıle )npıl::ıca•,ıır. 
lbalesı 14-12JJ29 cuı:nl{rtesı gıııın il:ı:tt J l da darbı)~ mektebımlckı ııı.ı"ıallı 

mahsusunda icra kılıııaenptır 'lalir-·lt riıı kc~i!nameııi mu<·iLiııec yazılı şartnamesi 
için mahalli mezkt'.lrdııki ı,omı.\Oıı ı mı ıa :.ıtları H· ı~tı ak içııı dP ımi:ı .ka a ma -
lıallindt• lı ı ır bı.lı.ııulııı 

}( ulelı Lıe einiıı haı 
Jhale i 1 J 12-9"9 n ı · 

"u~unda icra kılıwıca t r ııı" ı ı 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan eınlak 
1 - Bcyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde doğramacı sok 

ğında 13 N. hane. 
2 - Şehremininde Deniz aptal mahallesinde Topkapı cadd 

sinde 42-3 N. hane 
3 - Çarşıda sipahiler sokağında 22 N. dükkan. 
4 - • Lütfullah ağa • 6 " 
5 - • Yarım taşhan • 9 0 • 
6 - • Divrik • 16 • 
l - Parçacılar 
8- " 

" 8 n 

• 10 • 
• 
n 

9 - Bedesteni atikte 19, 20, 21, 22, 23, 24, 54, 55 N. dolap 
10 - Çarşıda çukur çeşme sokağında zincirli han altında 22 

N. oda 
l 1 - Çarşıda Çuhacthanı üst katında 2 N. oda 

12 - Mahmut paşada Hacı küçük mahallesinde Kürkcii barı 
ilst katında 15 N. oda 

13 - Mercanda Tığcılarda 44 N. Yaldız hanı odabaşılık hiss 

14 - Y enikapıda Katip .Kasım mahallesinde değirmen soka· 
ğında 22-42 N. hane. 

15 - Balatta Tahta minare mahallesinde 234 - 214 N. dükkill 
m hissesi. 

16 - Kasımpaşada Emin camii mahalleşinde Samancı soka· 
ğında 45 N. dükkan 

17 - Nişantaşmda Muradiye mahallesinde kağıtlıane caddesi· 
nde 53 N. ma oda dükkan. 

18 - Boğaziçinde Rumelihisarında Hacı Kemalettin mahallesin· 
de Türbe sokağında 46 N. dükkan hissesi. . 

Müddeti müzayede : 15 T. sani 929 dan 7 Kanunuevve 
cumartesi günü saat on dörde kadar, 

Balada muharrer emlak kiraya verileceginden müzayedeye v11· 
zolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale o '.an son günün saat 14 buçuğu· 
na kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakknte ita ederek 
nıüyedeye iştirak etmek üzre İstanbul Evkaf müdürlüğünde Vakıf 
akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. .. 

Evsaf ve müştemelatı hakkında malumat almak isteyenler burnu 
ddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecrinıisil raporul7 
görebilirler. 

------
Hurda eşya furu tu 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden : 
Cibali fabrikasında mevcut 2074 kilo hurda çul, 132 kilo ip, vt 

kmnap, 678 kilo tömbeki tiftiği, 830 kilo tömbeki derisi ve Azapkapı 
ambarında mevcut 972 kilo köhne ip ve 1364 kilo köhne çul pazarlık 
suretile 27- 11- 929 çarşamba günü saat 10,30 da satdacağındaır 
talipl'!rim meı.kfır gün ve sautta Gatatada mubayaat komisyonunda 
bulunmaları . 

Kağıt ve karton 
mübayaası: 

T~tün inhisarı umum müdürlüğünden 
idare _için ınuhtdif eL'adda 286,000 kilo karton ve 561,0oO 

kilo kagıt mübayaa cdileceğinJen taliplerin şartname ve numuneY1 
1 

almak üzere her gün müracaatları ve 2-12-929 Pazartesi günii saat 
10,30 da fiatlarrnı kapalı zarfla % 7,5 teminatı muvakkate1crilt 
birlikte Galatada n.ubayaat komisyonuna tevdi etmeleri 

EomliB~rBmE.,Z~llB~l]ıc:ilmlllill 
Alemclllr ::a<leler 

vapurları 
Seri, lüks Karadeniz postasl 

Bülent v~ıu 24s~rlNl-
PAZAR akş3mı 18 de Sir

keciden hareketle 
(7.orıµ,u/tlak, lrıelwlu, Sams1111, 
Ütı)e, Onlu, Girt·~orı, Trab;o11, 
Rize :re uzimct L'C aı det edeccJ.ızr 

Müracaat mahalli: İ::.laıı· 
Lul Meymenet hanı altıııdaki 

vazı hane 
Telefon~ lstaııhul 1154 
Dikkat : Her hafta pazar 

günleri kat'i olarak vapurl a.rı
mız muntazaman hareke' e A. 

cektir. 
m•~ .. ~ .... mw~•ı&1111 .. ~•mmm:ıs~e~13WtC4~i1Z111~• 

Kemerleriıı 

Şah eseri 

Meun ve hususi bir trikod:m mo[Jlul 
gayet şık Roussel kemeri hali hazır 
modası mucibıncc size matlup tena· 
sübü, kalçanıza letafet ve z.ırafet, vu
cuounu7.a > umuş3klık \ 'C ccv\ ılı\·ct 
\'Cidiğı gibı doğru durm~ızı da ıcmın 
eder. Mağazalanmızı t.ıyaret ve rnu 
savver kataloğumuzu ıalep edınt/. 

Yegane satış mahalli: 
Parıstekı 

3~ 
fata.ıbul şubesi : Beyoglunda 

Tünel mevkiinde , N° 12 
f<"i:ıtJ 6 Lir:ıdan ıtfbdren 

- _______ :::.---"' 
ı • 

J ı ıLııl {ı ncı ıtı ıı mcııııırııq ıı 1 
1 ~ 

Nuır<· 11. 92(J..i203 '\o. do ıt' ı 

~luntazaın Bartın posta 1 \:lll ıaıbik uıiıhıiı:ımıi ıa)i ,e ,cıı 1~ 
111 

lıu'• cttirclığindcn lıat!cnıa eı;l..i ıuıılı' .ıı 

E. ·· d J 1 \ llpuru lıul,rııiı u1ıııau 1ğı ilCı:ı olunur. ~ 
rcuınen nt ·21 T s . ~~--------=--
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1 1 ~1adrif enıat:f•tirı,lt>O: 
P .ı. J ,günü Sirkeci rıhtı- 1 
er~e il ı )~ ımndcn hareketle Kabataş lisesinden CeıJlB i 

Ereğli, Zongu!dnk, Barlın, Aamas- Galatasarııydan İhsan, j .. ı.cm~ll .. 
lisesinJe.1 mezun c :.mal efcıı 1 

ra,kun:c şile 't: Cide · skelelerine lerin serian maarif eımın °6 

aziıne• , \ .' . . edec"!.tir. müraca"b•.: eylemeleri. _,,,,. .. 
~-~-~~~~~~~----


