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Rusçuktan Edirneye -... 
Edirnede merasimle karşılanan Alemdar 
aynı zaman da, sadrazam tarafından 

ziyaret edndi 

i~te Ru .. çuk ) aranın
dan Galip, Behiç, Tah
sin Ye Refik efendi
ler im nıcclislerdc 

.Alemdarın Edirneye 
~clnıesi ıneselesinc ·-
sadrazanu alıştırıp ya-
tıstırmak icin: 

.. o 

- Ef endiın orduda 
kln ,-eı nıaduın Ye bu 
hal ile perişanlık ına
hinıdur. 
Divorlardı. nıaksat-

" 
Jarı Alemdarın Edir-
neye yaklaştığını lıa
J,er aldıkları gibi: 

- İste Tnna seras-
~ 

keri paşa~da geliyor-
nnış.. isabet oldu. Or

dunun kuv\eıleştirihne
si esbabı nıiizakere 

edilir .. 
Dentişti. 
Netekiın övle oldu. 

t 

.Alemdarın Ruscuk-• 
tan hareketini işitıiler. 
lıenıen sadrazam Cele-.. 
bi Mustafa Paşaya se
ğirttiler: 

- Alemdar Paşa, 
Rn cuktan lıareket et-• 
n1iş. Hatta Edirneye 
yallaşmış. 

-.&ı11a11.11a da et buyu
nduna, eyi olur. Heın 
arada sa#et ,.e sanıi
nıiye& hlStl olur. Hem 
de, onlu 1e harp iş
leri nıüsakere edilir. 

Dediler. Sadrawn 
Çelebi Paşa bu teklifi 
nıuvaf ık buldu. Alem
daı·a bir ela Yetname 
~önderdi. 

Rusçuk. yaı·anı Aleın
darı n Edirneye gehne
~ini sadrazasnın daye
t ine icabet etnıis su-

~ 

ı·etine cevirdiler. lca-• 
bında: 

ti. Merasinıle karşılan
dı. [1] 
Aleındar or<.\usu E

dirne sahra~mda avrı .. 
bir yere kondu. 

Alemdar Paşa, erıc~i 
(Çarşaınha) giinii sad
razama iadei ziyaı·et 

etti. 
Bundan sonra ~au

razanı1a ordu erk:em 
iki gföıde bir kere A
len1dar Pasa ordusun-.. 
da toplanıp nıeşverete 
başladılar. 

Aleıudarın adanıla
rından (Kırcalı) kuY
' etleri başbuğu ( \h
nıel ) ağaya yezaret 

,·erilerek (TulçJ) ~a me
mur edildi. 
Alenıdaı·ın Edirne:yc 

' 
gelmesi fstanbulda işi-
dilnıek ıabil idi. l la
ldtaı İstanbul telaş ve 
endişeye düşmi.iştii. 

Haseki Hacı Ali .\ğa 
adlı biri Edirneye gel
di. Zaten daha e' elet\ 
Kavmakanı Pasanın i~-• • 
tilamına: 

« Tenışiyeli umuru 
seferiye » içindir ce' a
hi 'erilnıisti. 

# 

Sadraıanı Hacı Ali 
AA&ya da caynı ce,·abı» 
verdi.· 

Alemdar Eclirnede 
bulundukça, Rusçuk 
yaranı bütün zel~ila
nnı sarfeUiler. Aleın

darla sadra1..amın araları 
çok eyileşti. Her şeyi 
birbirlerine daıuşıp 
nıüzak.ere ederek yap
n1ıya başladılar. 
Artık. lstanbula gi&

nıek zanıanı gelip çat
nustı. .. 

- Sad.razanı davet . Alenıdar Edirneye 
•\Ui. geldiği iki lıaf tayı ge-

Diyebilirlerdi. çiyordu. 
Alenıdar yakit geçir- Bir glın yine nıeclis 

ıueden Edirneye yeliş- kurulnıuştu. Harp tet-
·ı.-:::231u 

(V~t ~ in 1 7 Kanunusani 1929 tefrikası: 81 
,.,.,J, -- .. ----...-. .-.........-~-. 

Na~musl.u 
fi· 

M1tlıa1·rıri: Hıise-yiu Ralnni 
F-·kat sonraları Afif - Bu sarartma oğ-

lllhaıiinün Husrev lanın aranuzdaki nıev
. rizami beyi il pek kıini anlıyanuyorunı •• 
n1cr gubu ol<lu ğuna artık iz'acına tahan1-
tlikkat etti. nıiil olunmıyor. 
~elmazla yalınız kal- - O' beninı değil 

tlıkları bir saatta isya- kocanun dostudur .• 
ııkaı· bir fevranla şöyle -Fakat kocanın 

im) ku·nıaklan kendini yanında oturnuyor. 
~ı · mndı Daiıua biziın başınu-

Leyli taleb0 yurdu 
aande_n güme ~mmel 

bic.. şekil almaktadır 

Sırfüstanda --Dun verdiğimiz luıber 
teeyyllt etti 

Öd fozete kapatıldı 
ve bir çok tevkif at 

Turk Maarif cemi~ eti tarafın

dan Kadırgada açılan Le~ li Ta

lebe yurdu günden güne inkişaf 

etmekte 'c mükemmel bir şekil 

almaktadır. Yurt müdürlüğü 

kitapçılardan 'e De' let matbaa

sından tcnıin ettiği kitaplarla 

dolgun mevcutlu bir kütüphane 

' ücuda getirilmiş, ~urdun bih ük 

odalarından birini de mütalaa 

~alonıı itti~a;ı: ctmi~tir. 

Yun müd.il\ imleri her gün 

munt:ı7..am:ın kendi mek~lerine 
gitrnı.:kte. akt:ımlan da yurda 

dönmektedirler. 
Talebe hcrhaf ca terbi ~ c-.. 't mü-

samereler Ye ilmi ıncvzular üze

rine çok fa~ dalı konferanslar 
............ -..... ··-·····----··---····· 
birleri SÜ) leşili) ordu. 
Rnşcuk yaranı bir 

a~ızdan : 
-- ı: ransa in para -

toru n1ii~ab\ha işini 

Pariste bitirnıiye ka
rar 'eı·di. Y işi ur.at
tı. Sebep olarak sul
tan selinıin hal'ini ile
ri süri'vor. 

t 

Şiındi de (ıniiıarekei 
~rayrı nıahdude) SÖ't

leri çıktı. Sonra ne 
olacak? 

Dediler • folerinden .. 
biri : 

- « elhaleli.i lıazihi 
bu eilııle Edirnede 
ikanıet bihude bev-., 
tiihual ayda birkaç 
bin keselik hasareUir. )> 

Dedi: Refik ye Delıiç 
Efendiler ıastil eltiler . 
1\ledisle hazır bulunan 
sairleri: 

(Bitmedi ~ -----(1] 3 Cemaziyetevel 1223 sah. 
Ve yani, Behiç Efendinin İstan· 

buJdan Edimeye avdetinden 57 
gün Sonra • . 

za belA oluyor.. Sen
den de hayli yüz bu
luyor •• 

- Ne yapayını koca
nun hatırı için •• 

- Onun bu eyden 
ayağım kesnıeniıı bir 
caresini bulan1aznıısın~ • 
· - Kocamın nıuhaın-
misi didinı ya .• 
Kocanın nıahnıi

siyse gitsin onun ya
nında idarelıanede o
tursun. Her saaı bizinı 
aranuzda ne işi var .• 
Onu defetn1enin bir 
çaresini düşün .• 

- Sonra başınuza 
biiyük bir nıes' ele çı
knr:rız •• 

tertip etmektedir. 
Son günltrde Milli Turk tale

be birliği yurdun \'azi~ etile ya -
kından alikı.dar olmuş, yurdun 

tekamül 'c inkişafı için hertürlü 
~ardımda lıulunıruya karar 'er • 

miştir. 

Talebe nıtdu . gelecek ders 

senesinin bidayetinde iki, üç misli 
büyultıilecektir. 

Cevat B. Hrefine -·-
Ylll SiciJI ilin 
bir uei ziJBllti veriyar 
Atina, 16 <Apoyeo

ınatini)- Ynuaıı hari
ciye nnzırı cuıuart.esi 
günii lmıaadan hareket 
edecek olan Tokiyo 
sefiri Cevat R.in sere
fine bugün bir veda 
ziyafeti ''et'ecektiı·. .. . ______ _ ..... 

Şehrcınaneti Hey'.efi ferınlye 
müdürü sabıtı Fuat llryin pe
derleri mJraJay doktor Tahsin 
Bey vefat etmifür. c,naresi 
bugünkü perfembe gönü saat 

yapıldı 

Diin Sırbisf.mıın Ya
l ziyetini ınütalea cder-
1 kcn sansöriin ketm et
ınesirıe ı·ağıncn Sırbis

tanda bazı 'ckayiin . 
cereyan ~tt.iğini Jıaher 
Ycrmis 'c hu ınahima-• 
tuuızı bulgar gazete-
lerinin nesri) alil de . . 

· teyit etıni~tik . 
Diin Sır his tan dan 

gelen iki telgraf, sıkı 

bir sansiir süzgecinden 
ge.,;nıiş olnıasına rağ-
ıuen dün 'erdihrimiz 
haberi tevit etmektedir. 

• 
gelen nıahlmata göre, 

Zağrapte iki ınulıalif 

gazete kapatıln1ı~ 'e 
gerek orada gerek Bel
lgaratta birçok e~has 
tc\ kif cdilnıistir. • 

Telgrfta te' kif edi-
lenlerin koıniinist ol
dnklan zikı·edileı·ek 
1 ~adiseyc başka b'r 

on ikide SelimJyede brhk ba • 11-llıi!!.i!!iiiiiiiiii 
ymndaki hanesinden kaldmlarak 
Karaca Ahmette ailesi mcarlı - .-w.t .. ın ltu ,._. IMıkikl dllmıllra 
ğına defaectilccektir. Muhterem 1auaa ıua•.aı kOllMIMiaaı " 11.,...kll 
ojullaruıa \'e ailesine beyanı Ceneral Zlv'lco~ 
tuiyet eyleriz • 

- .,....... •• aalapr iM .. • 

yaplJM .. Bllwi)ııwuın h bı ne yap -
malı? 

- Telef- memureal our. 

- O nıiskinin yfi ... 
ziinden nıi't 

- Zavallı nıiskin •• 
işte sen söyliyorsun .. 
Onun huzürundan sa
na bana ne zarar ge
lebilir't 

- .Artık sıkllıyorunı 
efendim •. bir gün ters 
tara(ınıa gelirse def
edi verirın1 ..• 

- Kocamı cok kız-
" dırır~ın ..• 

- AaCıf Ilüsnfı ka-
dar Husrev Nizami 
beyin teveciihiinii celb
etmeği ben de biliriın ... · 

Söz burada kaldı. 
-24-

lki sün sonra bir 

ınalıiyet yerilmekle ise 
de Belgrat sanörüniin 
hakikati bu kadar ol
sun f,tizlenn1esi çok 
göriiln1en1elidir: • 

Telgraf ber,·e-:hi ali
dir: 

Zagrep, 15 (A.A)
lelerinden birisi ladın • 
olan 20 konıünist tev-
kif edilnıiştir. Belgrat
ıa da bir eok tevkif at 

• 
icra edilnıişıir. 

• Berlin, 16 (A.A)-

sabah Enver Ragıp 
salona girince Afif 

Hüsnüyü geniş koltuk
ta bacak bacak üs
tüne gazete nıiilalea
sile n1eşgul buldu •• 
Birinci ikincinin gel
diğini görnıenıezlikten 
gelerek hiç istifini boz
ınadı .... Enver Ragıp 
bu laubaliliği nıuhaaze
ye vesile tutarak: 
" - Vay Tieyefendi 
çok erkencisiniz. Ne 
zaman ve nekadar er
ken gclseın zatı :.\li
lerini burada kurusıkı 
bir tabanca gibi kol
tukta kurulınuş · gö ... 
rürünı ... 

Eşrefin bergüza·rı ___ ......... __ 
Bundaki si.i1.ler medarı iftih:ınmdır benim. 
Çilnkü oğlum Mustarııra bttgiızarımdır benim. 

39 
Dağınık olsada 0ğlum şuabatı ilmin, 
nir ufok cümle olur g.ıycsi hin mcş,·crctin . 
Ke.;rctindc şaşırıp k:ılınaJ:.ı nüna yol;tur 
Noktai \'ahJetini bulmalıdır m arifetin! 

· (De\•am olunacaktır ) 

Darülfünun divanı 
Dii11 ycı1İ lJiitçesini )rH})tı 

Türk Iüeatine ilive edilecek 
istilahların tespiti etrafında da 
bazı kararlar ittihaz edildi 

Dariillünun divanı dllnkü IÇtlnıamda 

Darülfünun divanı dün cğ{c

den sonra toplanmış, yeni büt

çeyi tespit ve bazı mesaili mü

zakere etmiştir. 

Divanda fakületeler tarafın

dan gönderilen b.fıtçe raporları 

okunmuş, bazı tadili.tla Darül

fünun bütçesi yapılmıştır. Veni 

bütçe g-eçen senekinin hemen 

aynıdır. Yalnız tamirat ve in

şut masrafı tezyit edilmiştir. 

Non·eçte Oslav şehrinde 1op

lanacak tarihi edyan kongre -

sine Cakü:te namına Köprülü 

zade f uat beyin gitmesi :kabul 

olunmuş, içtimaa nihayet ve

rilmiştir . 

Yaimur .• 

• 
Bundan mada· dil encOmeni Bu fÜD de yolacak 

tarafından tertip edilmeye bat- Fırıma.ıaıükon bul-
Janan Türk Ji'ıgatinin c: A -> har-
finin ihtiva eylediği ilmi tstilah- dupnu dün yunnştık. 
tarın Darülfünunca tespiti takar~ Dün akşama kadar 
rür ettiğinden dün divanda dil lodosla bera~r yağ
-.,cümeninden bu harfe ait mur yapnşt1r. 
gelen raporlar olruumUf, bu Bu gün gene bava 
harfe ait nmt istitahlann allka- tapalı olacak, İı.ızgllr 
dar müderrlslere tevzü kabul mus&aya811t şiddetle lo· 
olunmuştur. dos esecek ve yağnıur 

Bundan başka dil encfime-
nince tespit edilmiı olan usul-

1
.-.>-aga._ca_l .. ıı_r. ____ ... 

ler dairesinde muhtelif ·ilimlerin Varım &11r evelki 

·kamusları da fakCıltelerce ayn- VA Ki T 
ca tahrir edilecektir. 17 k4n1111usanl 1179 

.............. -···---- ···---- ~ C>.man6 lyalro-

Belgrattan bildiriliyor: '"""rıoa.ı1sıdll T~ 0:-«Wfkl"-
y ugosıa,rya hüktimeti magup o gece 6'Jalro ~lı 

zaaı•ep te · iki nıulıalif 6ulunt/ulu "e 6u c;Ad/e hlr 
" ~m aeyirciluu fea çamıır-

ır!lzeteyi kapatmiştir. - llhutle oraya plap 
"- ,.,,.... ialımdlne ·~ 
Bunlardan biri Hırvat ~ beyanile luMüf ve ,.. 

~if t<:i f ırk.asının fi!lSİri accilha ma,temil bir ~ 
• • ~ almJı, Golki A,. E/attli IN-
efkarı bulunan gaze- nun sebebi lıaltii(Wnl bi/Jirirse 

ıl4n ederiz. 
tedir. 

Afif Hüsnü başını ga
zeteden kaldırarak nıu
kkar bir süzgünlükle : 

- Ben de ne Yakıt 
şu salonda bulunsaın 
nıudak beş dakka son
ra iz'acınıza uğranm ••. 

Büyük bir taaccüple: 
- f z'ac nu !! .• 

" -Evet .. 
- Tahaf değil de 

ethaf •• 
- Artık ne olduğunu 

siz taktir edersiniz .. 
- ~I uacciz iz'acuan 

şika~·et ediyor. Jşidil
ınedik şey .• 

· -Muacciz hangin1iz't 
- Ev sahibi Hanı ... 

~ mın ·çehresi bu suali-
ı r J~ 

nize her lalıze cevap 
veriyQr •• Henı sorarını 
size bu eve ne nıak
satla de,·anı ediyor
sunuz 'l .. 

- Bu suale cür'et 
seh\hiyeuni nereden 
alıyoi~sunuz 't 

' - Kekeliyorsun ..• 
Şaşırma.. Cür' etle se
lahiyet bir birini tut
ınaz •. 

-Tutsun tutmasın 

Böyle sahte ' 1akarla 
evsahibi tavrı takına -
rak bcniın buraya ge
lip gitınen1e nasıl ka
rısabiliyorsun .. . . 

- Ev sahiplerin den 
aldığını selMıiyetle .. 

(Bltmcdl) 







~r~Jda:Aşkytıztbiden ıporej 

1 

•e 
mtlllivor ve " -ya .. u Oikbt 

~ zikrediyot: Şima1t 
~ aaluMı (ltO)DU· 
YGllıdut, htftahk sinema miif
teri1t;rini'1 adem de 100 mll-
>11 .~· A l-ustural,m. 6 milyon 
..... 'ftrdlr. Seaelit ~ 

• 

ipekçi kartfıller ta,nttıldall 

dtfldleret fizerinde 

rul Mllblıln ., brafmdan idare. 

edllaa temsil ~ Deride Ordll

muzun yarchmt te'min edffe.. 
ee\tir. 

Bu faau,etin hmiiz lallectik· 
IRiJen bir ~l fflimin 

• Majik • te: V(Vana tla1t.s çılgmlıkları 

• 

( Biri) de: Siikıltu11 hikmeti.. 

Sükt\tull hikmeti, bu haha Asri sinmamn takdim ettlgi 
güzel bir Almaa fil~. Altı maruf artistin temsil ettiği 
bu eserin mevzuu kadar temsilinde de muvaffak olmuştar 
Resmimiz filimden bir sahneyi gösteriyor. 

1. • • ?t .. 

ıı t-ılıı) u: lir cıılııtııı fıciııı 

çam 



,. 
, , 1 Gazetemizde çıkan yazı ve 

\BO. ili ŞAR.l LA Rl: resimlerin bütün hakları mahfuzdur . 
T r ede 

Kuruş 

Gazcte\·e ıroııderilc ek mektupların lizerıne 
idare içinse idare , \"nzl\' a ait e ( 1: azı 

i .ırctl konulmalıdır 
1 }. lı 1 1-5 
3 • 4 o 
6 " 

:-::ıo 

12 ,, 1400 

B ılm \ .ın mclaupl rın i de odcn, kıymet\ 
mul..addc c~tz mcktuplnr.ı konulmuş paratırın 
.kaybolma,ından \ ı.: ilfınlann mun.derecatından 

ıtüıre mesul dcğlldır. 

Salar ı6 Kanunusani 1929 
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crıı c bir f ııgıl[z tir.ısı kuruş 
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Tahviller 

Ders det trann ay ım it ti 
Rı'lttım Dok vo Aııtirepo 

Istaıılıııl ıınoııim su siı'koti 

llis!'e senetleri 
Iş lıaıı'kn•ı 

Osm nlı b ı kası 

f'iatlal' 

A mı 
K. P. 

Buğday% Çavdarlı 

umu k 00-00 00 00 
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Birinci ser& 

1520 1270 
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0000 00001 
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il, ı ııci • 0000 0000 

- TİFTİK - 1 
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-Flı DIK-

Düzce mahkemesinden: 
Hududu Koyu 

~arkı tarikiam ve ı\Jüezzin oğiu lbr:ıl.im ve ı\ptullııh ve 
1 lafız Şab:ı.n. Garbı l\Iüczzin oğlu İbrahiırı -. c Knn"ul oğlu 1 lalim; 
Cenubu Şükrü oğlu Ça\uş ve Kan,:,ul oğlu Arif: Şimali cebel ile 
mahdut elli dömim. 

('( Şarkı ka ah ~ ıt gıdcn değirmen barkı . Garbı Ba) rıı.m oğfo 
Durmuş \e \li hoca oğlu Ali \e llalil ve Paşa oğlu l\Iustnfa. 
Şımıılı i\ILiezzin oğlu İbrahim. Cenubu l\Itiezzin oğlu Hafız 
Şe\ ki ve İbrahim ıle mahdut elli döni.im. 

171 "ukarda koy \ e lıudutları razılı iki t,ırlanın te:ıçili Ülizcenin 
l..iztarnk ko ünden A1i ağtı. torı:ınlan l\Tustafa kizları l fa\a ve ı\ şe 
tarafından talep edilmektedir . Bir itirazı olanların bir buçuk a 
kin 'e mahkeme) a bildirmeleri hlzıındır muhakeme gLinii 4 · 3 - 29 
p z rtc i saat 11, il.\n olunur. 

Posta ve Telgraf mebani ve levazım müdürlüğünden : 
l\lunakasada teklif ohınan bedelin gali gıjdilmec;iııı.: binal:n 

paz·ırlıkln muba~ aa::ıı takarriir eden 1000 ndct 1 '• c 30 bin 

adet 2 numaralı demirli lzolatörlc 20000 adet 2 numaralı de
mir 7. iz >latör 'e 15000 ac.kt 2 numaralı deve htı) mı dcnıiıin 
23-1-929 taril-ıinc mi.i~ad r çar nbiı g mı puarlı~ yapı!aca
ı:ıından t, ·---krin bu ta · te ve ıı.ctt I 4,5 ta t tanbulda yeni 
p ta' ar1.: le muba) aat komi~·onuna mtiracaatlan. 

Uzun/ef>prü mahkemesinden: mahkeme~inde i~pan vücut 
Ka\ afluun Julu karyL~indcn etmcdı ı 'eya tarafından mu-
jl :ı, n kızt Nccibenin .karyei saddak bir vel~il gönderme-
m kLırcden hoca::-ı llınan Oğ· diği takdirde gıyabında mu-
lu lbrahim nleylılne ikame hakeme icra c'1ilcce~i tebliğ 

C) lcdi i gaiplik ve fc.,hi nik:lh olunur · 
d:ıva ... ının cari muhakcme:.indc 

merkum lbrahimin ikamet
gahının mcçhuliyctine binaen 
ilanen tebligat icrasına karar 
'erilerek ikmali muhakeme 
4; 2, 929 pazarte:.i gtinii saat 
ona talik kılınmış olduğun

merkumun yevm ve vakti 
mezkörda Uzunköprü hukuk 

Sultan Ahmet sulh icrasından: 

Bir deyni malıkftm bılıten 
dolayı bilmüzayede füruhtu mu-
lcarrer olan bufe Sofra takımı 

ve saire Babı ali civarında Se
petçi Sokagmda 60 N dükanda 

kanunusaninin 20inci çarşanba 

saat onda furuht olunacagi 
ilan olunur, 

=17 Kanunsani 1929 = 

Türk mekteplerile faydalı eserlin 
ilanlarında o/o 20 tenıilat yapılır 

Bu) uk 'c ya bir çok defa için Yerilen ilaııl.ırla 
hususı malı!\ ettekı i!Anlıınjl ucreti 

ıdare ıle kıırarl;ıştırılır, 

Cuetemize hunııi il5.ıı kabul ede11 ,yer : 
H. S. H. ilinat acentesi • 

1LAN TARlFESİ: 
Satırı ~tıru~ 

6 8 inci sayfada ı~.so 

s ,, 
4 .. 
~ " 
ı " 

1-8 inci 

' ' " 
25 
40 

!Ol) 
200 

sa\I;ula ~ıo 
r~ml ilinlar " 

-., 

.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·iını~~g~tt~iliil~ü~~~il~~Hüiliili~~Hil~fifi~~Hüil~fiiliiliınfüg~n~rnH 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanat ~m Y alı11z 18ğii11 için fü~ 
füi BE\ OÔLUNDA İSTİKLAL CADDSJNDE 370 !\Ul\\ARALI ;i:i 
m: B k ., l ::.s 
m~ a er magaza arının ~~~ 

'emci 
Be~oğlu 
Yı.!şilköy 

Boğaziçi 

mahalle~i tıkal!,ı n uınar:ısı ne\ i icarı ınuhammeni karı :ıabikı 

Fı.!rikoy Bilezikçi 20-44 kılgir hane 5-t() :it:JlC\ i 
Se~kcLijc İ.:tnnbul 66 hane :!5 şehri 

Tarab)a Ka:.taroğlu 14-12 sene\ i 
\' enimahalle Paıarba.;-ı 55- roJ " ıuo .. 

Kaı.Iıkoy Tuğlacıba1ı B:ığdat caddesi 57-180 maabahçc köşk 45 şehri 

Caferağa bademaltı 4 apartmanın daire 4 33 şehri 

Be)o9;lu Ilü:.cnağa Ktiçükdmarcı J hane 17",50 
fül:1da ev~afı muharrer eml:ik şeraiti mukarrercsi \'cçhile icara raptedilmesi için 3·2-9'29 

tarihine mü,adif pazar günü ~aat on beşte ihaleleri icra edilmek ütcrc ml.İ) aycdeye va;,,olumuşcur. 

Taliplerin enn ali metruke icar komisyonuna mürac.ı.at C) lcmclcri. 

Semti mahalle:ıi 

Aynalıçeşmc Sürurimehınct Emin cami 
.. " 
Q " • 
• • • 
• .. 

ı'\: ııe\İ daire:ıi icansabıkı icarı mu· 
hamnıincsi 

35 apaı tm:ın 3 40 şehri 45 şehri .. " 4 .1 ı " " " 
5 35 • il • . .. 

.. 6 JO " .. " bodurum 7-
" rnhunda dükan 2 

15 " 
750 " 

Be} oğlu l\le~ruti} et Bahçe \ c Mehtap a • ,., 65 " 
Bala<la evsafı muharrer emlak şeraiti mukarrcre:ıi veçhilc icara rabt.:dilmesi için l -26-929 

tarihine müsadi[ cumartesi giınü saat onbc~te ihaleleri icra edilmek üzere müzayedeye 'azcdilıni"tir. 
Taliplerin cm\ali metruke icar komi~vonuna ınürac,ıatlrı. 

Semti Mahallesi Sokağı N. lievi İcarı sabıkt İcarı rnııhanımcni 
15 lira şehri Zindankapı Ahiçelebi Abacılar 22 l(argir dükan 

I<emerburgaz İstanbulcaddesi 24 f urun 10 lira şehri 
Beyoğlu Tımtım Ad<t 5-1 birahane tahtmda 5-2 bodrum 7,50 lira şehri 
Pangaltı Mektebiharbiye karşısındaElvrak apartmanının 6 ıncı daire 40 lira şehri 

Balade muharrer emlakin 21-1-1929 tarihine rnusadif pazartesi günü ihaleleri icra olunmak 
üzre müzayedeye vazedilmiştir. T'1liplerin Emvali metrüke icar komisyonuna müracaatları. 

Semti mnhallcsi sokağı l\o. 
9 

hedcl muharnmcni 
lira 

Beyoğlu P:ıngaltı Nizami} e 11 elmas fabr:ika:,ı namı le l 7200 
1.l maruf kı;gir bina 25 ı DO mcf,üh bedeli ihalesi 

Balada e' :;afı muharrer binanın bedeli sekizscnedemuka:.seten tediye edilmek şartile 3 1- l • 929 
tarihine mLisadif perşembe günü saat on beşte müzayedesi ıcra 'e bil"istizan hazineden alınacak 
emre göre muamele ifa edilmek üzre tekrar pazarlık surctilc muza) ede\ e rn;r, olunmuştur. Talip
lerin bedeli muhammcni Üi~erinden yüzde 7,50 hc:ıabile 1290 !ıra depozito akçaları ve ya muteber 
banka mcktuplarij le cm\ ali metruke satış komisij<ınuna mııraca:ıt C\ lemelcri. 

ilan 
1100 kilo sade 
5000 " koyun eti 

20000 '" arpa 
Uzunkiiprü asker ihti)acı olan 

bcrveçhl bala üç kn!cm erzak 

9 kanunusani 92<) dan 29 kanu

nu:s:mi 929 tarihine katlar yirmi 
gün müddetle münaka~a) a çıka· 

rıldığıedan talip olanların depc:& -
zito akçclerile birlikte Czunköp· 

rüde miilcşckkil komisyona mli
rac:ıatları ilAn olunur. 

Seyrisef ain 
Trabzon hattı ikinci postası 

(Al\"KARA) vapuru I 7 Mnun
sani ~crşembc akşamı Galata 

Bolu marif müdürlüğünden: 
ı\kçaşehir nahi} esi merkezinde e~ki matbu altı dershaneli plıln 

numunesine teviıkan inc;asına ba,lanıp ) alnız temel kı~mı inşa edil· 
mi olan ilk mektep hina ... mın ikmali inşaatı I 9209 lira bedelli 
keşifname mucibince 'c kapalı zarf usulilı: \ c 25-1-929 tarihinde 

ihalesi icra kılımn:ık tizcre ) irmi gün müddetle mc\ kıi mı.inakasa) a 
yazedilmiş olduğundan talip olanl:ırın şeraiti anlamak uzrc Bolu 
Ecümeni vil:lyetine müracaat C) lem deri il:1n olunur. 

c:ıc:mıt:ll:F188CEGGJEJl!l8 ... - .... -------·-
Hanelerinizin 
Mefruşatı 

Salon takımları 
alelumum dahili tezyiynat için • 

PSflllY Moessesntını 
• Ziyarat ve istişare ediniz. Orada zevkı selime muvafık, (!] 
• zerafet ve tarzı imakie faık1) etle beraber en elverişli • 
• fiyatları bulursunuz. Bcyoglu Kaeristan so'Kagı belediye • 
• dairesi karşısında 

m~ Umum dairelerinde muhim tenzilat mi 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 

Evrakı mat ua tab'ı 
Tlitiiıı İnhisar ~lüdiil'i)eti uınuıni)c~indeu ı 

Muhtelif eb'atta dcıtcr tabcttirilccegindcn talip ohm:ıların her 

gün numuneleri gürmck üzre nıüraca:ıtl:.ırı \C ~2 • 1·929 çarşanb:ı 

gliaii saat ond:ı Gal:ırnda ıniıba\ aaL komb)OUunda bulunıııal~rı. 

i\.Itıncı büyük 

Tayyare nkosu 
Yeni tertip 

-~. 
~ 

1 ci Kc~kk ı ı Şubattadır 

İKR •\Mİ\ CI I:R 

l\IÜK.ArAT: 

LİH \ 

;17~,ooü 
1 R,oo~ lfi,()0 
1'8),(j() J 
1 ,()08 
1 .ou 

~ 
LÜTEI<:N . DİKKAT EDİNİZ 

Uu seneki can are piy:mko:.u şimdi) e kadarkilerin en un
ginidir. Çünkü : 

1 - 10,000 lira ve <laba )ukarı bü)ük ikrruni)eler geçen 
sene yalnız ( 3 ) tane idi. Bu sene ( 5 ) tir. İ::ab<:t ilitimııli 
0

/ 0 67 artmıştır. 
~ - l'i\ll:\l iKRı\I\IİYI·: ADEDİ: Geçen seneki ke.;;itlc

lcrdc yalnız ( 2,000 ) idi. Bu sene tam: ( ,3,900) dür. Umum 
isabet ihtimali de tam: 6 / 0 95 (yani iki misli) anmıştır. 

3 - Pi) anko ~üz ünden zengin olanların adedi bu scııc 

geçl:n senekinin tam iki mblinc çıkacaktır. 

Kereste müba aası 
Tütün inhisarı müdüriyeti 

• • c J • Clbali fabrika.-;ı için muhtelif 
umumıyesınuen. cb'atta (810-0) metre mik'abt 

kcreHc kapalı zarf usuJile alınacaktır. İta) a talip ol:'ınların şartname\ i 
görmek üzre her gün müracaatları ve 23- 1 -92s çarşamba ~nü 

müba)aat komsıyonundasaat onda Galatada bulunmaları. 

Gümrükler umum müdürlüğü levazımı 

müdürlüğünden: 
1- izmir ithaJat gümrüJ< anbaı larıııın tıımirntı tJ k<inunusani Q.29 

ôan ittlfarcn 20 gün müddetle kapalı zarf usulı c munakıısa) a kon-

2- \Bedeli ke~ii 71400 yetmiş bin bir dön ) iiz liradır. 

3 ihale Ankarnda gümrukler umum müdürliğinde yapıl ... 'caknr. 
ihale günü 26 ktliıunu:.ani 929 tarfüine mi.i.adif cumancsi 

günü saat 14 te dir. 
Zongul

dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Cireson, 
Trabzon, Ri.ze) c ~idccck \ c Ot 

[!)[!][!]Gt • tl!IGEJI!JGGEJI!lc:x:El!l .. • ...... ·ol&ı,;,,·,a.;.ıı1.;.11....,a.;.ııı.;.a, 5- Yiizdc yedi buçuk nblietindeki tcminau mu,·akkatdcrirı ilıa'e 

gününden cvel Ankarada Glimruklcr umum ;\Hidiirli.iğü vcz.-ıc-ine 

rrabzon, Polnthunc Gircson. 
Ordu, Fats•ı, Sam.;un. Sinop, 
İneboluya uğrıyarak gelcccklir. 

lzmir sür'at postası 
( İzmir ) 'apuru 18 kanunu

sani Cuma 12 de Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tc:ıi 10 da İımire gıdccck \ e 
Pazar 13 tc İzmirdcn .hare
ketle pazane~i gelecektir. 
Vapurda mtikt:mmel lıir or· 
kestra ,-e caz baht me\ cuttur . 

Antalya postası 
· Ç\N.\KK \LE)\apıırıı 20 k nu
nusııni pazar 10 da Galata rıhtı· 
ınından hareketle lzmir, Kulluk, 
Bodrum, Rado!;, 1 ethi\ e, l "jni
ke, Antalva_\i :ı gidecek 'e dö· 
nüste mezkllr iskelelerle birlikte 

\ 

.c\ndifli. Kalamaki, Sakız, Ca -
nakkale, Gelıboluya uğrt) a
rak ~elecckl!r. 

Edremit mahkeme.sinacn: 
Edrenıidin hckimzadc mahal-

lesinden İsmail kerimesi şeh
viranlı Gülsttm tarafından ika-

metgahı meçhul olduğundan 
ilanen tebliğata ragınen mah
kemeye gelmeyen zevci Ali 

oğlu Kadir hakkında gıyaben 
muhakeme icrasına ve gıyap 

kararınm ilanen tebliğina karar 
virilmiş olduğundan muhakeme 
günü olan 6 - 2 - 929 Cumar
tesi günü saat 13 te Edremit 

mahkemesi hukuk kısmında ha
zır bulunması beyan olunur. 

Matbaa işçisi aranıyor 
.De' Iet ,Jeınir ) olları 'c limanları unumıi 

idarcsiııden: 
Adet 
2 Yeni harflerle tenib muktedir miırcttip 
1 Yeni harflcrl1.: tertibe muktedir mürettip çıraıı. 
I htrotip u<:ta~ı. 

1 l~trotip çırağı. 

1 Taş 'e hurufat mak lerinc k ı:ıt verici. 

Balilda muharrer i çiler1.: ıhtijaç \::trdır. Talip olanlar Tlaydal"paş.ı
da matbaa muduri\ etine muJacaatlaJı ıl.in olunur. 

İstanbul Şehremaneti ilanlar• 
25 top İngil;r, mucc11it bezi ile 25 paht mukan a 

açık munaka~ap h.ıınmuı-tur. 7 ~ubat 929 tarihinde ilıalc:ıi 
olacaktır. Talipkrin ~ i.izck 7,5 teminat akçalarilc Jcyazım 
mi.idurlii~Line p:1..:lnıckri. 

~IER.\Ş ~t\AHİF . ı:LnünLCı~CXDEN: 
~ 

1 - Qnyedi b 'n ~irmi bir lira bedeli keşifli Elbistan kasaba
sında inşa olunacak ilk mektep biııası kırk beş gün müddetle ve 
kapalı zarf usıılile münakasaya çıkarılmıştır: 

2 - münakasaya meslek, 1 Iaysiyei ve itıbarıııa itimat olunan

lar ve aynı !amanda san'atır·da mclıareti ve liyakati fcnniyesi 
fastik ve iştiral<i mcs'tıliyetlerile çalışacaklar. 

Kabul olunurlar. 
3 - Ehliyet vesikası Nafia Vekaletince tanınmış ıniitchassıs

lar tarafından yahut vaklile çalıştıkları devairi muhtelif enin hey

eti fenniyesi kararile daire nıüuiiriyeti tarafından musaddak ve 

icra ve takıp ve ya nezaret ettikleri işlerde daireye ve e§hası 

saliseye ksrşı sureti hareketleri zikr edilmiş bulunmak şarttir. 
4 - ~\fınakasaya dahil olanlar keşif bedelinin yüzd~ yedi bu

çuğu nispetinde teminat akçesı verecek ve ya bu nispette milli 

bankalardan kefalet mektubunu vila} ete tevdi edecektir. 

Berveçlıibala şeraiti 1 faiz olanların evrnkı kcşiiyeyi ve şeraiti 

inşaiyeyi görmek ve tafsil:it almak üzere fl.leraş daimi Eencüınen 
Başkitabetine müracaatlari. 

tevdii. 
9- Talipler tekliflifnamclcri ha,·i mühürHi zarfları muaye-nc glinü 

'c saatten c\:el Aankarad:ı gümrükler umum müdiirlüğindc mlitc

şekkil mübayaat komisyonu Riyasetine makbuz mukabilinde \ere
cekleri muayyen saatin hululinden sonra \ ı.:ku bulacqk tcklifleı· kalıul 

edılcmer.. 

7 Şartname ve keşiinamc suretleri İzmir, lst,ınb<ıl Gümrük baş 
l\Iüdurlukkrilc Ankara Levazım ı\lüdurliğinden istihsal olunacakur. 

8- Şartnamelerde mevcut şerait haricinde bir gı'.ına teklifat k~· 

bul olunmaz. Bu gibi ameli\ atla mcşırul olduklar .nı rJusaddak ı.:hli • 

)C.ti fonniyc ı.csııiki ibrazı ın~chııridir. 

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idaı·esinden: 

Anadolu - Bağdat Ye .\nkara - ka~ ~d"İ h:ıllurınııı licrhanf!,"ı b"r 
j,,t:ı .. ,onunClan E~ki~ehir - h.a) ~eri ile D )ger - l~rcğli i-.ta-yonl tı 

dahil olmak üzre bunların ara lnd:ıl i i-.ta:.) QnJara · se' ked · k 

zahire ot 'c saman için mm akkıteıı ihdas edilmiş olan J - 7 - 9 )8 

naihli il.in ~eklindeki kuraklık t,1rifç "nin mcr·i, eti tarihi 19.:!9 .sc c-i 

ahziran iptida~ın:ı. kadar temd t edilmiştir • 

ZA Vi - Çantamla beraber 

nufus l<Jgıdınıı zayi ettim ye-

nisini alacağımdan eskisinin 

hiikmii yoktur. 
Cabıoglu .Mahmudiye cadde
sinde 48 No Zeynep 

ZA Vİ - 1 ve 2 Haziran 926 

tarihli 595 lira 40 kuruş ile 67 
liralık iki adet Şehir Emane-

tinin makbuslarmı gaip ettim 

kat'iyen hükmü yoktur. 

Bahçe Kapıda 39 - 41 Nlu 

dükkanda Antuan Pfruman 

.... ,1 Şaban 6 [!][!]Burç: Cedi 

1 Perşenbe 
1 Erkek; Münasip ı"sim Kız; 

1 
Turhan Gönül 

ail.nün nasihaiı 
Yerin kulağı vaıdır 

.Mesul müdür: .Ahmet :;ıülcru :> 


