
am Amele fırkası program 
tatbik edebilirse Avrupa 
ritasının büsbütün değiş 

ngiltere ile Amerikanın 
uzlaşması cihan siyasetinde 
esaslı bir değişikliği mucip 
olabilir. Cümlluriıet icin ve ltallf icln si icap edecektir. 
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Yakup Kadri Be~ di~orki: ·~~9 
"Küfürden başka söylenecek sözleri ol· ıcırpı ve 1111cı -

IJsera kongresi. 
Murahhaslar 

dün 
hareket ettiler 

raltldlf.al 

Aliye H. ''Be 
temaruz 

etmedim ,, eliyor 
mayan hu gihilerle hangi hay· 

siyet sahihi münakaşaya razı olabilir?,, 

Sôvenler. s6vlılenler mevdanda, 
hökrrıönöde verecek halktır. 

''Bun.tar şeref, 
şöhret, isim sa
hiplerine omuz 
vurm.akla, ayak 
takımını teşkil 
ettikleri mat
buat aleminde 
bir an dikkati 
kendiler ine 
celhetmeğe ça ~ 
halıyorlar. ,, 

Son zamanlarda bazı küçtlk 
gazetelerde edebiyat maskesi al
tında bir takım çirkin neşriyat 
haşladı. Her halde san'at ve fi· 
kir aleminde bir berekete değil, 
bil'akie kısırlığa ve tereddiye 
tlelıllet ve bütün zevk sahipleri· 
ni rencide eden bu türlü yazılar 
üzerine, ark.adaflarımızdan biri· 
ni, , taarruzlara başlıca hedef 
olan büyük edibimiz Y akup Ka· 
dri bey nezdine göndererek 
kendiıile bir mülakatta bulun• 
duk. Aziz u.ıı'atkarımızla muhar· 
ririmiz arasında geyen muhave • 
reyi aynen dercedıyoruz: 

• • • - Son günlerde sizin aleyhini• 
.:::e yazılan §erlerden hiç haberdar 
~'.~: 1 / aibi görünüyorsunuz. Halbuki 1 
~i~. dôrt haftaya yakın bir zamandır 
lJı~ .~urıkü edebiyatçı neslin mümes
silı ulduklarını söyleyen iki üç adı, 
sanı betirsi:: muharrir, hakkınızda 
mütemadiyen atız dolusu küfürler 
savurup duruyor. Siz ise hiç aldır· 
mıyoraun~? 

- Ben bili kaydüşart matbuat 
hürriyeti taraftarıyım. Herkes iste
diğini yazıp neşredebilir, hatta sö· 
vebilir de. Serbesçe yazmak, sövüp 
yazmak hakkı istimal edilememiş 
olsa7dı, biz bu bahsettiğiniz küçük 
sürünün hakiki çehresini tanıya· 
mazd1k, ve ancak bu cins serseri
lerin öfkesini tahrik edebilmiş 
olmanın şeref ve gururunu, şimdi 
hu kadar zevkle ~uyamazdık. Bun· 
dan bqka, ben efkarı umumiye 
diye bir §eyin mevcut olduğuna 
kaniim. Sövenler ve sövülenler 
hakkında hükmünü verecek olan 
odur. Bahsettiğiniz bu muharrir· 
ler, bahusus gazete karii ammesine 
bitap ediyorlarsa, çoktan kozlarını 
kaybetmişler demektir. Çünki, 
bu amme beni çok eski ve samimi 
bir dert ortağı olarak tanır. Mem
leketin en felaketli günlerinde, düş
man süngüleri arasında kendile
rile nasıl konuştuğumu hatırlarlar. 
Aleyhimde bulunanlara gelince, 
üphe etmiyorum ki bunların ne 
yııette olduklarını bilenler az 
eğildir. 
"BunJar şeref, şöhret ve isim sa· 

hiplerine omuz vurmakla, ayak 
takımını teşkil ettikleri matbuat 
aleminde bir an dikkati kendilerine 
celp etmeğe çabalıyorlar. 

"Fakat ben~ ne yaparlarsa yap· 
ınlar, isimlerini. a~zıma almıya-

Yakup Kadri Bey 

cağım. Ve bir kalem münakaşa· 
sında kendime muhatap olmak 
şerefini onlara vermiyeceğim. 

"Zaten, küfürden başka söyleye· 
cek sözleri olmayan bu gibilerle 
hangi haysiyet sahibi muharrir 
münakaşaya razı olabilir? 

'-Bunların içtimai ve ailevi ter· 
biyeleri ne kadar kıtsa, fikir ve 
malumatları da okadar hiçtir. Bü
tün ömürleri ~okakta meyhaneden 
meyhaneye sürtmekle geçiyor. 
Bazıları ipten ve kazıktan kur· 
tulmuş kaşedi sabıkalılardır. Bun
ların içinde öyleleri varmış ki, 
daha yirmi beş ya~ına basmadan 
hayatlarının en güzel çağını zın· 
dan köşelerinde çürütmüşlerdir. 

"Bir kısmı ise, komünist Çeka· 
!arının türk ırkdaşlanmızın kanı 
ile bulanmış eJlerini öpmeği. ve 
onlara dair kasideler terennüm 
etmeği bir maişet vasıtası haline 
koym uşlar<lır. 

"Anadolu harbi ~ırasında düş
mana karşı çıkmaktan ürkerek, 
maarif vekaletini dolandıran ve 
çaldıkları para ile, kara denizi 
aşıp Bolşeviklere iltihak eden 
iki vataıısızdan bir tanesi, şimdi 
"Akşam,, gazetesinin sütunlarında 
bir halayık ismi ve bir halayık şi· 
vesile, bir nevi orta oyunu soyta· 
rıhğı yaparak, halkt güldürmeğe 
çalışıyor. Nesiller arasındaki farkı 
anlamak mı istiyorlar? Altı yıl 
evel yene aynı gazetenin aynı sü
tünunda Falih Rıfkı ismini taşıyan 
erkekçe yazılarla, ht! zenne mu-

J lfallidin yaveleri arasındaki farka 
baksınlar! 

.... !? 
- Evet, ne· tereddi, ne inhitat 

değil mi? Bu sukutun alametlerini 
onların bulunduğu her yerde mü
şahede edebilirsiniz. 

"Kimler tarafından çıkarıldığı 
ve kimlerin parasıyla he:51endiği 
malum olmayan bir paçavranın 
içindeki bozuk şiveli vazılar 
yalnız bulantı ile değil, fakat ib
retle de okunmağa değer. Çünki 
bunun içi, çeşit çeşit patolojik ör· 
neklerle doludur. Bu ele alınmaz 
gazeteyi hassataıı, galeti hilkat 
meraklılarına tavsiye ederim. Ga
zetede bazı resimlerini gördüğü
nüz.bütün ucubeler gılzet, garabet, 
ve fecaat hususuuda kastettiğiniz 
şu yazıcılara nisbeten hiç ka:lır. 

"Hele bunlar arasmda bir tane
si var ki, büyük bir edibimizin isa· 
betli tarifine göre, "bir çekirge 
vücudu üzerinde bir katır kafıtsı 
taşır!,,. Edebi ya ta ııi<•beti, eski bir 
şairin sulbünden düşmüş bir "ce
nin,, olmaktan başka hiç bir şey 
değildil'. Hilkat tarafından daha 
dünyaya gelirken en feci silleyi ye· 
miş olan, bu bir tarafı sakat ve 
bütün vücudu çarpık çurpuk za
vallıya daha fazla nasıl bir tokat 
vurulabilir? Her gün aczinin istı· 

rabıyla kıvranan ve dört yana mez· 
buhane saldıran bu sokak itinin 
hakkından gelmek, elini pisliğe 
sürmekten igrenenlere düşmez. 

j Alabadi 3 ıincii sa"ııfada] 

Bir tabiiyat hocası bana muh· 
telü hayvanların mücadele usul· 
)erinden bahsetti. En garibi tilki 
ile kirpinin kavgasıdır. 

Asil hayvanların sili.hı, dit, 
tırnak ve boynuzdur. Kirpi, kil· 
çficük olmaaına rai;men merdane 
ıilahlarla mücehlıezdir. BG.tün 
vücudu dikenlerle kaplı olan 
bu hayvan tanka benzer: hücum 
ve müdafaa tertibatı onunla 
yürür, onunla durur. Yılan, 
aslanı, fili bile yıldıran yılan: 
küç~k kir_eire karşı acizdir. 

Fakat klrJ!inin namert bir 
dütmllnı var: Tilki ! 

Tilkinin kirpiye karşı silahı; 
ne dişi, ne tırnajıdır, fakat 
sadece sidiiidir? 

Bu küçük dört ayaklınm ıi· 
diğinde öyle ~ir haııa var, ki 
bunun müstekreh kokusu asil 
kirpiye kendisini müdafaa etmek 
endişesini derhal unutturur. 
Bunu bilen tilki kirpinin üzeri· 
ne itemekle onu kolayca terki 
ıiliha mecbur eder. 

• • • Ey murdar tilki I İnsanlar 
arasında ne kadar kardeşlerin 
var. 

Ahmet Ha,im 

Edebiyat birliğin
den istifalar 

Edebiyat birliğinden istifalar 
biri birini takip ediyor. Bir hafta 
evel Yakup Kadri ve Ruşen Eşref 
beyler istifa etmişlerdi. Haber 
aldı§'ımıza göre, dün de Orhan 
s~yfi, Yusuf Ziya, Mehmet Nu
ricfdin , Nahit Sırrı beyler de 
toptan istifa]arım vermişlerdir. 

7T 

Heyet reisi Hasan heyin düı 
istasyonda çektirdiğimiz resmi 

Temmuzun birinde Cencvrede 
toplanacak beynelmilel üsera kon
grsine intihap edilen murahhas· 
lar Şurayı devlet reisi Nusrat, 
Gülhıı_ne seririyat hifzussıhha mual
limi Kaymakam Abdülkadir 
Lutfi beyler, sabık maliye vekili 
Hasan beyin riyasetinde dün hare· 
ket etmişlerdir. Mezunen Cenevre
de bulunan Akıl Muhtar ve Bern 
sefiri Münir beyler de heyete ilti
hak edeceklerdir. 

Ağustosta ğene Cenevrede top
lanacak olan terbiye kongresine 
Reşit Saffet hey tayin edilmiştir. 
Üsera kongrası faaliyeti bir ay 
kadar devam edcektir. 

Berlindelfl kadınlar kongresi 

Da-ğılan kongrede dört 

Aliye hanım hadisesi hakkın
daki tahkikata Üsküdar müstan
tikliğince devam olunmaktadır. 
Aliye hanımın teıebbüsündeW 

1 esrar hala eski vaziyetini muhafu 
ediyor. Mamafi M. Bergerin, müı• 
tanti k l i ğ e verdiği malumatla 
tahkikatın inkişafına yardım etti
ği muhakkak addedilmekted r. 
Aliye hanımın, Bergerin ifadesine 
mukabil ne deyeceği merale.la be
klenmektedir. 

Dün tahkikata idare eden mu
stantik, Madam Manniğin komı• 
ularındaiı ikisini dinlemiştir. Bun
lar Aliye hanımın hadise esnuın· 
daki vaziyetini tespit etmektedir-
ler. Aliye hanım elyem hasta bu
lunmaktadır. 

Dün kendisini "iyaret ettik, 
bize dedi ki : 

"-Görüyorsunuz ki hastayım. 
Jadei afiyet eder etmez ifademi 
vereceğim. Hastalığım dolayısile 

Tıbbı adliye sevk edilecetlmi 
yazmışlar. Ben temaruz eden bir 
kabahatli vaziyetinde değilim. 
Hastalığım ancak ifade vermek 
için müstantildiğe gitmeme maııi 
aluyor. işte o kadar.,, 

Aliye hanımın ifadesi alındık .. 
tan sonra tahkikatın ıüratle intacı 
muhtemeldir. 

Istanbulun bütür 
inekleri 

yüz delege ne muayene edilecek 

konuştular, ne yaptılar? iktisat vekaleti İstanbul vila. 
yeti dahilinde bulunan ineklerin 
veremli olup olmadıklannı tet• 
kik ve muayene için 33 baytar• 
dan mürekkep fenni bir bey'et 
teşkil etmiş ve bütün ineklerin 
muayeneye tabi tutulmasına ka· 
rar vermiştir. 

Berlindeki beynelmilel kadın- ı idim; erken gittiğim için yer bu
lar kongresine türk kadın bir- labildirn. Belki 7000 kişi kongre
liği namına iştirake giden Efza· yi dinlemeğe gelmişlerdi. Bun
yiş Süat hanım bu gün avdet dan sonra gelenler sırmalı bek
edecektir. Efzayiş Süat hanımın ciler marifetiyle salona kabul 
kongre hakkında gazetecilere ne- edilmediler. Bu 400 delegenin 
Jer söyleyeceğini bilmiyoruz . içinde her ırktan kadm var· 
Fakat merak saikasıyla Berlin· "dı. Bunları bir arada toplu 
de iken kongrede bulunmuş görmek emsalsiz bir manzara 
olan ve dün şehrimize gelen teşkil ediyordu. 
İclal Mefharet h"lnım bize şu Delegeler arasında bir tek er-
malumatı verdi: kek, Belçikalıların murahhası err 

-Kongreye yal .... ız bütün dün- razı asabiye mütehassısı O 
ya kadınlarının de
ğil, erkeklerinin de 
ehmiyet verdikleri 

ni gözümle gördüm. 
Bir defa bir çok 
büyük dünya gaze. 1 

telerinin muhabir \ 
leri orada idiler. 

Kongre Cumhu~ 
riyet meydanında 
"Opera Kroll,, de 
toplandı. Hermem· 
leketten 400aelegt 
gelmişti. Bu dele
geler arasında 31 
lisan konuşuluyor- : 
du, Bir nevi kadın
lar cemiyeti akva- ·, 
mına ben zeyeı. '-·-
kongrede, ~ice an.aşıp görüşebil· ı Van Durcn vardı. Bu doktor biı 
mek için, Cenevredeki cemiyeti çok defalar söz aldı. Kadınlardan 
aknmdan sureti mabausada üç hemen hepsi de - bittabi evlileri • 
terceman getirilmişti . Ayrıca k•calarını getirmemişlerdi. 
kongrede üç lisan kabul edildi : Gazeteciler latife kabilinden 
Fransızca, Almanca, İngilizce.. kongre azası arasında bir güzel-

i tal yan delegesi italyancanın, lik müsabakası tertip ettiler. Sim 
Mısır delegesi de arapçanm ka· siyah Ceylan delegesi güzellik 
bulünii istediler. Fakat kabul mskafatmı kazanmış .. 
edilmedi. Ben seyirciler arasında - Klldınlar hep bir ağızdan 

inekler tüberkülin ile muaye. 
ne edilecek ve veremli olduk
ları anlaşılanlar itlaf olunacaklar. 

Bu hususta vilayete yakında 
tebligat yapılacaktır. 

Hoca Yakup 
Balya müddeiumumiliği hoca 

Y akup hakkındaki tahkikabna 
devam ediyor. Yeni tevkıfat ya
pılacağı zannedilmektedir. Ya· 
kup hakkındaki iddianamenin on 
gün sonra ihzar edileceti ve o 
vakta kadar da tahkikatın ikmal 
edileceği anlaşılmaktadır. 

1 
Ferdi beyin geldiği 

lzmire bildirildi 
Kadriye hanım meseleıinde 

iımi geçen Ferdi beyin şehrimize 
geldiği müddei umumilik tarafın· 
dan lzmir müddei umumiliğine 
bildirilmiştir. lzmir müddei umumi 
ve mustantıkhğı lüzum görürıe 

l tevkif ve sonra sevko~unacaktır. 

\ mı konuıuyorlardı, Ne kararlar 
verdiler? 

- Bil' akis.. Müzakerat büyük 
bir intizam altında cereyan et
ti.. Kongre hemen hemen pro
gramda mukayyet bütün mesaili 
kabul etti. lçtimaların hitamın· 
da kongre azasına Almanyanın 
muhtelif şehirleri gezdirildi 
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1 

Cevizleriı1 içinde 

ip ucu lzmirde ele geçirilen 3S 
komünistin muhakemesine dün 
lzmır ağır ceza nın krmesinde 
baılandığını yazını • Dün ge-
len lznıir gazetel u mesele 
hak~ n daki \ahkikat 5afahatı ile 
f1!Uh menin ne tarzda cereyan 
e cceğıne dair şu malumatı ve
riyorlar: 

" Birinci olarak isticvabına 
.baılanacak olan maznun, lzmir 
1'omünist hucreltinın reisi sayılan 
muallim Ahmet Kaya efendidir. 
Mumaileyhin cürmi vaziyetini tes
pit için polis tarafından evinde 
yapılan taharriyat neticeıinde 
kqf :ve müsadere ellilcn komü· 
niatliğ~ ait bütün evrak, mektup· 
lar ve vesikalar okunacaktır. 
Bunlar arasında Ahmet Kaya 
efendinin bizzat kaleme aldığı 
komünis beyannamesi dahi Jahil
dir. 

ikinci derecede Şükrü efen-
dillin istiçvabı başlıyacakbr. 

Diğer maznunların istiçvabı ıı· 
raıında da komünistlerin niyet 
ve faaliyetlerine müteallik dikka
te ıayan vesika ve beyanname· 
ler kiraat edilecektir. 

Bunlardan biri lıtanbulda tev-
il edilen maznunlardan, Mano· 

pl hanm üzerinde bulunan "Ya
ıaıın 1 mayıs .. serlevhalı neyan· 
namedir, Bu beyarname maznun
lardan Laz fsmail efendinin dik
tesi altırıda Nesim efendi tarafın· 
dan yazılmış ve teksir edilmek 
üzre Manoşarf hafta verilmişti. 
Bu, m manasiyle bir komünist 
propaganda beyannamesidir ve 
fU sözlerle nihayet bulmaktadU': 

"Yoldaş, bu beyannameyi oku· 
duldan sonra başkasına ver oku.
duklarını arkadaşlarına, tanıdık
larına anfat, komünis teşkilatına 
Kir.,. 

Diğer okunacak bir beyanna· 
me de tahkikat safahatına göre ma· 
znunlardan kUçük Niko tarafından 
Şarf.bana verilmiş, ve mumaileyh 
tarafıodan tekıir edilerek yine 
saatçı Nikoya iade edilmişti . Bu 
da komünist t:ntcrnasyonalmm 
altıncı kongresinden bahis bulun· 
makta ve orada ittihaz edilen ka
rarlan göstermektedir. 

Oalıa bir çok evrak ve vesika· 
lar meyanında şunları 1ayalım: 

Müsveddesi Laz lsmail efendi 
tarafından Ferit efendiye verilip 
intiıarı temin edilen, komünist 
iikir ve prensiplerinden bahiı 
"Kızıl Yıldız" gazetesi, yine Laz 
Is mail efen dinin · bastırdıtı ve 
neşrettifi komünist neşriyatandan 
.. Günün esi i. günün vazifesi ,. 
unvanlı yazılar , aynı maznunun 
Baytar Mehmet efendi vasıtasiyle 
Bulgaristandan getirterek Ferit 
nsıtasile dağıtılması temin edilen 
komünist gazetesi , Sosyalizme 
a-eçif, Faşizm nedir? lıçi birlikleri 
naııl olmalıdır, Fırkanın bolşevi· 
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Kapalı oda 
- Tünel yolundan gitsek te, 

Korvinyideki metbalden çıksak 
onv Aaha çabuk ıakalayama:ı 
mıyız? 

- Vakıt kaybeeleriz. Halbuki 
hiç vakıt kaybedecek zamanda 
dekiliz. 

- Paul, artık, Efüıabeth kur· 
tuldu, miıcadelede bitti demek· 
tir. 

- Bil'akis, bu kadın hayatta 
kaldıkça mücadele hiç biter mi? 

- Fakat kim bu kadın? 
Paul cevap vermedi. 

..• Saat üçte üçü birden Kor· 
vinyi istasyonuna indiler. 

Tren yoktu, herkes uyumuştu. 
Paul istasyon zabitini ve diğer 
bazı kimseleri uyandırdı. O pa· 

zasyonu, Fırka hucrcleri neden 
datılır?. Gazeteci ıöyle anlatıyor, 
Teıkilat bahsi, Dahili hadiıeler, 
Ekmek kavgası, v.s unvanh her 
biri komünist fikirlerinin propa. 
ğandası mahiyetinde makale ve 
beyannameler ... 

Vilayet ıunwui enctlmeoi din Maliye tahsil şubelerinden ha· 
aleyhinde dava içtima ederek biitçu tetkikatını ik· zıları 928 senei maliyesi zarfında 

mal etnıiıtir . Dünkü içtimada 100 de 100 tahsillt yapmağa mu· 
meclisi umuı, inin tçtima gilnü de vaffak olmuşlardır. 100 de 100 
mevzuu bahsolmuş vo Cumartesi tahsilat yapmağa muvaffak olan 
günü içtima• daveti takarrur eyle- ıubeler şunlardır: Hocapaşa, Ga
miştir. latasaraty, Cıı1flta, Eminönü, Bt~y

esrar 
sevkediyordu. 

Tayyrre cemiyeti, tayyare 

Ayrıca, Şarfman tarafından 
teksir edilerek lıtanbul ve İz. 

malciniıt mektebinden ikmali tah
ıil ile hava kataatma verilen 15 
ıca.ç hakkında dava ikamesine 
karar vermişti. Dava ikamesine 
sebep şudur: 

Mecliıi umuminin içtima müdR koz, Kulekapı, Mercan, ".l: edikule, 
deti 15 Temmuza kııdar devam Yenic·ami. 

Arslan hanında bir komsiyon
cu tarafından " Rt;şit " vapuriyle 
İliiktndtry~ye gönderilen 35 çuval 
cevizin içinde afyon ve esrar 
bulunduğu hakkında polise 
vuku bulan ihbar Üzerine terti• 
bat alınmış ve mevıuuhabs 
çuvallar var.Jra konulduktan 
sonra Çuvallar müsadere olun· 
muştur. Yapılan tahkikat netice· 
sinde bu esrarlı cevizlerin Nuru 
osmaniyede handa oturan 'Salih 
oğlu Ne et ismindeki bir şihsa 
ait olduğu tespit edilmiştir. bi. 
ğer taraftan bu esrarlı cevizlerin 
sadece Ceviz olduğuna dair rapor 
veren gümrük muayene heyeti 
hakkında da tahkıkata başlan· 
mıştar. 

edecektir. 

Emaneti• 
Defterdarlık bu şubeferdeki tah· 

sil memurlarına birer takdirname 
gondermiştir. 

mirde duvarlara asılan " Gençler 
birliği " imzasını hamil beyanna
meler de mahkemenin bugünkü 
celsesinde diğerleri ile beraber 
tamamen okunacaktır. 

Tayyare makiaiıt mektebine 
giren her talip mektepten çıktık
tan ıoara hiç bir itirazda bulun· 
madan hava kıtaatında vazife 
ıöreceklerini taahnt etmek· 
tedir . Bu suretle taahüdatta 
bulunan bu ef endilerde mektep· 
ı~rden çıktıkten sonra Müdafaai 
milliye emrindeki hava kıt'ala
rına verilmişlerdir. Bu efendiler 
evveli kendilerine verilen ma• 
aşlardan şikayette bulunmu,Iar, 

Edirnekapıdan Beyoğluna AdllJ1ede 
Emanet, Sirkeci • Edirnekapı 

Tahkik evrakına gare maznun
lardan doktor Hikmet beydeD 
madası, tahkikat hikimi huzurun· 

seferlerinden maada Edimekapı ~lahkeınelerde tatil 
ile Beyoğlu ve Be§ikta~ cihetleri· Adliye de 20 1 enımnzdan 5 

da kendilerine atfedilen cürüm
leri itiraf etmişlerdir. Bu sebeple 

ne de seferler ihdasını tramvay E) luln kadar mahkemeler kı men 
şirk.etine bildirmiştir. tati! edil~cektir. HukuJ· malıkeıne· 

bu nokta üzerinde muhakemenin 
uzun süreceği istidlal edilebilir. ıonra bununla da iktifa etmiye· 

rek vazifelerini terketmişlerdir. 

Haydarpaşa Tramvayı leri bu tatili tam bir buçuk ay ya· 
Üsküdar-Kısıklı hattıP.ın Hay· pacaklatsada, ceıa mahkemeleri 

Dok or Hikmet beye eelince, 
mumaileyh komünistlikle esas Ye 
prensip noktai nazanndan alaka· 
dar olduğunu inkir etmemekle 
beraber maznun komlniıt taılak· 
ları ile hiç bir münasebeti olma· 
dıtı•ı iddia etmektedir. 

Bunun üzerine Müdafaii mil· 
liye de bu1tların kayıtlarını ıil· 
miı ve vazifelerine nihayet ver· 
mittir. Şimdi tayyare cemiyeti bu 
efeadilerin beaerinden 1100 kü· 
tur lira taımiaat iıtemektedir. 

darpaşaya kadar temdidi kararlaj· ancnk 20 Ağu~lostan 5 Ey lula 
mıı ve bu hattın inşası M. Berg· kadar 15 gün yapacaklardır; ma· 
mana ihale edilmit idi. Hattın mafi milhim davalar gene rilyet 

olunacaktır. 

Aneksaı titos gazetesi 
Şehrimizde akşamları Rumca 

olarak inti:aar eden l\.neksartitos 
gazı:;tesi sahibi vefat ettiğinden 
veraset muamelesinin ikmaline 
kadar gazetenin neşrolunmaması 
polisçe tebliğ edilmiştir. 

i~111oa lilım olan mal ezme 5 

apıtuıta şehrimize gelecektir. Mahkemelerde 
Hat, malezme geldikten sonra 

Bu iddianı• ne derece dofru T k• •• t l 
olduğu ha\ckınaa şimdilik bir ıey roç 1 mu evassı 
söylenemezse de maznunlardan •Vosıiıche Zeituna~ un aldı· 
bazıları teşkilatta Hikmet beyin de tı bir habere a-öre, M. Troçki, 
alakaaı olduğunu ıöylemiıler ve iki memleket milDu ebat' siyaıi· 
muvacehelerinde de bu noktayı ycıini iade için, Londra ile Moı
tekrar eylemişlerdir. Bu cihette kova araaında baılayacak iptidai 
tahkikat evrakından anlaşıl • müzakeratta mühim bir rol oyna· 
maktadır. mafa baılayacaktır. Sovyet ha-

ldd. k riciye komıerlitinin nufuzlu mü-ıa ma amı maznuaların 147 
ve 171 inci maddelere tevfikan me11illerinden bir zat lıtanbul· 
tecziyelerini talep etmektedir. ela M. Troçkiyi :ılyaret etmiı ve 
C k aüstakbcl müzakeratta takip cdi· 

eza anununun yüz kırk redi· lecelc tjbi)'e hakkında fikri1ti IOr• 
nci maddesi hükmü idamdır. 

•t1ttur. •Voasiche Zeitunı M. 
Bu maddeler aynen töyledir : Troçkinin kltibi huıuıisinia ioa· 
147 inci madde -Türkiye Cu draya son •eyahatının, sabık ko

mlluriyeti icra vekilleri keyetini aiaerİD lagiltereye ıinaeai l9in 
cebren iskat, veya vazife görmek· vizaıınıD taazimi meseleainin rea· 
ten cebren menedenlerle b1111lan men halletmekle beraber, afyui 
teşvık eyleyenlere idam cezaıı miiaaıebıbn iadeıi meaeleıinde 
hükmolunur. pyri reımt mürakerelerle infiliı 

171 inci madde - 122, 128, efklrım ötrenmek makladmdaa 
147, 149 156, ıncı maddeler- ileri ıelditi1ti söylemektedir. 

inşaat tamamen hitmiı olarak Us
küdır ıirketine teslim olunacaktır. 
Bu takdirde 5 teırin evvelde kü
ıat rft&mi yapılacaktır. 

Cemiyeti belediye 
Cemiyeti ~lediye dün Tevfik 

Beyin riyasetinde toplandı. Eneli· 
menlerden muhavvel buı mazba
talar okundu. Bu meyanda Bilyük
adada iıkele kartısındaki Arayani 

kilisesinin istimlak ve buranın yola 
kalbi kararla§tı. 

Nufuau tezayüt eden Kadıkö· 
yünde laalkın iıtirahat ve teneffü. 
eü için büyük bir park yapılması 
ve bunun için muk.tazı mahallin 
almmuı için ıelaremi.Di Beye ıa· 
lilaiyet verildi. 

Gelecek cel1eye, Çarpmbaya 
içtima edilmek bre nihayet 
verildi. 

bazılarını hususi vasıtalarla itle- Tap-ada 2 muhabir anyoruz de yazılı cürümlerden biri veya 

111 
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mek üzere birkaç kiti aralarında Gazetemizin istihbarat lcıımı· 
gizlice ittifak ederlerse, bunlardan ..ı ı k - "ki ı.. ·L )f~htelis memur - Dikili mal· aaa ça ıt•a uzere ı ıenıce ıa· 
herbiri aşağıda yazılı cezaları ıaadllıadan 10 bin lira çalarak tiyaç vardır. Bu ıençleria ltir 
görür: K d L "li d kaçan ve ara eaiıı ta•t n e yıka· alt aektep mezunu veya mGdaYi-

1 - Yukarıdaki fıkrada yazılı lanıın nınedar Omer LUtfü efendi I f t-'- l 
f '- 26 t 28 56 · · ı. mi o aaları ve ranııırca ... e • itti aııt 1 , ve 1 mıı mad- lkı ıaadarmı 111uhafaza11ndı olıraa. 

1
.. b·1aakk· k f imal 

delerde yazıla cürümlerin yapıl- lsmire ıetirilmiştir. ume ı ın va ' o an ve 
maaına dairse 8 seneden ıs ae· * lııtıirde bir 1•nı.ın - Ismirde ulıterlilde alikaları ltulunmaaa11 
neye kadar ağır hapiı cezaaı Kemer akında dit doktons Alamet li:ıımdır. Taliplerin herıüa aaat 
hUkmoluaur. Hakkı be7in muayeAehaneaiodea bir ll 30 d 13 '- d h • . 

Yancın ... ıkmıı •e iüıalindelti yası· ' an e ıta ar ey •tı 
2 - Bu ittifak 146 Ye 147 i1tci ., tab · · .. ti ı.aae de 1aamı1llr. Zarar 60,000 rınyeye muracaa arı. 

maddelerde gösterilen cürümle
rin icrasına müteallik ise 4 1ene· 
den 12 seneye, ve 149 uncu 
maddede gösterilen cürümlerin 
icrasına aitse 3 seneden 7 aen•· 
ye kadar ağır hapis cezası verilir. 
Cürmün icrasına ve kanuni taki
bata başlanmazdan evvel bu itti· 
faktan çekilenler ceza g&rmezler. 

zart esi sabahı bir kadının Madam 
Antonin namına çıkarılmış maz· 
but enak ile Şato tiyeri ye ha
reket ettiğini 6ğrendi. Tek ba
tına giden başka hiç bir kadın 
yoktu. O stünde de Salibi abmer 
hastabalcıcı kıyafeti vardı. Anlat· 
bkları eşkali veçhiye konteı Her· 
mine • benziyordu. 

Paul: 

- Ta kendisi 1 dedi. 
Geceyi geçirmek için EliN· 

beth Ye bernard la beraber ci
var otellerden birine gittiler. 

- Ta kendisi 1. Korvinyidea 
batka türlü hareket edemezdi. 
Y arıa Sala günü biz de orada 
bulun'l:'ruı. Projesini tatbik.a valcıt 
bulmadan bir de fınattan istifa
de ederiz. 

Bcmard gene sordu: 

- Fakat bu kadm kim , 

- Kim mi ? Sonra Elisabeth 
söyler. Bazı noktaları görüşmek 1 

liradır. * Odemiş hapiıhaneıinden ka· 
çanlar - Odemit hapiahaııeıiaden 
firar ederek Tirede 11klumü itte
yea uılı ıerirlerden ve müteaddit 
ciaayetleria faiJlerinden beı mıbkGm 
jandarmanın gayreti sayeıinde dort 
bet gtin içeriıinde klmilen yakalın• 
mıı v., Odemiı bapitlt111etiae ıö .. 
derilınif tir. 

için, dalaa önumüz~• bir saat 
vakıt var. Sonra da dinleniriz. 
Üçümüzün de iıtirahata ibti7aca• 
mız var. 

Erteıi aabah hareket ettiler. 
Paul kendi kendine büyük bir 

emniyet ıöıteriyordu. · 
Koatea Hermiaenin ne yap

mak iıteditiai bilmemekle be
raber, dotru yolda yiirüdütfilıe 
kanaat ediyordu. 

Onlar da ötledenıoaraya 
dotna Şato tiyeriye indiler. 

Pıul derhal malumat almata 
çah,tı. Bir gün ewel iitaıyonda 
bekleyen bir Salibi Ahpaer oto. 
mobili haabt bakıcıyı almıfb. 
Bu otomobil evrakana nazaran 
Soisaon nrileriDde ıeyyar bir 
hastaney aitti, fakat hangi liıaı
tane olduğu sarahaten bilinmi· 
yordu. 

Bu izahat Faule kifi geldi. 

Fotoğraf muhabiri 
istiyoruz. 

Gueteaisde aynca elinde m•· 
kinesi ol.il amatör bir fotoğracıya 

da ihtiyaç Yardır. Taliplerin aene 
apı aaatlarda heyeti tahririye· 
ye m6racaat edebilirler. 

Soipon tam harp cepheaiaia ı• 
riıine düıüyordu. 

- Dotru oraya 1 
Oıtünde bq kumuaduaD im· 

zasına ta11yu emirname llo Paul 
her ıeyi yapabiliyordu. Bir oto· 

mobile bindi. harp muatakuma 
girdi. Tam aktam üttG Soi11ona 
vardılar. 

Bombardıman edilea ve yıkı
lan aalaeller teaha idi. Şehirde 

metrOk bir ıebir manzarası var· 
dı. Fakat merkeze dotru yakla,. 
tıkça ıokaklarda iasanlar ve kala

balık gönneğe başladılar. Bölük
ler ıeçiyor, toplar geçiyordu. 

Yıkılmamıt bir otelde oturan 

zabitler araıında da bir faaliyet 
ıöze çarpıyordu. 

Paul Ye Bernard tahkikata gi
riıtiler. Ü~ gündenberi Aine neh
rinin o bir tarafında tic' detli mu· 

harebelt;r devam ettiğini ötren-

Londra oteli cinayeti 
4 

londra oteli müstecirlerinden 
Hüseyin beyi öldUren ve Gondan· 
dırya yı da yaralayan M. Kofoko
sun muhakemesi dün bitti. Müddei 
umumt Cemil bey iddiasını QP.rdet
miş ve vak'a gece i nöbetçi miiddei 
umumisi bulunduğundan dolayı 

tahkikata vaziyet eylediği cihetle 
tiadizeyi tamamiyle bildiğini, Kofo 
kosun Hüseyin beyi taamüden ol
dürmediğini, Atinaya gideceği sıra
da otele uğrayıp para almak istedi
ğini ve bu esnadadır ki cinay~tin 
vulcua gelmiş olduğunu söyledi. 
Neticede Hüseyin heyi katil fi'Jin
den mücrimiyetini i tedi. Con· 
dandıryayı da adiyen cerh ettiğin
den bu cihetin af kanunu muci
bince te'cil edil ... 1iş bulunmasın
dan takibatı kanuniyeye mahal 
olmadığını SÖ} kdi. 

Maktul vere esinin vekili: 
- Müddei umumi bey bir mu

dafaa vekili gibi sözler söylüyor, 
dedi ve daha bazı sözler söylemek 
istedisede reis tarafından iskat 
edildi. Neticede maznunun müda
faası yapılmak üzre muhakeme 4 
Temmuza bırakıldı. 

Atten istifade etti 
Tüccardan Fehmi Kaya bey hak

kındaki tahkikatın müddei umu· 
miliğe verildiğini )azmıştık. Yapı· 
lan tahkikatta Fehmi Kaye. bey 
hakkındakı cürümlerin af ve tecil 
kanunundan evel vukua geldiği 
için bunların tümulü dahilinde 
bulunduğu tespit edilmi~ ve tahki
kat icrasına mahal kalmamıştır. 
Kanunun ne§rinden sonra bir cilr· 
mü ıörülilrse mahkemeye verile
cektir. 

Bu günkii cinayet 
davaları 

Bugün Ağır ceıa mahkemesind 
iki dafa katil olan "Mecit,, in mu· 
hakemesi vardır. Bu günkü muha· 
kemede Hapi ane rnüdiiril Hali 
beyle, .Jandarma kumandanı din· 
lenecektir. 

1111 Sıhhat ,111 
Yaz sıcakları 
ve ihtiyarlar 

Yaz mevsiminde ihtiyarla
rın kendilerine nıahsus bir 
yaşama yolu vardır. Buna dik
kat şarttır. H r şeyden evci 
bilhassa mideyi boş tutmak 
zaruridir. En çok dikkat edi· 
lecek cihet başın serin tutul
masıdır. Çünkü dimağ nezif
leri gayet ehemmiyetlidir. Gü
neşin sıcaklığı tdiri ile beyin 
damarlarına fazla kan hücum 
eder. Damar ser leştiği için 
tazyıkın yüks~kliğine taham
mlll edemez bizzarure çatlar. 
Bundan dolayıdır ki yazın ih
tiyarların güneşte gezmeleri· 
ne müsaade edemeyiz, keza 
dar yaka takmak, ağır elbise 
gcymek doğru değildir. Bu 
mevsimde kabız kalmamaya 
da dikkat edilmelidir. 

Çok kanlı olanların bir he
kim elile kan aldırmaları mu
vafıktır. 

Hele sıcaklar tesiri ile hid
dete kapılmak hiç bir suretle 
caiz olmaz. 

Lokman Hakim 

diler. •132 numrolu mahmuz,. de.l be etmediler. Bütün bu itlerde 

ailen tepe bir fÜD enel Faalılar kontes Hermine nin parmağı 
tarafından zaptedilmifti. Fakat vardı • Planı Kontu yap -

bir rece 10nra düıman mukabil mıt ve mevsımın yağmurlu 
taarruza reçince garip bir hadise zamanında tatbik ediyordu. 

oldu. Aiae nehri mebzOI yak· Paul bu kadının, prens Kon
anırlardan kabarıp taımışta ve radın köşkü önünde otomobil 

aular Bütün köprüleri alıp g6tü· hareket ederken caıus Karla söy-
rüyordu. lediklerini hatırladı. 

Nehrin tuğyanı pek tabii idi, " Her şey hazırdır .. Ben Fran· 
fakat su}ann k&püklcri böyle SÖ• ıaya gidiyorum.. zaman müsait, 

küp ıötürmesine akıl ermiyordu. erkanı harbiye beni tazyik edi .. 
Sonra köprülerin böyle sökülüp yor. Yarın akşam oraya gidece. 

giditi mukabil alman tarruzunun ğım.. Bir parmak darbesi kifa 
zamana icraıına teaadüf ediyordu. yet edecektir. " 
Bu hal franaız kıtaatının vaziyeti· Hakikaten Kontes parmak dar. 
ni müıkülleştirmişti. Takviye kı· besini vurmuştu. Karlın caıuılan 
taatı röndermelc: hemen imlcinıız tarafından evvelce işlenilen bütün 
bir hale girmişti. köprUler birer birer yıkılıp iİt· 

• t 32 numrolu mahmuz güç1ik- mişlerdi. 

le ve büyük bir ııayretle muhafaza Paul daba ba~ka ~eyler de 
edilebiliyordu. düşünüyordu. 

Paul Vt: Bernard bir saniye şüp- [ Bitmc:,.i ] 
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477,261 kiz ve erke~f Hakkı Şinasi paşa 1 

maarif mekteplerin· teşkilatı tetkik için 
de ders görmektedir. Trakyada dolaşacak 

Nadir Han Sakaza· 
deye karşı bir mu
vaffakıyet kazandı 

-- Ankara, 26 [ Hususi ] 
Maarif vekaleti tarafından idare 

edilen mekteplerin 1928- 1929 
ders senesi başlanğıcında talebe 
mevcutları hakkında bir istatis
tik yapılmışbr. Buna göre Türki
yede 74 ü erkek, 25 i kız ve 6316-
sı muhtelit olmak üzre 6415 
mektep vardır. Bu yekunu doldu
ran mektepler sırasiyle şunlardır: 

Şehir yatı mektepleri : 9 
ilk yatı ,, ,, 3 
\fohtelit ana ,, ,, 51 

" llk " ,, 6206 
Erkek orta ,, ,, 5 
Kız ,, ,, ,, 7 
Muhtelit orta ,, ., 59 
Erkek lisesi ,, ,, 16 
l<ız ,, 4 
Muallim ,, ,, 25 
Meslek ,, ., 16 
imam hatip ,, ,. 2 
/üksek erkek ., 11 

,, kız ,. ,, 1 
~ alebe mikdanna gelince, ilk 

mekteplerde okuyan talebe ade
di kız ve erkek olmak üzre 
441330 dur. Lise, orta mektep, 
meslek ve muallim mektepleri 
talebesi 31988 dir. Yüksek mek
teplerdeki talebe mıkdan iae ya
hnız 3943 tür. Bu suretle bütün 
Türkiyede maarife merbut mek
teplerde okuyan kız ve erkek ta
lebe yekunu: 477261 adedine 
baliğ olmaktadır. 

Mekteplerde tedrisatın muh
telit ve ya gayri muhtelit olmasına 
göre yapılan ihsai tetkikatın neti
celeri ise erkek mekteplerinde 
19438, kız mekteplerinde 8336, 
muhtelit tedrisat yapan mektep
lerde de 449442 talebenin oku
makta bulundu~nu göstermek· 
tedir, 

Bundan iki sene evel, yani 
1925 • 1926 ders senesi esna
sında mekteplerin adedi 5853 
ve bunlarda ole.uyan talebe mık· 
tarı da 408,925 olduğqna göre 
iki senede 562 mektep ve 74,336 
talebe aifutı anlaşılmaktadır. 

Yeni harflerimiz dolayısile 
alkın maarife rağbeti daha çok 

artmıı bulunuyor ve artmakta 
devam edif or. 

Bu yeni lıan1lenin feyizli ne
ticeleri· ancak gelecek seneler
de ralt~mla ifade edilebilecektir. 

Dahiliye vekili 
Erzurum, 26 [A. A.] 

~hrimizde bulamakta olan 

Edirne, 26 [ A.A ] 
Hakkı Şinasi paşa beraberinde 

cümhuriyet halk fırkası Edirne 
mutemetliğine tayin edilen müte
kait miralay Osman bey olduğu 
halde Edimeye gelmiş, teftişata 
başlamıştır. Yeni mutemet te va
zifesine mübaşeret etmiştir. Paşa 
buradan kırklareli, Tekirdağ vi
layetleriyle Uzunköprü, keşan, 
Malkara ve Hayraboluyı teftiş 
edecek, kuraklıktan fazla muta
zarrır olan havaliyi dolaştıktan 
sonra f stanbuJa dönecektir. 

Türkiye- Fransa 
Ankara: 26 [A.A] 

Türkiye-Suriye hudut mesaili 
hakkında imza olunan itilaflar 
üzerine Hariciye vekili doktor 
Tevfik Rüştü beyefendi ile Fran· 
sız hariciye nazırı M. Briand ara
sında atideki teligrafJar teati 
olunmuştur: 

Hariciye vekilimizin telegrafı 
Hudut ve şimendifer mes' ele

lerine mütedair itilafnameleri M. 
de Chambrun ile imza etmiş oldu
ğumuzu bildirmekle pek bahtiya· 
rım. Türkiye-Suriye münasebatına 
müteallık ihtilUların hey' eti umu
miyesinde Fransa ile Türkiye 
arasında husule gelen bu mes'ut 
sureti hal bende memleketlerimi
zin münasebetleri için samimiyetle 
dolu bir istikbal ümidini kuvvetlen
dirmiştir. işte bu dostane te111enni 
ile elde edilen mes'ut neticeden 
dolayı bizzat sevindiğimiz gibi 
zati devletlerine de lbeyanı 
tebrikat eylerim. 

Tevfik RU§tU 

M. Briandın cevabı 
Memleketlerimiz için pek kiy-

metli olan iyyi komşuluk münase
batmı temin eyleyen ve Suriye 
hududuna müteallik bulunan iti
lifnamelerin teyemmünen imza 
edildiğini bildiren samimi telgra
fmızdan dolayı zatı devletlerinize 
derin teşekk\i;Ierimi ar~d;;rim-:
Bu vak~anın yalnız mahalli ihti
lafların ve hali hazırdaki müşkü
latların keyfiyyeti hallini müteza
mmın değil ayni zamanda her iki 
memleket için tarihi bir an'ane 
ve bir zamanı ıstikbal olmak 
itibrile iki kat kıymettar olan bir 
dostluğun Fransa ile Türkiye 
arasında umumi mahiyyette ve 
devamlı surette kuvvetlendiril-

mesi hakkında ki müşterek arzu· 
muzun ilk müeyyidesi olduğunu 
aynen sizin gibi görmekteyim. 

Briand 
---~ 

· Dahiliye vekili Şlikrü Kaya bey 
dün Ulektepler ile hastahaneyi 
ziyaret etmişlerdir. Akşam şeref
lerine bir ziyafet ve müsamere 
tertip edilmiştir. Vilayet kazaları 
halkı tarafından vekil beyin ken
di kazalarını da ziyaret etmeleri 
için hararetli müracaatlar vuku 
bulmaktadır. 

Macdonalda göre 

Janseıi geliyor. 

"' 

Ankara, 26 [ Hususi ] 
nkaranın imarı işile maşgul 

... cak müdiriyet Pr. Janıennin 
~lmesini bekleyerek esaslı me-

sailin tetkik ve hallini tehir 
tmektedir. 

Jansenin muavini geldi. Ken
'!!isi de temmuzun birinci günü 
Berlinden hareket edecektir. 

Y ozgatta dolu 
Yozgat, 25 [A. A.] 

Bugün saat 17 /30 da başlayıp 
yarım saat devam eden yağmur 
ve dôludan sonra, kasabayı sel al· 
mış , bazı mahaller su altında 
kalmıştır. iki köprü, bir kaç bina 
v1kılmıştır. 

Amerika ve lngiltere 
birbirini anlamamış. 

Londra, 26 [ A.A] 
Amele fırkasının parlamento 

hizbinin bir içtimaında nutuk 
söyleyen M. Macdonald, İngilte
re ile Amerikanın şimdiye kadar 
uyuşmalarının önüne geçen bütün 
maniaların her iki tarafın birbi
rini eyice anlamamış Jıması ol
duğuna tamamen kani bulundu-
ğunu söylemiştir. Mumaileyh, bu
gün en mühim olan cihet, muh
telif milletlerin mütekabil ihti
yaçlarını idrak etmeleri olduğu
nu ilave ederek önümüzdeki tah
didi teslihat müzakeratında böyle 
bir mütekabil anlaşma muhiti 
vücuda getirmeğe çalışacağını 
söylemiştir. 

Hariciye nazırı M. Hender
son, müteakiben sulhun teşyidi 
ile diğer memleketlerle olan 
münasebatını inkişafa mazhar 
etmek hususlarını en büyük. va
zife olarak telakki etmekte ol· 

rdutunu ıöylemittir. 

Berlin, 25 ( A.A) 

Kalktttadan bildiriliyor: 
Efganistan hududundan 
alınan haberlere nazaran 
Nadir haıı, Hahihullaha 
karşı yeni Jhir ınuvaffa· 
kıyct kazanmış ve Habi
bullah, Argon kalesini 
tahliyeye nıecbur oh : uş
tur. 

Hala ümit var! 
Pontedelgrad, 25 [A.A] 

Zair gambotu Nimancia tay
aresine ait bir ize bile rastgelme
den dönmüştür. 

Londra 25 [A.A] 
Hali hazırda Cebelüttarka do

ğru yolda bulunan (Eagle) namı
ndaki tayyare taşıyan vapur, 
Numancianın aranması hususu
na iştirak etmek emrini almış-
tır. 

Londra, 25 [A.A] 
Madritten bildiriliyor: lspan

yol tayyare mehafinde "Numan
cia,, tayyaresi rakipleri hakkın
da henüz ümit gesilmemiştir. 

Paris, 26 [ A. A.] 

Bahriye nezareti bu gün Br
est )imanından h&reket edecek 
olan Leopard ve Lynx torpito 
muharriplerine Numancia tayya
resini bulmak için yapılan taha
rriyata iştirak etmelerini emr· 
eylemiştir. 

Kıral Alfons pariste 
Paris, 26 [A.A] 

Reisicümhur M. Doumergue 
İspanya kralının şerefine Elize 
sarayında bir ziyafet vermiştir. 

A vusturyadan lngiltereye 
Sydney, 26 [A.A] 

Yüzbaşı Kingsfort Smit ile iki 
refikini hamil olan(Southern Cross) 

tayyaresi 22 saat uçuştan sonra 
"Derby" de karaya inmiş oldu

ğundan Avusturalya • lngiltere 
seferini ilk merhalesini ~ikmal et
miştir. ikinci hedefi, Singapour
dur. 

Konıünistler 
lzmir, 26 [A. A.] 

Bu gün ağır ceza mahkeme
sinde komünistlere ait davaya 
devam edilmiştir. Öğleden evel 
ve sonra devam eden celselerde 
Hüsamettin, Laz Ismail, Nesim, 
Ferit, Hüsnü , selanikli Hüsnü, 
çakır Hasan iskeçeli Hasan, Se
lanikli Mehmet, Abbas, Niyazi, 
Ahmet, serezli Şerif Halil, Aziz 
oglu Mustafa Sıtkı isticvap edil
mişlerdir. Muhakemeye Salı günü 
devam edilecektir. 

Bir Sırp tekzibi 
Belgrad, 26 [A. A.) 

Hudut mıntakasında 600 kişi
nin tevkif edildiği tekzip olunu
yor. Yalnız 9 kişi ğayri kanuni 
bir teşkılatla alakadar olmakla 
zannaltına alınarak tevkif edil
miştir. 

· Atinada komünistler 
Atina, 26 [A.A] 

1927 Ağustosunda vukubulan 
karaşıklıklara iştirak etmiş olan 
23 komünist beraat etmiştir. 

Rusya ile barışma 
Londra, 26 [A.A] 

Röyter ajansına nazaran, lngil· 
tere hükumeti Sovyetlerle resmi 
münasebal tesi~ ettiği takdirde 
kanadanın buna imtisal edeceği 
muhtemil nddedilmekt~dir. 

> t günlük 

-- Ya insaj'sı• Hıu:ı efendi: aradan kaç gün 
geçti ki üstüme bir dan evleh.iyorsun ? Ben 
sana 11e yaptım, sö:1llnden mi çıktı• .. 
Hepsi 11aj'ile Hacı Yut yut flir karı daha aldı. 

Muharriri: Afife Fikret 

Hacı Yut yut koşa koşa evi
ne geldi. Son derece memnun
du. Karısı Fitnab öptü. 

- Ya Fitnat, dedi, Vali başa 
( paşa ) pek insan ... benim gün
deliği elliye çıkardı! 

Fitnat had efendinin boynu
na sarıldı, bir az cilve yaptı : 

- ipekli çarşaf, iskarpin ? 
Parayı alır almaz .. . 

- ikişer tane ... Birer değil 1 
- Ah, sen ne iyi bir hacı 

efendi siiiiin .... 
- Acele etme ! bir çarşafla 

bir ay kabı senin, ötekiler ala
cağım kadının. 

- Ne ? Ne diyarsun, be? 
Fitnat bayıldı, yerlere düştü. 

Yut yut Fitnatın telaşından bir 
şey anlamadı. 

Kadın : - Ya insafsız hacı 

efendi ... aradan daha kaç gün 
geçti ki üstüme evleniyorsun ? 
Ben sana ne yaptım? Sözünden 
çıktım mı? Sen bana dememiş mi 
idin ki Y cmende de, Rodosta da 
benim kadar güzel kadın yok? 
Ne oluyorsun ... günahtır 1 

- Günah değil, mubah .. Sana 
bir ortak gelecek. Çok yorulma
yacaksın. Hizmet azalacak. Her 
gece benim kahrımı çekmeye
ceksin. iyi bir arkadaşın olacak. 
İlk hanım sensin; o senin emrin 
altında olacak. ikinizi bir sevece
ğim. 

Fitnat bu kafayı anlamıyordu. 
Çok rica etti ; yalvardı, yakar

dı. Hacı Yut yut lif anlamıyor 
ve Fifnatın hali~P. gülüyor. Fitnat 
iki gözü iki çe~ . e : 

- Ya efendi 1 Benim kadar 
güzelini, benim kadar itaatlisini 
bulamazsın. 

- Pek doğru 1 Onun için sen 
ikincisinden üstün olursun. 

- Ben sana iyi bakac'ağım 

her hizmetini göreceğim ... bana 
kıyma; bir daha evlenme: ayıptır; 
yazıktır; günahtır! 

- Gelecek te bakar, işin 
hafifleşir, yorulmazsın. Hiç gü
nah degildir, sevaptır. 

yinakilere gitti. Hüseyinakinin 
sersem bir kızı vardı. Çocuklu
ğunda tifo geçirmiş te, ondan 
aptal olmuş. Zaten Hnseyinaki 
kendisinin ana tarafından akra-
basıdır. İşi kendilerine açtı: 

- Kıskançlık yok... Fitnata 
hürmet, riayet edilecek. Fitnat 
ne derse o olacak. 

Bu budala kız çirkin değildir. 
Lakin hiç bir surette Fitnata yak
laşamaz. O, başka! Adı Lütfiye
dir. Yaşı on dokuzdur. Türkçe 
bilmez değil. Kur' an ve ilahi 
okur. Namaz kılar. Yemek pişi
rir; çamaşır yıkar. 

Lütfiyeyi kolundan tuttu; hacı 
efendisine gösterdi. Bilirsiniz ki 
bir adam alacağı kadını şer' an 
görebilir. 

Hacı Yut yut pek münasip 
gördü. Derhal imamla dört ye
menli şahit buldu. Hüseyinaki 
de yetişti. Akşam ezanı okunu
yordu. Muhtasar bir nikah kıyıl
dı; ondan sonra da namazı kıl
dılar. 

Fitnat ortağı lütfiyeyi komşu
nun bahçesine gönderdi. Dört 
limon kopardılar. Yirmi para
lık şeker de aldılar. Düğün şer-. 
betleri içildi. imama bir beyaz 
mecidiye verildi. Lütfiye hemen 
mutfağa indi. Ağzınıza layık bir 
bol soğanlı pilav pişirdi. Hacı Yut 
yut şapur şupur yeni zevcenin 
yemeğini yedi. Gözü Lütfiyede 
idi. 

- Yi Fitnat ... bu gece müsa
ade et; Lütfiye benim olsun. 

Hacı Yut yutla Lütfiye odaya 
çekildiler. Fitnat sofada yattı. O 
gece hiç uyumadı. Odada gürültü
ler oluyordu. Fitnat talihine küs
tü. Belki de bir az ağ'ladı. Giridi 
hatırladı. [Bitmedi] 

Bir adam 
tokattan 

dün 
öldü. 

Geçen gün Unkapanında To· 
sun ve Osman isimlerinde iki ara· 
bacı kavga etmişler ve bunlardan 
Osman, Tosuna bir tokat atmış
tır. Bu tokat Tosunun hastaneye 
yatırılmasına ve nihayet dün de 
ölümüne ıebep olmuştur. Osman 
bolisçe tevkif edilmiştir. 

Hacı Yut yut efendi bir 
ikinci zevce tedariki için milftü lk t i s a t m e c ı i s i 
ve imam ile görüşmeğe gidiyordu. 

Eitnat başka bir çare kal
madıgını görünce bacı efendi
sine ehemmiyetle dediki: 

- Ya efendi, mutlaka benim 
üstüme bir daha evlenecek misin? 
Kat'i kararın bu mu? 

- Zaten San'ada iki karım 
daha var; biri amcamın kızı, 
öteki dayımın. Seni onların üze
rine aldım. Son güne kadar bu
nlardan başka iki karım daha var
dı. Lakin ben sürgüne gideceğim
den onlar kendiliklerinden insafa 

azasının seyahatı. 
İktisat meclisi ülisi izalann, 

Anadoluda yapacakları seyahat 
hakkında tetkikat yapmak içia, 
dün Haydarpa~ada demiryolJarı 
hcy'eti teftişiye reisi Muhtar beyin 
riyasetinde toplanmıştır. içtimada 
ihzari rapor üzerinde tetkikat ya· 
pılmış komisyonun tetkik edeceği 
mevzu mühim olduğu için meclis 
katibi umumiliğinden hu husuıta 
malümat alınması kararlaştırılmış· 
tır. Komisyona yedi aza iştirak 
etmiştir. Cumartesi günü tekrar 
toplanılacaktır. ----

geldiler. Dedilerki sen gurbet Yung planı 
diyarına gidiyorsun, eğer dört Berlin, 25 [A.A] 
evli olursan orada evlenemezsin, 
gel bizi boşa. Son iki gecemi on- • Volf ajansı Y oung planının 
tarla geçirdim. Zevk ve sefa et- devamı müddeti hakkında M. 
tik. Kendilerini boşadım. Mihr- Stresmanın şu beyanatta bulun
lerinden başka birer riyal (ye- duğunu tasrih ediyor: "Müte
mende geçer bir gümüş para) da hassıslar bile gelecek on sene
verdim. Ayrıldım. Benim gibi den sonraki müddet için bir 
muhterem bir yemenlinin dört hüküm verememişlerdir. Bu hu
karısı olmazsa ona düşkün der- sus hakkında bir fikir beyan 
ler. Senki benim sevgili kancı- etmeği ben de cüretkarana bir 
ğımsın, buna nasıl razı olursun, hakaret telakki ederim.,, 
tahammül edersin? 

Fitnat başka çare kalmadığını 
bir daha görünce söze başladı. ( Tlıratro. sinema] 

- Böyle ise müftüye, imama 
gitmeğe ne hacet? Ben seni ev- Bu akşam 
lendireyim. Ferahda : Komik cevdet B. ve 

- Yaşa be karıcığım... yap; 
Allah senden dünyada da, ahret
te de razı olsun! 

- Ne vakit? Çabuk söyle, 
-Yarın. 
- Bu giin olmaz mı? 
- İki saat izin verirsen olur. 
Fitnat izin aldı, hemen Hüse-

A nastas baleıi ve 
Ji'ilim. 

Naşit B. : Şehzade 00,i Bilô· 
lde yann akfam 

Oıküdarda 111firahta 
Beykozda: inkılap tiyatrosu 

Heyeti orıaklar 

3 

insanların kuşlar gibi ha
vada uçtuğu, bahkfir Dbl 
ıularda yüzdüğü, köstebeBer 
~ibi toprak altlarında geacliji 
IJir devirde ve yıldızlar U.
sınduki mesafelerin ölçtlldl
ğü, istanbuldan Rusyanın ve 
Rusyadan istanbulun dinlen-
diği bir asırda hangi şey aır 
olabilir? demeyiniz. 

Bu, öyle bir sırdır ki, tari
hin karanhklarından çıkanl
mış bir kitabedeki muamma
ları çözen ilim, henilz ba 
sıl"rın düğüm6nfi açamadı. 

Toprak olanların sazını ve 
sözünü yıllarca sonra bl• 
plak parçasında dinleten fen, 
henüz bu sll'l"ı keşfedemedL 

lımin, fennin, 88n'atıa 
önünde aciz kaldığı, in ... 
zekasının lobut yemit bir 
öküz gibi sersemlediği, cebri 
alanın halledemediği ve •Y· 
lardanberi bütün Tilrk mat. 
buatmın meşgul olduğu ba 
mühim sır, yirminci aına bu 
anlaşılmaz muamması neclir, 
biliyor musunuz? 

Bir çuval undan kaç ekmek 
çıkacak?! 

Yusuf Ziya 

Mülakat 
[Birinci say/ adan mabaat] 

- Size hücüm edenlere karıı. 
sükutunu:.un ıebebini ıimdi anlıyo-
rum. 

- Biliyorsunuz ki, bu taarruı 
yalnız bana karşı değildir. Bu 
salyalı dişler, sırayla, büyük Af>. 
dülhak Hamide, Ahmet Hqime 
ve Falih Rıfkıya karşı da aynı gayz 
ile hırladılar. 
"Yalnı:a hayasızlıktan ve kıskanç· 

lıktan kuvvet alan bu gibi taar· 
ruzlardan, gözümün önüne gelen 
manzara şudur: 

"Eski 1stanbulun viranelikleri 
arasından kendi halinde bir adam 
işine giderken, ansızın bir sürüaç ve 
uyuz köpeğin hücumuna uğrar. 
Elindeki bastonunu, hu pis deri
den ve kırık kemikten mahluk• 
tın üzerine indirir, indirir. Fakat 
köpekler, gene saldırışlannda d• 
vam ederler; çünkü açlılığın Ye 
kuduziuğun verdiği bir fena ateı 
bunlardaki hayvani hassasiyeti de 
iptal etmiştir. 

"Muasır Türkiyenin İstanbul 
sokaklarında hamdolsun, sokak 
kopeği nesli kalmadığı için, şim· 
di herkes şehrin en viran köp. 
sinden bile, rahatı bozulmadaıa 
gelip geçiyor. Acaba bir gün ge
lecek midir ki, Türk matbuat ... 
hasında da •Tavuk - Pazan ed• 
biyatı. devrinden kalma, bu gal .. 
tecavüzlere yer verecek gazete 
kalmaz ve halkın kulakları da bu 
havlamalardan dinç olur. 

" Tavuk pazarı edebiyatı. ded • 
im. Bilirsiniz ki bir zamanlar o,. 
mtin meyhaneleri ne kadar •gaz. 
el han,, ve "hicivnüvisan,, varsa, oa• 
ların içtima merkezi idi. Bu"rate,, 
yani hiç bir şeyde muvaffak olma
yıp bir köşede kalmış şair bozwıhl 
larmın işi gücü o devirde yetişmif 
şöhret, ehliyet ve itibar sahihi edip 
ve şairler aleyhine ağm alınma 
derecede müstehcen bir takım 
sözler uydurup bunJarı vezne sok· 
maktan ibaretti. İşte bu gün '·mo
derne,, geçinenen bu mülevves 
"klik,. bu kadar eski ve bu kadar 
iğrenç bir an'anenin muakkibi oJ. 
maktan başka bir sıfatı haiz bulun· 
mayor. Yalnız eskiler kafalaruu 
esrarla dumanlarken, bunlar ko
kain çekiyor.Aradaki terakki farkı, 
işte, bundan ibaret! •. 

- Bu nevi nqriyatı yeni )"dİ· 
ıen nuillerin terbiyesi için mToriı 
addetmiyor mıuunuz? 

-Hiç endişe etmeyiniz.Faziletli 
gençlik bu repletlerder. habersiz 
mekteplerde çalışıyor. Halbuki 
hunlar sokaklarda havJuyor. Esa· 
sen iyilik ve fenalık ancak kuY· 
vctli · adamların ve hüyük san'at· 
karların elinde bir sirayet kabi- · 
liyeti alabilir. 

"Şantaj Ye hayasızlık gazetele
rinin akibeti malum. 

" Alemdar • ın çamurundan 
dünya üzerinde iz bHe kalmadı! 

Fakat kendisini hangi çamurda 
bo~u]dujtunu kimıe bilmiyur. 
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alalasarav-K.S.I. 
İzmirde ikinci maç 

Galat~saray, ikinci maçını K.S.K ı miştir. Bu sıralarda Latif tarafm
takı'•ıı ıle } aptı. Fenerbahçeden dan muhacimlerin tereddüdü yü· 
Sedat ve Şehap beylerin şimdi K. zünden yapılan ilk gol Galatasa
S. K. takımında oynamalarına ve rayı mahsüs bir faikiyete kavuş· 
müdafaasının kuvv&tli olınasma turmakla beraber oyun müphemi
rağmen muhacim .hattınaa tesanüt yetini muhafaza ederek devre ne· 
olmaması vf. şuursuzca bir oyun ticelenmiştir. 

oyRayaHk müdafaa1arına yardım ikinci devrenin daha bidayetin· 
edememesi yüzünden fena bir den kat'i bir faikiyet ile oynayan 
mağlubiyete uğradı. Galatasaray gittikfe rakibini müş-

K. S. K .Hk maçlarında Sakıuya kül vaziyete düşürmüş ve yuka-
takımı ile ayni mevkide ve üçüıacü d d & &.. ·1 h' 

rı a yaz •e:ı>Rıız veç~111 e oyunu ı-
olarak. görünm~kle beraber bu . . . 
derece: 0.5 gibi bir neticeye tam~ . erdırerek bu netıceyı elde 
di4şecek kad~r ekt;miyetsiz bir etmıştır. 
takıa da d~tdi. Birinci devre- Altay maçında hiç bir fe,·kala
deki oyunları ve 1-0 gibi bir ne- delik göster~memekle Izmir spor· 
tice almaları hunu ispat eder. Ga- cuları naza mda umumiyetle hiç 
latasaray daima ikinci devrede da- te eyi intiba bırakmayan Galata-
ha eyi netice almakla tamayüz et- saray muhacim battı bu maçta 
mjştir ve bunu da burada göster- nisbeten eyi Hiiler. Mamafi bu mu· 
diler, bu günkü neticede bu husu- vaffakiyeti rakibin zafiyetiı~e ver
sun tesiri inkar edilemez. Mamafi mek do~ru olacaktır. 
K. S. K muhacim hattının 2·0 gi· Muhtelit maçı henüz icra edil· 
Li eyi bir vaziyette iken bir iki mernekle beraber Galatasarayın bu 
muhakkak golü kaçırmaları ve iki maçı İzmıirde sukutu hayali an. 
muhacim hattının geriye hiçte dırır bir fikir uyandırmıştır. Galata. 
yardım etmemesi talCımın oyunu-
nu karma karı.şık etmiş. ye bu ne· 
ticeyi kolaylıkta hazirlamıştır. 

Takımlar sahada şu şekilde 
mevki almışlardı: 

Galatasiıra\ 
" Rasim 

Asım Burhan 
Suphi Mi tat Şakir 

Enver Şazli Kemalfaruki Latif Rebii 

Hayati Muammer ::)edat Şehap Mehmet 

Hamdi Halil Turgut 
Is.mail Ratip 

Sahthattin 
K.S.K 

ikinci devrede En.verin yerine 
L. l\Wımet ve Kemalin yerine de 
Ne<:det oynamıştır. K. S. K takı
muıda da iOl açık değişmitJtİr. 

Birinci devrenin yirminci da .. 
kikasına kadar oyun mütevazin 
deni.Pecek bir surette cereyan et-

Çakmak ve çakmak taşı taeiderine 
Kibrit ve çakmak inhisar idareeinden: 
1() haziran 1929 tarihli reemi gazetede iatijar edeu 1603 numaralı ka· 

nun mucibince m~ıkur tarihten itibaren her yeui çakill8k ve çakmak ta~· 
larınıa imali, itllali ve aatılı:aası hükumetin inbiiarl altındadır. 

l - Işbti mevadt 1nlıisariyeyi satmakta huluMnlar bit ay zarfında 
yani 9 temmuz 1929 ı. nına kadar yedlıerinde bulunan çakmaklar ile 
çakmak ta~larını 

A - Adedini 
B - Cins ve ne\· ini 
C - Satı~ fiatlarını 
~ - Bunların bulundukları malaaJli ayrı ayr' gosterir bir beyanname 

taıızimile. ı_irine. ı.5 l>uruşlull bi_r pu! yapı\ltırarak ve ticarethan~le~inin isim 
ve e.dresım de ılave ederek Sirkecide ı lmcü \ akıf h'mda kıbrıt ve çak· 
tHk Hınisar idaresine 'lermekle mukelleftirler. 

2 - l\lebhus mevadı inhisariveden 10 haziran 929 tarihinden evel si· 
pariş eOil niı: bulunanlar 9 a~usios 1929 ak:.amıua kadar Türk limularınn 
f;elmek ı ule inhisar idaresuıce maliyet fiyatına satın alınır. Bu nevi sipa· 
rif edı ı. malı bulunan tacirler buıı]arın 

A - lledini 
İ - ,ins, nevi ve markasını 

~ 
- Nereye hangi firmaya sipariıg edildiğini 
- i'1e zaman -.e hangi vasıtayla geleceğini 
- Maliyet fiatını 

Kezalik bir beyanname ile 9 temmuz akşamına kadar inhisar idaresine 
bildiprıeğe mecburdurlsr _ 1 ~!\arıda sayılan beyannameleri vaktinde verme· 

) enler ve 1503 nnınaralı ınhı,.,ar kanununun sair nhlıarııuıa muhalefet edenlP.r 
yedlennde bulunacaı~ mernddı inhisariye mlısudere olunarak beher çakmalı:: 
ıçin bej lıra rn beher ~·a_J,mak ta~ı için 25 kuru~ para cezaet almdılU..;n 
ba'ika (kaçakçılı/:;ın mt>n1

t hakkındaki kanun} mucibince tecziyt.> olunur. 
Muterh.roirn n;ınliimat iste) enler her gün inbiıııır idaresi emtia ~ubesine mii· 
racaat edei:ıilirler. 

Beyl oz l~nndura ve didagat fabrikasından: 
l!ey~oz fal rike•nnda bir seni'! ıarfırıdıı. husule elecek. amıtı ve l\anntılar Temmu· 

ınn on be~i • i Paııırt i gUnu talibine ihale t•dıl~ceğinderı isteyenlerin ~rtnamt:yi 
gurmek lız c her gUn ',. fıat mektııp!arını v~·rmck iı;ııı Temınuzon on betinci Pazar. 
lesi gUnu ı;a t 01\ il<i e l dar Turki) c :::>anayı ve ınaadin bankasında ticaret mUdU· 
ri t"line miır ant l'tml'lPrİ • 

Ha lıınl(öy satın alma 
l<.onıisyonunaan: 

ı "' i kı unt ba)vanaıı içın aleni mUnaka!!ava kounlup ta· 
ı :ı lh le edilme' en kuru otun munakasa wuddcti 

111 ..... n .. a.ıı~k·u···B•o•r•sa .. '.P ... iy•a•s•a .. v•VA•~•iy•e•t&•· .. ~ 
26 Haziran i929 kambiyo, nukut horsasi fiatları 

Nukut 
1 lnglllz lirası 

1 

l A'merUı;a dolar 
20 Y\lllaa dralaml 

; 1 Almaa rayhf mark 
1 A.ntt,.. flial 
IG l.ey aaaa11.1a 
• 1.e .. a.1pr 

Tahvilat 
1008 151011 50 !=' jt{ 1 l'ertip (A.B. 

207 207 75 '""I! • 
Ss 'I 54 ~ ~ 2 ., (P.E) 

49 2 49 25 ;:: 2, 3 " (F.J) 
29 5 29 541. r C: 
24 5 24. 50 GaJ,,._ tahtelar:ı D. Y. 

29 29 ~ lltaubul tramHy Ş. 
82 82 s RUıt. Dok. Aat. 

l Felemek flort•l 
20 Fraatlll frankı 
20 ltıllyaa lired 

162 :> 163 50 Üsküdıu·Kadıkôy Su 
216 5 217 f, latambal llQouhn Sa l 50 l $0 

20 K1arun Çek hlunk 
1 Çınıoetiı RÜviyeı 

ı22 50 122 51 Ereğli Matfen 

22 50 22 50~ Hisse senedatı 
l Zlod Lebiıtaa 

! 20 Dinar Yopılevl• 
'. 20 Belçika •'rukı 

74 74 t= it baakul 
115 115 tıD MiisJa ldbar. Milli 

1 Peseta bpaDya 
ı IO lıvifr• Franlı 

l .Meoidi)e 

29 2 29 25 l:S 0.maııJJ Bk. 

790 790 =- .Milli lktiMtllk. 

Çek 
1 

i Lo:ndra 1 Isterlin 10081 
Nivyork l tih·k L. Do. 0,48 l2 
Pwie ., Frank 12 29 
)1Jlaao ,, I.iret 9 J 8 
BerUn ., Mark 2 Ol 
Sofya Le~ıı 66 37 
Brükul ,. BeltJa 3 45 
4.aıahrdam lıorla ı 19 
CineVl'f' ,, Frank 2 49 
Prag ,, Kur- 16 17 
l'fya11a ,, Şilin 41 
lllamt .. Per.eta 3 S7 
\'a't'IVA .. zeJoti 4 ıs 

1 

Atina ., Drabıni 37 12 
Riikreş 20 Ley Kurut 24 75 
Moakova 1 Çronem 1065 
Bele'rat tilrk llraaı Din. 27 2 

lıtikraıslar 

5 

j;' Ticaret Y"e ADyl 
"' Eaııat Bk. :< Ş ... k•d Hayriye 

1012 50. ~ 
,. Tem.em 

H&Uç Hporlar. AD 
Aa.D.Y. )olu 

O,~~ =~ ~ ıeo 
" " " Mıadaaya·Bıına 9 15 ~. 

2 Ol a-
66 l ~ 

Samtua Sahil 
Truavay 
Türkiye mllU 

3\14 r 
ı 18 ;:. ittihat • 

248 
1610 
340 
336 
426 

369S 
2475 

1069 
2 17 

itimat .. 
S!? Şark ıi ııorta 

CJ! Borkurt 
i Anadolu Aa. T. 

~ ·l in. Uıııum. 
~ Balya IC.ııraaydın 
• Anlan Çimeıı. rs Bakırköy •• l Ttirk köınir lf. 
~ Mermer Tap Ş. = Bava pn, alektrik 

92 75 ?.l ., " temettu 

186 25 

22 8Gı 

1 

34 

41 5 4\ os 

İşini gücünü bırakmış .. 
Limandaki nakliyatın intizam

sızlıjındaa babsedil diği halde 
Liman şirketi esbabı zevke mo
tor kiralamaktadır. 

Şirketin bu hareketi allkada
rlar t81'8itndan hayretle karşı· 
lanmaktadır. 

26 }laısiran 929 Ticaret 
Borsası fi atlan 

_,,. 
• ~sgar.f ~zami 

Cinıi L p, it. p. 

Bugday yilade 
\'fıldarh 

Yu111119ak 
K11ıılca 

1 
Sünter 
SC'rt 17 ıo 18 

· Döuuıe 
Sut mablut 
BuJgarlataıı 
Ecnebi 
Ça"dar 

15 I Mmr 80 15 80 
Arpa 9 30 9 so 

1 Merclmek 
Nuhut 
Faaulye 
Sieıı.nı 
Kufıyeml 18 20 18 20 
Yu rf 
Un kilo ' 

Ekltra Ekııtra 1 
· Elu•a 1185 11901 

Birinci ywnutak 1240 1350 
j ,, Sert 1260 117SI . 
tıı.1nci 

I Fı~dık bbıaklıı 55 20 
~ı Fındık lgi 90 111 

Saadık botaltma 
' Ce~z ' 

Aftyou 2759 18525 
ı .r\.fiyen ~alatya 

q9 100 JY~ı 
Yıt'f:ıa•t 
'lifti l".IO uo 
OAıak 1 

+++++++++•+++•••++++~•~~(~)~+~ 

Akltalta i 
Bugün yepyeni bir şekilde, şen, zarif, nük· ~? 

•ı teli ) .t1.ı lar ve resimlerle dolu çıktı.. ı 

En guze mizah gazetesı ır . ., ... 
~ ~ 

••++•+++••••+++++++++++~+++ 

lstanh1ıl Dariilfüı111n nıt11Ja· 
yaat koınisyonundan 

Tıp fakilltesi ile Darülftinun idarei merkeziye ve diger ~uabatnıın 
929aenei maliyesine •it bir senelik kuru crzak,odun ve mangal kömü· 
rile süt ve yoturt ve diger ıuabatımn 929 senei maliyesine ait bir se 
nelik kuru erzak odun ve r;nangal kömürüyle süt ve yoğurt ve diğer 
müteferrik levazamata ait tekliflerin teraite muvafık ve haddi layık 
törülmeditinden dolayı ihtiyacatı mezkure bu kerre 17 temmuz 929 
çarşanba günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakaaaya vazedilmiştir. 

Talip olanlar her biri ayrı ayrı mevcut şartname ve listelerine göre 
bu bapta tnalumat almak üzere her giln öyleden sonra mübyaa ko
misyonu Kitabetine müracaat etmeleri ve komisyonca teminat ak
çesi alınamayacağına binaen teminatların behemehal bir gün evvel 
muhasebe veznesine yatmlmaaı ve alınacak makbuzun teklifname· 
lerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat evvel komis· 
yonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur. ........................................................................................................................ 

İ Emvali metruke ilim j 
'llllllallllll.llllllllllll•l•lllWlll.a•1•1a1111,lllllllllllllllallll•l'JaeHal11•11•~•111111111•1111•1111-.a1111a1•1M 

Hazineye ait nısıf 
hissesinin kıymeti 
muhammene~i 

Semti Mahallesi Sokai• Numara !'ı;e, i ı;ra 
Beroflu Katip Muitafa Caddei kebir ve atik. cedit Yıldız namile 25000 sekiz taksitte 

çelebi k.Uçilk parmak 83 1 marul sinema 38000 mefsuh bedeli 
kapı l 3 muürreri 

3 5 
5 91 

93 
95 

• Müıtemilatı: kigir ve iki katdan ibaret olup cadıie}e nuıı olan kısmında iki 
odaıı vardır, 11 locayı uzwı ve genit ve müzenen sinama salonunu ve aynca anti· 
reyi havidir ve iki helası vardır. 

Bal&da evııafı muharrer sinemanın nıııf bjuesinin 38000 lira mef9uh bedeli mu· 
karrer ile 6-7-929 tarihine ınusadif cumartesi gıınu saat 15 de pa7arlık suretile icra) ı 
ınUza> edesi mukarrerdir. Taliplerin teminat makbuz ve) a muteber banka mektuplarale 
emvali metruke uhı komi!yonunu ııracaat eylemeleri 

Semti mahalleıi 
·: + (• 
tıvkağı No nevi tamamın kıymeti 

muhammenesi 
lira 

Beyojlu Süruri Mehmet efeJldi Eaı\ncami 3 S tahtında iki 20.000 sekiz takıitte 
dUkUni IDU§· 

temil apartuman 
Mliıtemil&tı: bodrum katile 7 kattır boduruın katmda kapıcı odasile 8 adet k1i 

mUrlük vardır. Birinci n• 6 ncı dai~leri Uçer oda birer 1andık odası birer mutfak 
ve birer hali 2 3 4 ve 5 nci daireleri 6 şar oda birer mutfak hirer hal4 ve birer 
ban10 ve alektirik. ve terkoı suyu tesisatı ve tertibatı Yardır. Aydınhlıda Vlll'dır. 

Balida evsafı muhauer apartımanın bedeli sekiz takeitte ödenmek üzre 20,000 
lira bedeli mııbamm:nr. ile Ye kapıı.lı ıarf u~lllile 2 7 929 tarihine mttsıı.dif snlı gunu 
saat 16 de icray ı müzayedesi mukarrerdir tııliplf•rin bedeli muhammenesinin yUzde 
yedi buçuğu niıbetinde 1500 lira teminat akçelı:rile veya banı..a mektuplarile emvali 
metruke ışııtı~ komi~yonuna ınüı"acaat eylemelerı. 

Semti 
Bliyökdere 
Rahkpaıarı 

Kadıkö) 

KttçUlı. paur 
Balat 
Kına hada 
Buyukada 

Mahalle!i 
Karanfil 
Hacı Mustafa 
Rasim paıa 
Sarı demir 
K..rabaı 

Nizam 

+ <• + 
Sokağı No Nevi ~<'.an 
Karakol 27 Hane 100 oenevi 
cadde 95 klgirdUkk6.ı. 180 

StifUtlü çeşme 197 72 
Karakolhane 11 magaza 180 • 
Balat caddesi 159 duk.kan 120 • 
Ze}·tinlik • 25 S hane 550 • 
Niıam 20 200 • 
Ysnaroa 3 ahır 120 • 

c :\le§rutiyet Cakomi 57 hane 120 
Boıreıiçi Boy•cılı.oy Roru caddesi 3 iratlı ~r4a 5 şehri 
Bnrgasadı Karak.olhaoe 11 l 7 hane 5() senevi 
Beyo,;hı HUteyiıı ağa Arnavut 3q 180 

.. Kam~rhıtuo Bil~zik 67 240. c 

Kınalıadı ~-ırlı~ıtn 31 5 ~ehri 
BostanOl Ha~clat cııdde~i 4% dUkkAn 4 

&llda e~uh muharrer eml!lıin irara ıalıtedihwık Uıte 16 ; 929 ıarihine muN· 
dif ıall günlı saıt 15 de c:ıUaa::,deleri ruukaırerdir talipierıu emvali ınetroke icar 
komiıyonwıa mUracaatları. 

Tenezzüh. için~ -ja-ıi-da-rİn-a i1nalathaı1esi~--
tstanbuı Liman Şirketinden : • • d · • ·ı · · ...., · · d 
Mev9İln itibariyle tenezzüh yapmak ar%U edenlere mÜf, motör, m. u ur u gıı n en 

romorkör kiraya verilmektedir. Arzu edenlerin tirketi111izin Emin· M~ınak11<1a ıa•ilıı !aat 
önunde Limau Hanında umumi katipliA-ine veyahut Galatada 1055.5 metre kaputluk kunıao H 7 ~2<; ~ıtrşııha ıo 
Haydar Hanında bulunan vesait ve hareket ıubeei müdüriyetiac ıo31e çift kurıdura 1

7 
7 929 ! t 

Sahn ıhııacu iki k.al•m ety• kapalı zarfla munakH•)'• llonuJ.ı, • .u 1a-
müracaatları rica olunur. hardıı. hizalarında yıuıldıAı gibı lııanbulda gedıkpllt&dt. Jaııdarım. i 1.. . rne,inde 

)apııacakbr. S.rtnarııe i.allıbanedeo verUiı. Tel< lıfncıa:ııılr-ı iıı tanı ıoı 'a"ı ;artna.mede 
mtlnderigcit. 1'al~ı..r lcu.DİPAÜaı'uu mAI •nd1luıa ıeılim ve makbuıu tekliloameoluioe 
rapted11eelı.th· ak•ı halde teklifname rl!t edilecektir. 

HAKDKt BOMONTI GAZOZLA· 
RINDN ALAMETi FARIKASI 

Gazoz tiıeleri üzerindeki Gazoz tiıeleri 
etiketlerimiz üzerindeki kapıulumuz 

Gazoz kapaul Te etiketlerimi~ln taklit edildiği görüldü
ğünden hakiki Bomonti Gazozunu içmek arzu edenler bala
daki kapsul ve etiketlerimize dikkat etmelidirler. 

Hadım köy satın alma komisyonundan: 
.Hadıml.öy kıtah için kapalı zarfla münakasa va )cor_ıulup. ts!ipleritı verd!li. fıat 

galı görUlduğthıden ihale edilme~ <m \odun ) pazarlıkla 1haleıme kllrar verilaıı;tir. 
Pazarhğın ihalesi 3 temmuz 929 tarihine musadif çar~anba gtinü ~sat 14 de Hadım· 
'•ÖY ~3t· n ıılma kllIJli4ycınundş yııpılıı<.·":< tır. Tıı!ipll!rin ~artnamı:rini gtlrmek için her 

ı\ ı vr rnllnat.asa) n i,ıiı·ok edece!derın de muayyen guode teıuıı:ıa lıı.rılı: li omııyoııu 
, . ı ı ı ı ı \!! olurı ır. 

------·----------,...-.,...-------------··-
Evkaf Umum nıüdürlüğünden. 
Evkafa rneaıup ınütekaidin eytam Ye eramilio Haziran · Akusloı 

929 i)ç aylak maqlarmın 27 Haziran 929 tarihinden itibaren ita· 
sına bqlanacatıadaıı ~sbabı maaıın mukıtyyet oldukları Evkaf 
ıubelerine müracaatla maaflarınt almaları . 

-------------...--------~-T ü tiill inbiıarı idare$inden: 
8 JlıJirtn ~9 tarihinde n~roluaan (1485) Nunıı:ralı kanun mucıbiace 

tütün ve 1naınulatı Mire B ... yii)·e tezkeresi verif~c6~inden 
1 - Hıtrp malüleri ve Fhit yetimleri ve malOl mi.lte_luı.i~ininden Biuat 

bayilik yapmak iıteyenlerin önUmUıdeki temmuzun ıekizıne ô~daı ı:ntiracs· 
ıt ~ylemeled: 

2 - A~'1uak iıtenilen dökkln mttıtedinill malı ise tapo ~enediııi mii!t\ecir 
olduA'u tal\ıirdı konturatoeunu inu• edecektir. 

3 •. · Teskerelerin tecdidi n1Uddeti mürur etınekte olduğuııdan azıı.mf nla· 
rak tıin oluuan igbu mtiddet zarfında ruUracaaı oluıınıaÔı~ı tab 1irde bak· 
kı ha~noyi mnhıftıaa için •harı •e~il.cek t~kereıl~rden dolayı serdoluoa· 
cak itıraıatın bUkmU ohrıayacağıu: ılln od..ııı. ,...._.._. -- . .., __ ,. _ _..... ___ _ 

Söke satınalma komisyoıııından 
!'tikede ~.ı ltıtaaıı aıkeriyı:nln b.apalı zarf uıultı ile erıtıkı mün11ı..ll·ava \·aı ve 29 

Hı11ir1111 9~9 r.la il:al~ ı•·Ji .. :ı.e:•i :ısır nlıınur • · 



-,,. . .., = 
l 

m~ nk si ı;; ,.,. Aslceri müna
ltasa illnlari: 31Kinunuevvel 17 · deki mali vaziiet-i f ....... F:~d;kı::i~·itt: ·M.· ;;kiı:;i··~;;.~;i;~·· ''' ... 

M veudat ve matlubat Düyunat -:-:----- f komisyonundan: - ..•...•.............................. , ..................... ... 
istedin P. Isterlin sıı P. 

Hine ıtenetlerlain teıviyesi talep editmemiı olaıı kıamı 
!Uücta Te Bankalarda mevcut nukut 

5.000.000 
3.066.071 2 3 

Sermaye 
·izıımnamci dahili mucibfoce ifraz edilen ihtiyat akçesi 

Mevll.ii tedav•.ıld! bıılun&n banknot1a.r 

10,000.000 -
l.2ôo.OOO -

-
-

Kuru ot ihaleıi 13 temaıuz cumartesi gUnll uat 15,30 
makarna • ) 4 • pazar • 15,SO 
1ımir mustahkem mevkiinin ihtiyacı olan makarna ve kuru ot ayıt ayn farlaıa· 

melerle ve kapah zarfla munakasaya konınuıtur İhaleleri yoliarıda yaııh larlh •c 
saatlarda izmirde kıılada mustabk:em mevki eatm alma komiayonunaa yapılaca\tu. 
Taliplerin ıartnamelini görmek için komiıyonumnza n mımak.uaya iftirak edeoı> 
!erinde mezkOr komisyona muracaatları 

:iCıea •adtH avanslar ve röporlat 
Telllll lurııoak seaetler 
Cildin .. mevcut kıymetler 
J6itlıa beubı cariler 
Rebha mukabilinde avanslar 
Ki.bal tarik.ile bor91ular 
O.~ ateıakul mallar Te mobilya 
Mltfı.f errik 

Umumi Müdür Muavini 
A. H. Reid 

Daima yaloı:ı: 

KOD 
fotoğraf makinalarıyle 
filmlerini ku1lanınak 

menfaatiniz 
dandır. 

icabatnı- H 

Aliminüt fotoğraflar için 

Minoteros 1~ 
kartlarını kullanınız. 

K~ru bir lirça 07.eri· 
ne l!oaalacak Koll

ınoı dit aralarfnda ka
lin y~mek arliklar&na 
omenr. f~ılikeli mi· 
ktoplırı imha eder, 
~ ilftlanna, ditlerirı 
tlHrtnesine, diş etleri· 
o l n ba11alanmasrna 

1 
meaı otur. lstimalln

ıonra naaUerce 
leılz ve lilir bir 
bırakıp •Aıin 

'tll'Kl ofm&1tnı lemin 
'Glhr.Ko4inoeu tecrübe 
e4iaiz, bu l<'crübe ne· 
tieeıli olerıll ugzımın 
De kldar temiz oldu· 
tDau bbsediyorum .di· 

iôiYNos 
Qtt-ITAL CREAM 
fbrtt.Ye için depoılterl: 

] 

Ml\VRICE FARAGGI 
eyoW"lu.V"'ned lk sokağı, 
b~Tm P&ia ap;rıımarıı 

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

.d eyoıtlu aulh icrasından: Agop efendi 
ile madam Zabel ,.e matmazel Mak· 

,>:uhi ye aıadam Ver~ in ve modam Varva· 
ra ve Scrafi efendilerin §ayian 'e mi.i tc· 
Teken mutasarrıf oldukları Pnngnltıda Tu-
.ran soka~ında 41 nunıarnlı bodrum katı 
mUhtacı tamir bir helli \C r.rntfok ile lıir 

oda ve diğer han<" ile mU§tcrek kııpu \e 
\emin katı kısmen mermer taş tn~lığı 

'e taşlıkta muntazam musluğu ve kuçılk 
yalağı .,.e iki oda ve birinci katı bir sofa 
ve ik.i oda ve Ustlınde tııvan aralığı ha,; 
,.e hissedarlardan Agop efendinin \dhtı i§· 
galinde bulunduğu hane ile 5 numaralı 
ve kigir ve muhtacı tamir bulunduğu ve 
muttasıl dört duvar ve denınundn mer· 
diveni yıkılmış taht muhtacı tamir .,.e 
altmdıı ufak bir dükkünı ve barak•}ı 
havi dört ta~ duvardan ibaret ve muhtacı 
ikmal ingııhane mnhliti havi ve fnume· 
colu tabfadan iki oda ,.e bir odunluk \'e 
bir hela ve küçUk bir avluyu şamil ku· 
lube meık.fir be numaralı barakanın lboı 
ve yedi numaroh kulubenin mahiye dur· 
der lira bedel icarla Avadis efendinin 
mil§ahiren taht isticarmda Lulunup kabi
li •eti taksimi\'e&i olmasından naşı bilmu· 
ınycde furuhiile §U) uun izalesi h3kkında 
mahkemeden sadır olup kesp kntivet 
eden ilam mevkii icr ı)tı \'&Z ve kanu~eıı 
merasim ibtidai) ede ifa edilmiş olmak in 
g3\'rı menkul ınezldirun tarihi ilandan 
iti6aren otuz gıın müddetle nıe\·kii mü· 
zaytdere konulara işlıu rnudılctin hita
r·ında yani 30 tenımıız 929 sah ğlınil 
ıa ı on beşde ilıalei e\'eli) e i icra kılımı· 

ndan ı ı r.ı a talip olanlar \ e dnha 
ziy le m:ılumat :ılı.ıo.ık i ı \ nl rııı kıy· 
. i mulııının+.csi ol:ın nlt• bın dört 
) U kırk ikı bu lir nııı Uzde on pey 
ı lı.;~e:ı.ini mlıslıot.sıhen ~29 4(i3 numara 
i.e !le\ of:i hı s ılh ı...rasına mur caat C'} le· 
~ e eri il&r. o unu r 

1.042.573 8 
3.956.059 2 11 
3.207.412 19 6 
7.406.880 16 7 
3.622.218 4 8 
1.794.779 (ı 8 

660.205 6 6 
45.629 11 3 -

29.801.829 11 -

GörUtdUSUnde ödenecek ısenetier ve vadeli senetler 
Alr.C2klı hesııbı cariler 
Ve.deli bouolor 'e hesabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

Umumi Müdür 

503.150 
298.351 

12.581.686 
S.064.672 
1.794.779 

309.288 

29.801.829 

Kuyuda muvafık olduğu ta!I ..., . oıunur 
Muhasebe Şefi ve ikinci Müdür 

E. Hodler De Sorbier de Pougnadoressc 

Havayı tlegiştiriniz, sinekleri koğunuz, fazla ııınan mahalleri serini etiniz .. 

Bütün hu şeyler için vantilatör kullanınız. 

r:;:,,:~l VERESiYE 
Beyoğlu= Beyazıt: Jstaııhul 

18 
3 
ıs 

9 
6 

19 

-
11 

Vilayet umumi meclisi azasını davet 
Makan11 vilayetten: 

2 
8 
3 
7 
8 

:fj 

:-

-

D iin nacı beton arma hnnjfar iniası kapalı zarf uıulile munakuaya kouulmuıtm. 
1halesi 13 temmuz 929 cumıırtesi gilnU saat 10 dadır. Şeraiti fenniye. keşfi,proje

~i~i, ve şartnameiini görmek üzere her gün lı.om! yotıunmuza \'e mıuıaka•ya ittirak 
ıçınde o gıın ve aatından en·el te.minat Te teklif mektuplarmı Tt beıeca arma 
mUteha!sısının ehliyet vesil{a&tnı makbuz mukabilinde Ankarada H11D alma 1'omit· 
yonu riyasetine \·ermeleri. 

A nkarada . 250 !11etrtı: m!kib_ın,ds bir ~Bmmr hm uz irıqa ettirilecek.t0ir~ Talipleı 
ıartnameı fennı w· proıt>lrrırıı • i rr , J, ıı rı.ıı • 929 tantiıae k&aii 

her gün Ankaradıı 1 .rl·ı ' :ıııı 11.. 11 ı ı.ı.ıt. rı. 
ordu ihtiyacı için ı :.. ı · . 1111 .ıı . J, . Allô i'.llJVellidU ima ve 400 taae 

mUvellidulhumııza maıı kajı ılo!u olaraı. •. ,.ı:.ılı zarfla alınıc.aktır, lbalttl 2t tem. 
muz 929 Çar§nmba guııu "aat 1 ı te komısyonunıuzda yap1lacıal'1ır. Taliplerin ıartai 
mesiııi bedeli mukabilinde komisyonumuzdan almaları ve ihale gUnUade teminatlara.it 
Fındıklıda komisyonumuza gelmeleri. 
T okatdaki kıtaat ,.e mUessesat ihtiyacı olan odun kapalı zarfla munakasaya koDo 

muştur. İhalesi ~o t~ınmuz 929 cumartesi glinü eaat 15 te Tokat aakeri satııı ahu 
komis) onunda yapılacabtır. Taliplerin Tokatta mezktlr komisrona muracaaıbıtt. 

Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan 

K ıtaat ihtiyacı için 8000 kilo barbunya fuulyası pazarlık 8utetile mubayaa edil• 
cektir. Paıarhiın ihalesi 29 haıiran 929 cumartesi saat 14 de yapılacaktır. Talip

lerin ~artnamesini g!Srmeleri ve ıartnamede )'azılı olan ıekildeli i'c.tnioatlarilı komi. 
yonumuzda iıazır bulunmaları illin olunur. 

N akliya depoıunda mevcut S ton vakom yağı pazarlıkla m\1zayedeye konmuıtur. 
Thale!!i l Temmuz 929 paıarteıi ~ı.inU saat 15 de yapılacakhr. Taliplerin Jli'tDao 

mesini g!Srmf'leri ve §artnamede yaııiı olan 5ckildeki Te'minatlarile l:omityonwauıt. 
hnzu bulunmaları ilan olunur. 
Kıtaat ihtiyacı için 25200 kilo fasulya kapalı 7Mf usulile munakasaya kotımuttur. 

1halc i 10 temmuz 929 çarıanba gUnU ısaat 15 de yapılacaktır. Taliplerin fUbl•· 
mesini komısyonumur.dan almalan Te prtnamede yazllı olan §e'k.Udek.i teminatlarila 
ihale saatinden eacl komisyonuzda ham bulunmaları ilin olunur. 
G ümUı snyu ha•tabanesi ihtiyacı için Sekiz bin kilo yoAurt ile en ;ki bia kilo 

sııt aleni munakasa suretile muba~aa edilccekdir ihalesi 29 buiran 929 Cuaar· 
tesi gunU saat 14 \·e 15 de :> apıla('llkdır taliplerin tartnatnesini komi8yonuauııdaa 
almalan ve şartnamede yazth olan şekildeki teminatlarile komi!yonumu.ıdv baıit 
qulunmaları ilan olunur. 

K ıtaat ıhti} acı için 1000 kilo sade yağı pazarlık auretile mubayaa edilecek.tir. fha. 
lesi 30 Haziran 959 pazar gilnU t:aat 14 de yapılacaktır. Taliplerin prtn.ameiiai 

g<irmeleri ve şartnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile komiaywnuıauzda bam 
bulunmaları ilan olunur. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

!. ••. ~~~~~i.~~. !~~~~~~~. ~!~~~!~~ .. ~?.'!1.i~!.~~~?~~? ... j 
Mangal kdm\lrü 

Kilo 
46500 
18000 
~ 

lstanbul ciheti meklitip ve müessesatı için 
Anııdolu • .. • • 

Askeri mektepler ve li eler ve MUessesııtı için bııl&.da miktar ve cihetleri muhar· 
r~r oldu~u lıztre man~al kömUrU 2 Şartnamede olaraka ve aleııi suretle Wın alı.aaeak. 
tır. 1llnaka~aları i 'f. Temmuz.929 Çarısnba gUnil 8&at 14,80 <la Harbiye mitteb( re
m<"ldıarıcleri önündeki munakasa mahallindt icra kılınacaktır. Taliplerin prtllamtiwi 
iı;in komis) onumuzıı milraçaatlım ve ietirak içinde münakasa mahallinde hazır bulwa· 
mnlaı ı ilfüı oluııur. 

A skeri mektepler ve liseler ve mllessesat& için 1000 kilo Pirincunu pazarlı~ ıu,. 

tile satın alınacaktır. Pazarlığı 30 · Haziran • 929 Pazar gunu eaat 15 de HarMn 
mektebi yemekhaneleri tinıındeki pazarlık mahallinde icra kılınacaktır. Talipleria ıaıt• 
nameei iı;in lrnmisyonumu1.a uıuracaatları ve 'İ~tirak içinde pazarlık mabll.liade ~ 

Vilayet umumi meclisinin fevkalade olarak toplanması lazım geldiğinden azayı kiramın 
~ünü olarnk tayin P.dilen 29 hazirn 929 cumartesi günü saat on dörti:e teşrifleri rica olunur. 

içtima bulu11mas1 ilan olundr. 

SERGİLERiNDE 

•• us Raki si 

A skeri mektepler ve liseler ye hastaneler ihtiyacı için 2000 kilo ç.&y kipah ıuf 
uretile satıa alınacaktır. 1unakasası 6 1'emmuz 929 Cumartesi glln\l sut 1S de 

Ifarbi) e Mektebi , emekh:ıneleri öuUndeki munaknea mahallindeki icrakılırıacak.t&r. 
Taliplerin şartnamesi için komisyona muracaatlan 'e i tirak içiııde ıarttaaaeli ""11 
hazırlıı; acakları teklif mektuplarını saat muıın-enesine kadar ilwaber mııkabiJiade 
koınİS)OO riyaeetiııe \ermeleri ilan olun r .. 

A skeri mektepler ihtiyacı için 20000 kilo kuru fasulye meTcut ınmaae n 
şartnamesi veçhile \'e kapah zarf mUnakasası euretile satm alınacaktır. lh--. 

sası 10 Tcmu1uz 929 Çarşnmba fSUa\1 saat 14,30 da Harbiye mektebi re1De1'11iaeleri 
onundeki mUnakasa mıılıall:nde 1cra kılınacaktır. Talipltrın ıartname içilı k.ııdlye> 

nunıuzıı. mur~cantları ve i'tirall içinde şartnamesi veçbil hazulayacUJ&n te\W 
mektuplarırıı saati muayyenesine kadar ilmuh:ıber mukabillnae komisyon riyasetiat 
vermeleri ilin olunur. 

\ 
skeri mektepler ilıtiyncı için 65,000 kilo sade )&ğı kapalı urf miaaakuuı 

.t sııret '~e satın alınacaktır . .l\IlinakasaM 11 Tcmm\lz 929 Per§embe gUnli aaat 15 ıe 
Harbi) e mektebi ~·emekhaneleri önundcld mUnakasa ınaballinde icra kıJıucaktu. 

Kndıhli) ikiıırı sulh hurnk hiildmliğind 1 v ı f k ı l'aliplerin §attoamesi için mezkur komisyona mliraeaatlan ve iıtirak içlilft prt· 
S l <; • a L a a r ar namesi veçhile haztrJayacak)arı teklif mektnplııttnl saati MU&) yenesÜle kaW 

en: emalıat ve ne• hanmtlar 1 c~aı· .lıı..} ihnuhaber mukabilinde komisyonu meıkür riyuetine vennelere ilin olunur. 

;~ıind ~~:rıb~i~1ı~i
5

::~~~:~u:;a~3~~r~~~ 1 •• d . . ı .. v • d r..+••·····.·~.···········~:;:~~·;· .. ··~··~···;··har···b····· ..• t 
tasındn knir. otik 6 ~l ıkcrrer \C: e~id 38 1 ın u ur u ()"un en. . Bakır köyunde barut rı a &r}ll a IDli t~ ı ye 1 
numaralı on odo ikı so<a uç hela bır Eım: ~ • J + lstambw satıoalma komısyonundan. + i 
dık odaciie bir kilar ve bir gusulhane): ı •• • • • •• • • • • • • • •••• ••• •• • •' •• •' •••••••••••• • • ••• ••• • • • ••• •• 
,.~çini ile mefıu~ lılr .tn~lığı muhle\'İ ze· i\1üza}rede)re vazoluııan eınlak Llvaınarin 6466 ton Gazöl 484,20 toa 
mın kntı kur~ır list ıkı katı ahşap \·e DökUnı koku 192 Temis petrol 11400 Kg. 
bahçede a) rur:ı kur~ir bir mutlıah ve bir l ,__ O~kudarda hacı Hesna hatun mahaJlesi ahır. G:ıı koku 137,5 • kirli petrol 6400 
J,u>u \C hah~ .ıe eşcarı mu0 mire ı;c gay- 2 - Kllçuk Çamlıca Mecidiye Faik Bey soka~ı 19 No dUkkAıa. &nıiıı 34600 • 
ri müsmireyi miılıle\•ı lıulunııo ve cadde 3 - AJem dag-ı sultan çifliği 34 No hane. Bervcçhi bali muharrer mahrukat kapalı zarfla ve ıs.7.929 pJZArtui ~ı ... , 
ile kemikli Çil\ ırııı8 ittical \'e ne1.areti 4 - Haydar paşa 1hrahim a~a ve caddesi mektep altında 17 No dükkiin. U de ihale edilmek üzre münokssaya konmuıtur. Şartnameleriıai görmek bteyatle· 
kfımile«i lıt~lıınan lııuıenin iuıle:.· i şuyuıı 5 - Boğaı içi kuzguncuk çarşı caddesi 1J 1·27 dUkk&n mu arsa. rin her giln komiayorımur.a müracaatlan ve nıunakasaya iıılraJc edeceklerin teml.naı· 
ıım~ınd~ _lnlmuıa; ede fu~l'.lıu.n::ı ve se· 6 _ Kandilli Rum kilise sokağı 4 No baııe. lannı havi teklifnaıııelerini yevmi muayyeninde ihale saatından evVef. Anbrada mer· 

ne~ ı h:ılıje Ağuc.I "ıııu~ !1ı{'~' ı ı Pe~~'r: MUddeti mlizayede: 21 Haziran 929 dan lS Temmuz 929 Cumartesi gilnü. kez aatın alma komı·_s_yo_n_u_n_a_m_ur_a_caa_tI_a_rı •• ---~---------"'!"-..... 
be glinlı .ı;~at .

0 11 ıc rl.ı cıe <'rıııı ·rı ~ a elı DaJa<la muharrer emlik kira, .• \·erilece~inden müza\'edeye vazolunmuştur. H d k •• } k • d 
d~~~~~::~11:~1i;r~j~~far;~r~~eıı~::\:1ı1~0~~ Taliplerin yevmi ihal~ olan son. günlin saat on dort b~çuguna kadar şartna• a lffi oy SaİIIl a ma 0ffilSf0IlUil an 
kl~ meli muhnmminc i olan h~ bin Ura· meyi olmmak ~·e temı~atı muvakkete ita ederek mUıayedeye İ§tiralı. etm~k Çatalcanın Hadımkuylındeki Kttaat ve ha} \anatı içia aıerclmek, Sabu, ICmaıcı 
nın , uzdc onu ni } etinde p<"} ııkçelerini lızre li!tanbul Erkaf müdUrlUğUnde -.akıf akarlar mUdUrluğUne müracaatları biber, Yulaf ve saman aleni m6nalta&a)• konmu§tur. ihaleleri lS Temanız 929 
mlıE:tnhsibcrı K clıko)' sulh ikinci hukuk ilan olunur. tarihine müsadif cumratesi gUnU saat 1"°15·16-17 de Hadımktly Satın alına Komis-
malıkeınesine ınurac.ıat e,·lemelt:ıi ilfio Evsaf re mUştemilitı hakkında mahimat almak isteyenler bu mUddet l onunda yapılacaktır. taliplerin ıartnamelerini görmek i,ln ber ~· n mlDÜMıit•• 

ı iştirak edeceklerinde muayyen gunde teminatlarilc komiıyonuın1ı11a mUr&cMtları 0 unur. ..,_ _ ıarfıdııa müze) ede odasına mUracaat ederek ecri miıtil raporlarını görebilirler. ilan olunur. 

ın~~lllinuciTI~retın~~& --------------~----------------
sinden: çakınuk~ıınr yoku~uuda Po ta ve telgraf levazım ve mebani marmara u·· ssu·· bahrı· kumandanlığından·. 

Şeılf paşa hıınnıdu hazır ve müsta· 
mel clbi c ticnrcriyle mü~tegil iken müdürlüg" ünden: 
2-6-929 tnrilıiııde itJismn ka~ar ve· 
rilen Nc>siuı Kohen efendive ait 1 - Ankara telsiz lstasyonlra için• 12,000,. kilo makine ve yatak 
emvali ticoriv"nin mahkemece sa· yagı son bedeli hadd. la)·ık gürüldlitü tkdirde 2 temmuı:da ihlesi 
tılmaııınn k:ı~or verilmiş old ığun· icra oknm&k üzere aleni surette münnka~aya vazzolunmuştur. 
dan talip olanların 3· 6 • 929 pazar 2 T l b b k · k k k h 
günü saat oııua ''c kabil olmadığı - a ip er u aota i ıartnameyi görme ve o uma için er 
takdirde anı takip edeı;. giiıılerde r,ün ve münakasaya iştirak için de tarihi mezkOrda sRat on dörtte 
ınahalli nıezkürde hazır bulunma· lstanbulda yeni pastahanede levazım, mebani müdüriyetinde mute· 
l:orı ilin olunur. sckkıl komisyona müracatları. 

300 Ton TUvcnan \C kiriple maden kôwimi 13:7.929 saat 16de mUnakuai aleniye 
50 Ton 'Kuru Qdun 13.7.929 11aat 16de 
1 - Balada mıktarları ve ihale gün ye ııaatları yazılı mAdan kömUrll i'le kunı odu 

mUnakasaya komuotur. 
il - MUnakasa a:-lnnmelerini lıer gıln için komİyonda göre 'bilirler. 
111 - T:ılipler münak:ıa kaı•ununa ıevfik•n dipoıitu alr.çalarınt veyahut muay y .. 

olan bankalardcn nlacaklım tc'nıi?uıt mcktuplannı 23 ncU Fırka ı::ı;;ubuip mea·wıuıu· 
ne tevdi ile mulcobilinrle ~ı:ıc:ıldıırı mokb:a resmi Ue kuaııodıı.ııltiwız alım Mtun 
ltom~iycınurıda ::ıUcc.kıı.t:ı) • iş:ı aı: edehUirlrr • 



t2ı 
jliiLL2? 

Seyrisef ain 
Merkez Acentası; Galata 

Klprü baıında Beyoğlu 2362 
Şube Acantası : Mes'adet 

bam albnda I.tanbul 2740 

MUDANYA POSTASI 
(MARMARA) vapuru Sah, 

C\ama. ( KOCAELl ) vaapuru 
Pazar, Çarşanba 9 da idare 
nhtııatndan hareketle Mu- ı 
danya Ye Gemliğe gidip ge-
lecektir. 

İZMİR SÜR'A,.ı' 
POSTASI 

(GOl.CEMAL) vapuru 28 Ha· 
ziran cuma 14,30 da galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lımire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden hare
ketle Pazartesi sabahı gelece· 
ktir. 

Vapurda mükemmel bir 
orke ıt!'9 ve cazbant mevcuttur. 

Antalya postası 
(KONYA ) vapuru 30 

haziran pazar 10 da Galata 
rıhhmmdan hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalyaya gi
decek Ye dönüşte mezkiir 
iskel~erle birlikte Andifli 
Kalkan Sakız, Çanakkale, Geli 

boluy.a ytrayacaktır 

BOZCAADA POSTASI 
( GELiBOLU ) vapuru 29 

haziran Cumartesi 17 de idare 
rıhttmıadan har.ketle Gelibo
lu Lapseki Çanakkale İmroz 
Bozcaadaya gidecek ve Çana
kkale l..ipseki Geliboluya uğ
rayarak gelecektir. 

BARTIN 1~1:.a~e POSTASI 
Elektrikle mücehhez munta· 

zam kameraları ve gövcrte yoJ .. 
culırıaa mah9"s müferrah ma

halleri T •• k • · vapuru 27 
haiz ur ıye Haziran 

Perşenbe g?nü ~aat 18 de 
Sırkecıden ha-

reketle (Ereğli, Zonguldak, Bartın, 

Kuruca tile, Cide) iskelelerine 

azimet Ye avdet edecektir. 

Fazla tafsi!it için Istanbul 

E1&inönii Rıhtım han 2 numara
ya müracaat. Telefon Is. 2684 

' .. ı ••••• ı Operatör - ~ __ _ 

Halll Sezai 
BASUR MEMELERİ 

Fistül ve ııracaları ameliyatlı 
4

: ameliyatsız elelc.tiırikle tedavi ve hil· 
t 

• 

4 

a cumle ameliyatı icra eder. Saat 1-7 
t 
iM Divanyolo Acı hamam No 20 H 

Dr. İHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 

Bd•otukluğu ve ihtilatabna 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan mahmuttür-
~besi karşısında No. 189 :iilii 

iLAN 
Rr. Mektebi için Turkçe ve fraıısızca 

bilir bir erkek dak.tilo1a ihtiyaç vardır. 

İmtihanla ahnacağından talip olanların 

Mektep heyeti Erk&n reisliğine mtiracaat· 

larr. 

1 stanbul altıncı hukuk mahkemesinden 
Mm. Serpuhi tarafından Kadıkoyunde 

svyirtli çeşme caddeainde 222 numaralı 

diıkklnda mukim ardavaft hodosyan ef. 

aleyhine ikame eyledigi DO§ama dayası 

zımnında milddeiye istidası herayı teb.ıi~ 

mUddei aleyhe gondermiş isede 

ikametgahının meçhul olduğu mahalle 

heyet ilı.tiyariyesi ve mubaşiri tarafından 

\erilen meşruhııttan anlaşılmakla biltalep 

usulün 14linoi maddesi mucibince ilanen 

tebli~at icrasına karar ..-erilmiş ,.e yevm 

tahkikat 15 temmuz 929 tarihine mu~a· 

dif pazartesi saat 14 e muallak bulun· 

maltla tebligat makamına kaim olmak 

uzere il!lıı olunur. • 

P b l K D .t. "-1 Ll . c:ı- l r' :;ıg eri>em e _...,, ı' , c azır.:m _, , '3'--

Öldürücü ısırı·s ! • 
Bir sivri sıneğin ısırışı mühlik netayicin 

hudusuna bais olabilir. Zira en korkunç 
humma mikropları sivri sinekler vasitasıyla 
aşılanır ., Bu gibi muzir mikroplarla mülem
ma olan sinekleri, sivri sinekleri ve sair ha
şarattan bir kaç dakika zarfında kurtulmak 
için Flit istimali kafidir. 

. Fi it ; tahta kurula r ın veya hamam bö· 
ce\derinin gizlendikleri ~vaları tahrip. yu· 
murtalarını ifna ve bilumum hataratı itlaf 
f!deı. Ve aynı zamanda size de zararı dokun· 
fnaz ve kat'i;1en leke bırakmaz . 

(F 1 it) ı sair haşarat öldürücü adı mayi
lerle kan~tırmamalıdır \ Daha büyük daha 
kat'i tesiri size memnuniyetbahş semereleı> 
temin edecektir., 

Tulumbasıyla Sıkınız 

Türkiye için umumi deposu: 
tstanbuldı Gılıtada YoJYDda Hu No. ı 

J. BERT \18 ŞÖREKASI 

Mlsaltalca llAnl 
Devlet demiryolları ve limanları tasarruf 
sandığı müdürlüğünden: 

Şimdiki halde Haydaq>atada ifayı vazife etmekte olan t3sarruf 
sandığı için üç memur namzedi alınacaktır. Taliplerin askerliği bit· 
ıniş olmalı, laakal orta mektepten mezun olmaları, evvelce bulunduk· 
ları resmi ve muteber mahalle'rden hüıbu.hal vesikası getirmeleri, 
ahvali sıhhiyelerinin mlisait olması şarttır. Aumi sinni kabul otumur. 
Talip olaaların 4 Temmuz 929 tarihine kadar Haydarpaşada sandık 
mUdlirlUğnne müracaat etıneled lazımdır. T.:lipler arasında Haydar· 
paşada Temmuzun 6 ıncı gUnü saat 14,30 da (usuli defteri, hesap, faiz, 
tenasüp, iıkonto ve kitabetten) mUeabaka yapılacaktır. 

Maliye vekaletinden: 
Ankarada hükumetin irae edece

ği mahallerde üç sene zarfında do-
kuz milyon liralığa kadar kıymet
te memurin apartınıanları ve res-
mi ~ai~eler yaptırılması. tekarrUr I 
etmıştır. 

Alakadarlar ve mali fenni şartna
meyi maliye vekaleti fen hey' etin
den ve Istanbul defterdarlığından 
alabilirler. 

Talip gurupların fiyat serileri 
dalıilinde kapalı zarfla teklif mek
tupları ve teklif ettil~Jeri mıkdarın 
yüzde yedi buçuğu kadar banka 
teminatlariyle beraber. Temmu
zun sel(izinci Pazartesi günü saat 
16 ya kadar ~aliye vekaletinde 
müteşekkil komisyona tevdi et· 
mel eri. 

Mardin mubayaat komisyonundan 
Mardindek.i kıtaat askeriyenin ihtiyaci için mtinakasaya konulmuı ve ihali evve

liyeleri icra kıl~nnıı~ olan arpa ile ekmeyin fiyatları haddi layik. görülmediğinden 
ihalei katiyelerınden sıırfmazar edilıniŞtir binaenaleyh 929 senesi temmuz iptidasından 
ağuatos nihayetine kadar iki aylık olmak üzere yeniden (llOOOO)kilo arpa ile (49000) 

.Felemenk Bahı·i Sefit 
Bankası 

~ler kezi 
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Galatada karaköy hani dairei mahsusad~ 
telefon Beyoğlu 3711 · 5 Merke• 

[lıoetanesi ittisalinde Allalemci ban 
elefonlsta mlıul 569 hernev.i Banka 
muamelAtı ve emniyet kaııalirc icarr 
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j ı ! 

t:e ittanbuJ 2842.2843 ı ı 
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&I • 
} stanbul icra dairesinden: Asaf beyin 

fstepan Jukof veledi Simyon zimmeti· 
ndeki alacagından dolayı mah<;uz ve • fu
ruhtu mukarrer Galatada Beyazıt mahal· 
lesinin Kılıç Ali pa§a caddesinde atik 
121, 123, 125, 10, 10 mUkerrer cedit 125 
127 22, 24 numaralı bir tarafı Riz.a bey 
ve Panayot veıeseleri dükkanı ve bir ta· 
rafı Panaiya kilisesinin hanesi ve tarafey· 
ni tarik ile mahdut tahtında üç hap dük· 
klnı miittemil ve seneden 486 ıina ve 
mahallen bilmeeaha 419,32 arşın murab
baı mahalden 406,32 arşın murabbaı Uze· 
rine mebni kiirgir ve mliceddet apartı· 
man kırk. bet güıı müddetle mii2&yedeye 
vaı olunarak on bin lira bedel ile talibi 
uhdeliode olup kat'i ihale!i icra kllınmak. 
Uııere bir mab muddetle temdidi muza. 
yedeye vaz olunmu§tut. Mezkiir apartı

man 406,34 artın murabbaı Uzerine meb
ni olup tahhndaki dlikkinlardan biri te· 
hidir difer iki dUkkiln yekdiğerine kal· 
bedilmi~ olup camlı kapı ile geçilir bir 
koridor ve dt>rt kısımdan ibaret zemini 
renkli çini döşelidir. Her iki caddeye na· 
zır kmmları camekan ve bir kısmında 
demir parmaklıklı pencere ve iator ke· 
penkleri ve yan sokağa camlı demir ka· 
pw ve bir ufak penceresi vardır. Iibu 
koridordan zemini çini döşeli ince bir 
koridor Ustunde zemini asfalt ve aydın· 
lık mahalline demir parmaklıklı pence
resi olan bir oda ve bir heli ve apartı· 
maınn zemin katına geçilir bir kapı ve 
bodrum katına inilir merdiven olup de
niz seviyesinde oldu~undan bodrum su 
doludur. Kılıç Ali paşa caddesindeki de
mir kapıdan apartımana girildikte zemi
ni elvan gini döteli bir antre ve came· 
klnh bir kapı ve solda ufak kapıcı odaıı 
ve di~r <lllkkAna geçilir bir kapı vardır. 
Ahıap k.Upeştoli demir parmaklıklı mer-
mer merdivenden çıkıldıkta zemini elvan 
çini dö§eli bir koridor üstünde ufak bir 
oda bir heli bir mermer musluk v~ yek· 
dijferine geçilir 8, 9 nUmerolu iki 
oda ve 5, 6, 7 nUmerolu diifer Uç oda 
ayrıca bir kapı ile uzun bir koridorda 
birinde ufak bir dolap bulunan dört oda 
ve mezkur koridor üstünde iki dolap 
vardır mermer merdivenle ikinci kata 
çıkıldıkta mezkOr katta birinci katın 
aynı olup elvan çini döşeli bir koridor 
ve bir mermer musluk ve uzun koridor· 
dakile birlik.te ceman bir ufak ve dokuz 
buyük Qda ve iki dolap vardır. 'ÔçUncU 
kata çıkıldıkta tavanları kısmen karton 
piyer zemini elvan çini döşeli bir kori
dor ve yalnız tahta dö~eli uzun koridorla 
ayrılan kmmda Uç oda biri divar içinde 
olmak Uzere iki dolap ve alafranga iki 

Me 
Vakıf akarlar 

müdürlügünden: 
Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 

1 - Galatada kemankeş kara Mustafa pa§• yeni §ehir sokağı 40 No. 
dükkan. 

2 - Pangaltıda Fransız mezarlığt kar.şısında 115 No. iki oda bir mutvak. 
3 - Arnavut köy Tevfikiye camii tahtında 42 · 38 No. dükkan. 
4 - Boğaz içinde Kanlıcada çubuklu caddesi kayıkhane. 
5 - B~yoğlu Heseyin ağa caddei kebirde apartıman tahtında bodrum. 
6 - Kule kapısı Şehsuvar bey karanfil soka~ı 846 arşın arsa ve 

kahvehane. 

7 - Üıkü.darda bacı Hesna hatun vapur iskelesinde arsa. 
8 - ÜskUdarda hacı Hesna hatun imaret çıkmazı vakfa ait baraka. 
9 - Tophanede Firuz a~a kadiriler yokuşu 1 No. dükk!n. 
10- Beyoğlu Hüseyin ağa ırmak sokağı 19 No. hane. 
11- Kasımpaşa Emin camii samancı 45 No. dükkan. 
12- Beyoğlu Httseyin ağa camii §erif 7 • 9 No. maa oda ~araj. 
13- Kadıköyti Cafer ağa Bayaz1t kahya camisi tahtında 18 No. dükkAn. 

Müddet : 13 Temmuz 929 Cumartesi günti saat on dört buçuğa kadar. 

Yirmi gUn müddetle ilin edilen balllda muharrer emlakin pazarlıkla 
kiraya verilmesine Enctimeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameyi 
okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermeyan eylemek için 
İstanbul Evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar mtidürlUğline mtiracaatları ilin 
olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler müzayede oda· 
smdaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Bahçe kapıda d ördüncü Vakıf han zemin katta 12 . 4 No. mağaza 

ve asma katta 18, 29, 35 birinci katta 10, 36, ikinci katta 2, 4 No. odalar. 
Müddet: 10 Temmuz 929 Çarşamba gtinU. saat on dört buçuğa kadar. 
Yirmi gUn müddetle ilin edilen balAda muharrer emlakin pazarlıkla kira· 

ya verilmesine Enclimeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameJİ 
okumak ve temi.1at ita ederek icara ait taleplerini dermiyan eylemek için 
İstanbul Evkaf mtidiriyetinde vakıf akarlar mUdürlugune mliracaatları ilin 
olunur. 

Evsat ve m\iştemiliitı hakkında malfunat almak isteyenler müzayede 
odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1- Beyoğlunda HUseyin ağa mahallesinde caddei kebirde 60·58 No 

dlikkan. 
2 - Bahçe kapıda çelebi oğlu Alaettin mahallesinde eski postahane kargı· 

sında 2·15 No dUkkan. 
3 - Bahçe kapıda §eyh Mehmet geylinl mahallesinde arpacılar cadde· 

sinde 69·57 No dUkkin. 
Muddeti mUzayede: 21Haziran929 dan 13 Temmuz 929 Cumarteıi gUnU. 
Balada muharrer emlak kiraya verilece~nden mU:z:ayedeye vazolunmuı· 

tur. Taliplerin yevmi ihale olan son glintin saat on dört buçuğuna kRdar 
şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye iotirak 
etmek Uzre Istanbul Evkaf müdtirltiğUnde vakıf akarlar mUdtirlüğüne mii• 
racatları ilan olunur. 

Evsaf ve mtiştemilih hakkında malumat almak isteyenler bu nıUddet 
zarfındK müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirlet. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Bahçe kapıda dördllncti vakıf hanın birinci katında 16 ve 18 -ve ikinci 

katında 6 No odalar. 
Müddeti müzayede: 21 Haziran 929 dan 13 Temmuz 929 Cumartesi günü. 
Balada muharrer emliik kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuı· 

tur. Taliplerin yevmi ihale olan son gtinUn saitt on dört buçuğuna kadar 
i•rtnameyi okumak ve teminatı muvakkatt ita edarek müzayedeye j§tİrak 
etmek üzre İstanbul evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar mUdürh.iğtine 
müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malOınat almak isteyenler bu miiddet 
za~fında müzayede oduına ınütacaıtt ederek ecri misil raporlarım görebilirler. 

hela ve mermerli iki musluk olup mez. 
kur katta biri ufak olmak Uzere dokuz 
oda vardır. Dördllncti katla ilçüncü katın 
aynıdır bunun fevktndeki katta iki oda 
bir hela ve ibadethane ittihaz kılınmıı 
ve olsuretle ianzim edilmi~ kubbeli av· 
dınhk mahallini bir mihrabı havi ve dÖ-1 
şemeai hovalı tahta olan kebir bir oda 
ve aralıktan çıkıldıktan mezkftr binanın 

il!; tarafı kısmen Ustü oluklu galvanize 
eac ile me~tur ve arasında kapı bulunan 
ve tahminen doksan santimetre irtifaında 
korkuluğu havi zemini asfalt tarasa var· 
dır. Binanın Ustü galYanize sacla mestur
dır yanı olukludur. Merdivenleri umumi
yetle mermer olup demir parmaklıklı ve 
milcelli ah§ap lkUpeşteli ve kapılan ve 
pencereleri ya~lı boyalı olup merdiven· 
lerin divarlan bir metre irtifaında koyu 
renkli badanaltdır. Her iki sokağa DUll' 

ki.iıe odalarında birer kısmen demir par
maklıldı on altı balkonu vardır. Binanın 
arka ve yan tarafında aydınlck mahalli 
olup her katın merdiven sahanlık.lılarile 
i-ıbu aydtnlık mahalline muttasıl odaların : 
ve ikinci ve UçUncU ve dörduncu kattaki 
uıun koridorların aydınlık mahalline na· 
zır birer pencereleri vardır. Bina k.irgir 
olup müceddettir. Her katta alektirik ve 
terkoz te'aisatt vardır maa müutemilat 
apartımanın k.iymeti muhamminesi 50000 
liradır, indelmUzayede on bin lira bedelle 
talibi uhdesine ihalei eveliyesi bilicra 
ihalei katiyyesi için ve temdiden bir 
mah müddetle mevkii müzayedeye vaze· 
dildi~inden İ§tiraaına talip olanlar kiymeti 
muhammineıiDiD 0/o 10 nu nisbetinde 
pey akçasını ve 341-6411 dosya numara· .-nm:mi.ı. o=o=-k;::;t;,-:o::-r::-:;;;;.;;;u::;;u;;::::.~~-:j-V;:;;;;;;;;;;-;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
aı.ot mUateshiben mllzarede iubesine mU· rT -
raca•t eylemeleri 29-7-929 tarihinde iha- Q Haseki kadınlar hastanesi Cilt !j 
lei kati)esi icra lolınacağmdan müiteri- h ve Fireogi Hekimi !: 
!erin daha ziyade malumat almaları ıçın ==cevat ~erim.:: 
ayasofyada adliye binası dahilin-de icra 1 !İ &a. iİ 

ldaireıoi ınUza~·ecle şubesine miıracıat 1.:~·· 1 i! Uirbe de K~k.i Hilali ahmer fi 
le!11eleri ve •hntıl\'il<;u~ etmeyen .son mU~· -:i binası. 1'el: }.r,tam. 2622 :; 

kilo ekmek kapalı z~r! u~ulile ve (20) gıin muddetle mUnakaaaya konulmuştur her 
ikisininde temuzun bırıncı gliuu pazar ertest Eaat 13 de mardin mubayaat komsiyunun 
da ihalei eneli) esi icra kı~ınncaklır arpanın taıııinatı muvakkadesı(580)ekmeyin (555) 
liradır. Taliplerin işbu temınatlarile ve ticaret odasından musaddak. veııik.alarile y~v 
mu mezlrnrda Mardin nıUhaya:ıt komiıı~ onuna ınuracnatları . 

terıdeıı maı.ıdu:nm !, etıyet eylemı:: ndd0!11 :~ ~ 
, r1nca~ ı llfu\ olen ur. •.:•;:.;:ı ::::::::~::~ .. ::: ~::~·::::::::•::::.::::o• 


