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Geliyor • 
zı 

Son keşidede kazanan nu
maralar muntazam bir cetvel 
halinde ( 5 ) inci sayzfamzz .. 
dadzr . 
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Bayram gilnlerinde ~,r----M..._.__üj ___ d ___ e !____,l ~ali ~a~iyet~miz 
İstanbul halkı 4 gün eğlendi ıstanbuı yakında Dayınler vekıllerı ne gormüşler? 

Gaziye kavuıuyor •Türkiye taahhüdatını ifa etmek iste .. 
l\tatbuat cemiyetinin Kalamış vapu

ıile Y alovaya yaptığı tenezzüh 
güzel geçmiştir 

Mevsuk bir menb•den diği halde hazinenin Vaziyeti buna 
aldı§ımız bir h•ber• g6re , •mkaA n vermı•yor. aa 

Büyük Gezinin lstenbul 1 -

tehrlnl ve Yalovayı t•ref· 
lendireoeklerl gün pek 
yalunlatmıttır . Sevglll 
Reisimize Haziran iptida
sında kavuıaoı§ımız kuv

) vetle ı6ylenmektedlr . 
.,- .....-. 

Felaket 
İran zelzelesi 

pek feci --3000 kitlden fazlı 61ü var 
Tahran, 12 (A. A)- Zelzeler 

git gide seyrekleımektedir. Sal
masta ve civarında ölenlerin mik
tarı 3 bine yaklaşmaktadır. Sal
maata şehri ortasında 2 mil ge
nişliğinde büyük bir yank açıl

,.__. ı...._lmlda .iatir.ahate ve .idi aeçtir '9e _ J'•P yıim halle bna.llardaıı'it\llnye gölüne siyah 

l • 

Taymiıin İstanbul muhabiri, 
Osmanh borçları meclisi reisleri 
M. Vayt ile M. Döklozyerin Pa· 
rise avdetleri münasebetile on
lann Ankarada gördükleri vaziye-' Dört ,On devam eden kurban ı tün ıebirde umumiyetle çok ne- mıştır. Y C"' altında basıl olan 

'ilencey«! sa~ilmiftir. 8oğaziçl, At!alar gtbT meidte •e sular akıp d&litHmelffe<ın-. 
. Din bayramm sonuncu günil semt semt kurulan 'bayram yer-· l=:O~==:============= 
i4'i sküdarda Şemsipaıa meyda-

·~ bu sabah büyükler gene iı- lerine dağılarak eğl~ndiler. nındanındaki eglence yerleri 

ti meclise izah ettikten başka 
Tllrkiye h&kGmetf tarafından w-
kubulan bazı teklifleri nazan 
dikkate arzedeceklerini haber 
vermektedir. 

bulan mükilemelerinden, ancak 
kısmen memnun olmuşlardır. 
Filhakika, Türkiyenin mali miiş
külat itibarile hAt bir devir 
geçirdiği tamamile aşikardır. 
Hükumet 1928 itilifnamesinin 
ahkamı mucibince kabul ettiği 
teabhüdatı ifa etmek istediği 
halde, 'Türk hazinesinin bunu 
yapamıyacağı anlaşılıyor. 

cr;e, k&çükler mekteplerine Bayram yerleri her sene olduğu sabahlardan akşamlara kadar 
C-~... · gibi çocuklarla dolmuştur. gijlen eğlenen sevinen binlerce 

11 -ı ~i.r hava ile neşeli ~- Bilhassa Aksaray. Akaretler çocuklarla doldu taşta. 
~•tlı1an bu dört gfin bü- yanın a Ihlamurda, Kadırgadaki [Alttarafı 2 inci sayıfamızd dır] 

Macar Muhteliti ile yapılan maçlarda 
Galatasaray (2-1) galip geldi. Beşiktaş (3-0) yenildi. 

Fener de (1-1) e berabere kaldı 

. DIJnhB maçtan bir intiba 

, ŞeJıri111:•e Id"" · · el O .. "d t kı l'tıd... &«. ge ıgını evv ce ç guzı e a mımızla yapbğı 

teliti 
1f ~11 ( Macar amatör muh- her Uç maçı ikisi ( Seget ), ikisi 
~ •)'ram günlerinde Gala- ( Çaba ), biri (Hungarya) albsı da 

~~=y~İe Beşiktqla · 9e Fener- B.E.A. C' kulübüne mensup oyun
itil, 

1 
1 iiç maç yapb. Bu culardan · mtlrekkep bir muhtelit 

~::.-h bayramı deYamlı bir · takımla oynadı. Ve iyi bir teair 
J.t eyecam içinde geçirdik. yapb. işte oyuncuların isimleri 

~tra~~r ta.lamı muhtelit olmadığı ve ~ulüpleri; 
hti • n a Yapılan ve bizim mahi- Süç (Seget) 

ııtf ~1 •çıkça ortaya koyduğumuz Erdödi (B.) Şaguy (Çaba) 
'il~Yailta rağnıen limit edilen Karaçoni (Seget) İjak (B.) Santu (B.) 
~. e kaqtlandı. Gard.is [B.] Turna [Çaba] Demko [Hun-

garya] Elop [B.] Bordey [B.] 

' Macar muhtelitinin karşısında 

1 
en iyi neticeyi bayramın ilk gU
nfi maç yapan Galatasaray aJdı. 
San kırmızıhlar o gün büyük bir 
gayretle oynıyan rakiplerini cid. 
den muvaffak bir oyunla (2 - 1) 
maglüp ettiler. 

ikinci gUnii Beşiktaı misafir
lerin bir gün evelki sıkı maçtan 
yorgun olmalarma rağmen bozuk 
bir oyunla (0.3) yenildi. Dördün
cü giin de F enerbaçe beklendiği 

[ Alt wafı 6 ıncı saytfımızda] 

ÇOCUK 
Sayıfaları 

ve 

Gençlik sayıf ası 
Bugün okuyucularımıza 

iki ayrı ilave halinde 
takdim ediyoruz. 

Okuyunuz 
--------------------·-----

Taymis muhabiri daha sonra 
şu sözleri söyliyor: 

"Anlaşıldığına göre iki murah
has Türkiye hükfunetile vuku 

Türkiyenin mali vaziyetini tet
kik etmeği kabul eden Fransa 
bankası müdür muavini M. Şarl 
Rist Haziranın beşinde beklenil-
mektedir. n • 

Yeni anketimiz 

NE OKUYACAG:IZ ? 
Bu memleketin kütüpanesi 

Beşeriyetin vasıl olduğu irfan ve 
san'at meratibini işaret eden eser

lerden kamilen mahrumdur ! 
Uşşaki zade halit Ziya Beyin fikirleri: ı 

Üstadı köşkilnün bahçesinde Beyfendinin zarif kütiipane Ye 

buldum. Beni kibar tebesailm- ~azı odasınd_a yerleşmiştik ve 
lerile karııladı. üstat her vakıt olduğll gibi hay-

- Konuştuk- ~--\ · ran edici seri 
larınızdan ba- ve seyyal cüm-
zılarım lütfet- lelerine başladı. 
mipiniz, vaktim Üstadin en 
olmadı maale· nadir hususiyet 
sef. Henüz hep ve mümtaziyet-
sini okuyama- terinden birisi 
dım. Y alnaz Şü- bir suale derhal 
küfe Nihal Ha- ve sanki o su-
nımın cevabı- alin cevabını, 

na okudum dedi. sahifeleri kah 
Sonra, küçük 

hiz•netçiye kü
tüpane odasının 
hazırlanmasını i
şaret ettikten 
sonra: 

- Bu anke-
tiniz şimdiye 

Halit Ziya Bf. 

pen ce re ler den 
gelen hava ve 
renk alemi için
de, kah ince bir 
san'at eseri o
lan yazı masa
sının üzerinde 
açılan görün

kadar yaptığınız anketlerin en 
mühimmi, en şumullüsü dedi. 

Beş dakika ıonra Halit Ziya 

mez bir kitaptan okur gibi seri 
ve muntazam bir sıhhatla söy-

liyebilmesidir. Bu defada öy· 
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le .. Burçok ciddi ve ağır mevzu 1 ~ ' 1 B . . I • 6'e 
üzerinde bile onun lisanında ayni VAKITın. telgraf, telefon haberleri agı-am UUllıerınuj 
sühulet ve ~hhati buldum. ~ih ~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~.~-! 

•erapa bahar oıan pencerelerden Kıskançlık yüz'iJnden 
baka- rak, klh elindeki siyah 

tesbible oynıyarak söyledi söyledi. Ankarada bı· r cı· nayet 
İfte üstadın cevapları: 
- Her ıeyden evvel söyliye

lim ki şu yapmakta olduğumuz 
tetkik sizi pek müfit olmakla 
beraber pek acı nctayice isal 

Destan isminde bir amele, dostunu yedi 
yerinden bıçaklıtyarak öldürdü 

edecektir. Ankara, 12 (Telefon) - Ev-
Süallerinizi gözden geçiriyo- velki gece Ankarada yine feci 

rum, bunlara ayrı ayrı cevap bir cinayet oldu. Vak'a ıudur: 
vermektense hepsine bir kUl Kalebaşı mahalleainde tahıildar 
haline ifrağ ederek meselenin sokağında otunın Datan isminde 
esasına az çok ur.ak olanları birisi kıskançlıkla doatu Kadri
bertaraf etmek, eaas halledilir- yeyi bıçaklıyarak öldürmiltUlr. 
ken kendiliğinden halledilecek Vak'a sabahı erkenden ayni 
olanlan kendi hallerine terket- evde oturan diğer kiracılar Kad
mek auretile umumi bir noktai nye ile Destanın geç vakte 
naı.ardan tetkik etmek hem kadar kalkmadıklarını görerek 
daha mantıki olur . şlipheleniyorlar, eY sahibi ile bir-

Bence bir kere bu günün oku- likte kapıyı kmyorlar. Odada 
ma vaziyeti yoktur. Bugünün va· bir yer yatajanın üstünde ve 
ziyeti az çok farklarla dünün belinin albnda jki yaatık hulun
vaziyetine ve eğer cezri tedbir· makta olaa Kadriye görülüyor. 
lere müracaat edilmiyecek olursa Destan ortalarda yoktur. Entarisi 
yarının vaziyetine müşabihtir. beline kadar sıyrılmış olan Kad· 
Yani, bütün hakikati olanca acı- riye yara çıplak bir halde, kanlar 
lığı ile söyliyeceğim, son derece içinde ve ölmtit bulunmaktadır. 
şayanı teessüftür. Göbeğinde, kalçalannda ve 
Beşeriyetin vaııl olduğu irfan kalbinde 7 bıçak yarası vardı. 

ve san'at meratibini işaret eden !=-========-=-=-==-----==== 
eserlerden bu memleketin kü
tüpanesı mubaliga etmeksizin 
denebilir ki kimilen mahnımdur. 

Benim gençlik zamanıma ait 
ohn belki biraz da okurdu. 

Bugftnün nesli ihtimal daha 
boş telezzüz eıbabını bulduğu 
için kendince okumak külfetini 
ihtiyara lüzum görmüyor . Yarı
nın nesli ne olacak? Buna Yerile 
cek muayyen ve vizih bir cevabı 
kestiremem. Fakat ben size bir 
sual irat edecek olsam bilmem 
ne yolda cevap vereceksiniz. 
Desem ki; düne, büyüne yahut 
yarına ait bir genç 1 ürk tasavvur 
ediniz ki garp lisanlanndan hiç 
birine vakıf olmasın, fakat 
buna mukabil ilmin, san'atın, 
fennin, şiirin ve musikinin vel
hasıl bütün zekayı beşere ait 
tecelliyatın her nevine ayn ayn 
teşne olsun ve anlamak, g6r
mek, okumak istesin. Bu gencin 
ıu fikir ihtiyacını tatmin ede
bilecek eski yeni bizde kaç 
kitap bulabilirsiniz? 

Tadat zahmetine değmiyecck 
kadar az olan bir kaç istisnadan 
sarfı nazar edilecek olursa ne 
tarihe, ne felsefeye, ne ulümu 
fünunun her hangi birine, hatta 
muhtelif milletlerin edebiyatına 
hatta kendi lisanımıza ait bu 
gencin eline Terilebilecek mühim 
ve mutena küçücUk bir dolap 
dolduracak kadar eser tavsiye 
edebilirseniz hem beni bahtiyar 

eder, hem kendinizi bahtiyar ad
dedebllininiz. 

Okumak ihtiyacmda bulunan
ları umumi taksimde 6ç aınıfa 

ayıracak olursak, zannederim, 
meseleyi daha kolayhkla halle
deceğiz. Bu üç sınıfın baıında 
ulum ve fünunda derin tetkik 
ve tetebbüü kendilerine zevk 
edinmiş olan ilimler mütebeh
hirler gelir. Bu sınıfı memnun 
edecek ve her nevid~n, her p-
beden marifeti beıer asarını ih
tiva eyliyecek bir kiltüpanenin 
bizde vücudu ihtimalini pek u
zun bir zaman için mnsteb'at 
addediyorum. 

Üçüncü sınıf halktır. Halk ga
yet basit gayet sade hem fikri 
hem tatbiki hayatta kendisini 
az çok doyurabilecek eserlere 
muhtaçtır. Günü gününe mem
leketin havadisini, okayacağı 
cerideleri bulmak ister. Yor
gunluk saatlerinden sonra ken
disini dinlendirecek hikiyeler 
ister, daha müfit bir maksatla 
çifçi ise ziraata miltaallik, san
atkir ise san'ata ait ufak bir 
risaleden görgü ufkunu geniı
letmek arzu eder. 

Bu sınıf hallan ihtiyacab pek 
kolayhkla tedarik olunabilir. 
Mektep kitaplannm yani başında 
bu neviden şeyler ta biatile te
ne b büt eder. Hatta belki bup 

1 
buna başlamııtır bile denilebilir. 
Yarınki sammzda devam edere~ 

V AKl'I. ın tetrikasıı 172 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

lizım .. 
- Aleyhinizde yaptığı tabki-

kattan çok yolsuz, usulsüz bir 
cüretkirlıkla istifadeye kalkıt-

Halbuki ben arkadan ar
mı, ... 
kaya Şahabı takip ettiriyordum. 
Bu maceraya dair onun bildiğin
den on misli f ula esrara vakı-
fım •• 

Binlik dudaklarını ıs1ra ısıra 

başım iki tarafa salhyarak : 
- Çıraktan kurtulduk. Şimdi 

ustasına çatbk •• Selih ne gtl-

lünç bir mukaddemeyle makaada 
giriıiyorıun ? .. 

- Yok anacığım çarçabuk 
pirelenme öyle •• İnl&D bir ro
man bile okusa neticeyi merak 
eder. Halbuki ıen bize geldin. 
Da•aya bir bal sureti bulmak 
için bin lira da para Terdin • 

Mesele pek çaprqıkb. Nuıl ol
du ? Günler geçti. Bir daha g&
rilnmedin.. Necabet Hanım bi
zim Sndurinin karan veçhile 
yüklll yQcutla mı Habibullah Be-

Hadise Atpazarı polis merkezi
ne haber veriliyor. Mnddei u
mumi muavini Na:um ve serkomser 
Mustafa Beyler tahkikata batlı· 
yarak katilin Kadriyenin dostu 
Destan olduğunu tesbit edi· 
yorlar. Destan 28 yapndadır. 

Osmaniyelidir. Emanet fırınında 
bamurkarlık yapıyordu. Kadriye 
30 yaşlannda lstanbulludur ve 
manıf bir fahişedir. Evvelce bu
rada lsmail Efendinin nikibı 
altında idi. lsmail Efendi bu 
kadının kendisini iğfal ettiğini 
görerek Kadriyeyi tiarada bı .. 
rakmıt lstanbula gitmiştir. He· 
nüz boıanmamıılardır. 

Kadm bu mOddet esnas1nda 
bir kaç kişiye metreslik yapmlf· 
tır. Cinayetin aebebi kıskançlık
br. Cinayet gecesi Destan e-ve 
geldiği zaman Kadriyeyi oda
sında bulamamış, kadm on da
kika sonra gelmit ve komıuda 
olduğunu aöylemif. .. 

Bunun üzerine Destanla ara
lannda ufak bir milnazaa çık
mıştır. 

Cinayet sessiz, aedasız yapıl
mış, Deatan kimseye g6r0nme· 
den kaçm1tbr. Henüz yakalana• 
mallllflır. Fakat katilin burada 
olduğu anlaşılmıştır. Polia iz n
zerindedir. 

• 

lzmirliler 
--

Dün şehrimizden 
· ayrıldılar 

Yalova tenezzühü İzmir
lileri çok memnun bıraktı 

Bayramın ilk günil Adnan 
vapurile ıehrimize gelen lımirli 
seyyahlar dün Y alovaya uğnya
rak lzmire dönmüşlerdir. Sey
yahlar aras1nda bulunan (Vakıt) 
muhabiri bize Y alovadan fU 
telgrafı göndermiştir. 

Yalova, 12 ( V akıt ) - lzmirli 
aeyyahlan bimil Adnan Yapuru 
saat 1,30 da Galata nbbmından 
kalkarak güzel ve ılık bir hava 
içinde 3,30 da YaloYaya vasd 
oldu ve İzmirliler iskelede kay
makam , jandarma kumandanı 
beyler tarafmdan l:arşılandı. 

Seyyahlar hazırlanan otobUs-

yin zifaf döıeğine girdi 1 Ger
dekten yedi ay sonra doğacak 
aceleci çocıık için nasıl bir Te· 
lidet tarihi hazarladınız ? 
. - Mesele kendi kendine hal

loldu. Sizin! bazakatinize ihtiyaç 
kalmadı. Havadan bin lira aldı
nız. Bununla iktifa ediniz .. Ma
ceranın sizin istifade edebilece
ğiniz surette kurcalanacak bir 
noktası kalmamışbr .. 

- Bu kadar muğlak bir me
ıele kendi kendine nasıl hallo
lur ? Çok merak edilecek şey .. 
Rica ederim anlat .. 

- Peki anlatayım .. Necabet 
Hamm Türkçeyle beraber iki 
ecnebi lisanile okur yuar çok 
yllksek tahıil görmüı asri bir 
kızdır ..• 

- Olabilir .. Fakat bu yilkıek 
edükasyonun kadınlığına mağlup 

-[ Oıttarafı 1 inci Nyıfada J 926 ı ı 
Gazetr.cilerin tenezzühü 1 ar 

Bu bayram muhtehf tenez· Erkek lisesi mezunfsrı r 
z&hler tertip edilmiştir. • 

Bunlardan en güzel ve neşe- güze[ bir tenezzüh 
lisi ikinci gün matbuat cemiyeti 
tarafından tertip edilen Yalova yaptz/ar 6 gezintisi olmüştur. lstanbul erkek lisesinin ~ 

Tertip edilen proğram muci- senesi mezunları beş senedeJI 
hince bu tenezzüh seyrisefain kurban bayramının üçüncD ~ 
tarafından tahsıı edilen "Kala- yapmakta oldukları senelik tr 
mış,, vapurile icra edilmiştir. nezzühlerini evvelki gün pek-d' 

Dokuzbuçukta Köprüden kal- lenc:li bir şekilde tekrar ;tlf' 
kan vapur hafif bir seyirle Ya- lerdır. Muhtelif ali mektep}~ 
lovaya doğru ilerilerken gtiver- çıkarak Anadoluda vazife ~ 
tede matbuat azalarile davetli- olan bu gençlerden birço~ 
leri cazbandm litif terennümleri bu tenezzühe iştirak için mel/! 
ara11nda danıettiler. gelmişlerdi. 

Y alovaya çıkmca otomobil ve Lisenin eski hocalarından 
otobüslerle kaplıcalara giderek dürümüz Gireson meb'usu H 
bütün yapılan oteller, bahçeler- Tarık bey, Yüksek muallim 
de gezilmif, fakat aL·-ma dogruw tehi müdürü Hamit, Lisenin 

~ bık mildürü ve Edirne m 
başbyan bir yağmur bütnn eğle- emini Besim, F eyziati mü 
::::ı. geri dönmeye mecbur Hıfzı Tevfik beylerle diğer f 

Danerken otobGa bulmak calan da tenenlihe iştirak ' 
mişlerdir. Öğleden sonra ~ 

hayli mfltknl olmaı Ye halk bir 1 h -..~ 
mtld det ,.. marla yollar da motör e areket edilmiş, B~ 

r- derede ve Bebek bahçeaincle "-
yUrOmflf ve ıalaamlfbr. Nihayet lenildikten sonra dofazda f 
guruptan sonra "Kalamıt " Ya- mehtap gezintisi yapılmlftlr. _., 
lonya alqamin sessiz karanlık- Talebelik ve mektep hatdP. 
lan ır•ftf ıraftf inerken tam saat nnın ihyasına vesile olan::;. 
yedide iskeleye biriken Yalova nezztıhler, aynı irfan oca 
h•llnnıa alkıılan Ye cazbandın te- yetişen gençler ve hocaJan ıJ1-

reımtlmleri arumcla aabilden ayn- aki - ~ ~ sınd · tesanüt ve muhade119J, 
larak gezintinin en eilenceli fasıl- deYamını tevsik etmekte "~ 
lan aaıl bundan sonra bqlamııbr. den çok samimi bir toP9""" 
RDzgir hafiflediği için vapurun teşkil eylemektedir. 
gece yan11na kadar devam eden Osküdarda .. 
ıeyri esnasında dana edilmiıtir. O k d ı.w' 

Hava bulutlu olduğu için meh- Aym akşam s il ar mua~ 
B ler birliği binasında da b~ 

tap görünmemesine rağmen o- azalan bir çay ziyafeti tel"' 
iaziçinde ufak bir cevelan ya- etmişlerdir. 
pılmıı, Kadıköytlne uğranmq ve Şehrimizdeki İzmirli~ 

Gece yansı köprüye avdet f.. 
olunmuştur. Bayram tatilini ıehrimizde ;b' 

Muallimler birliX-inde çirmek üzere lzmirin Hili~JJi 
6 mer cemiyetinin tertip etw 

Bayram mnnasebetile ıehrimiz bir tenezzühle latanbula ~ 
muallimler birliği tarafmdan ev- İzmirliler dün Adn-ı ap'!A 
velki gece Saltanala .. etteki l>U... - ile ~.ıonıya ugradıkb o•· 
Jik binaımda bir damla çay ter-~ ::::lmiiro OnmOşlerdir. 

tip olunmut ve maarif emini An karada bayram 
Muzaffer,maarif mndortı Haydar tebrikleri 
Beylerle blltnn muallimler aile- lf" 
lerile birlikte bu millamereye Ankara, 9 - Reiıicünibar ri 
iftirak etmlılerdir. bugUn saat on beıte BnyOk 

Burada cazbandın litff teren- let meclisine geldiler, kend~ 
ntımleri an111nda yan geceye ka- ne mahsus salonda Media rJf 
dar danledilerek kibar ve nezih mizin, Başvekilimizin, vekili-_. 
bir gece geçirilmiştir. mebusların, devlet erkanının" 

essesat rüesa ve erkanının ~ 
lerle kaplıcalara kadar bir ge- · "' 

ram münasebetile vuku b~ 
zinti yapblar. Kaplıcalann tirin tebrjklerini hususi surette k,r 
manzarası lzmirliler n.ttınde unu- ettiler. 
talmu tesirler b1rakmqbr. Sey- .. .J Bu zevat milteakiben Buy• 
yahlar arasmda bulunan lngiliz Millet meclisi Reisi Kızım, Si 
ve FrUlllZ mateberanı tabiatin vekil ismet, Biiyilk erkinı ~ 
bu mub~e verdiği ihtiıam kar- biye reisi Fevzi Paıalar H• 
ııamda çok mOtebauis oldular. ratını tebrik ettiler. j 
İzmirliler yaz ortasında buraya AnKara bol giinqli, ~ 
bir tenezzllh daha yapmayı ta· bir hava içinde neşeli bir il 
aavvur ediyorlar. · ram geçiriyor. 

olmuına mani olamamıı oldu
ğunu g&rllyoruı. 

- Hataamı tamir edecek ka
dar biiyiik bir fetanet gösterdi • 
Ve tamamile muvaffak oldu .. 

- Nasıl ? çok rica ederim .. 
- Hilekirbğa tenezzfil etme-

di. Gitti . Habibullah Beyin 6-
nünde açık almla gtlna hım iti
raftan çekinmedi .•. Beni böylece 
kabul ederaeniz ahmz. Etmeı
aeniz almayımz •• Dedi. 

- Habibullah Bey ne mllka
belede bulundu ? 

- Hemen yerinden fırlıyarak 
Necabetin almndan 8pttı. Ve 
makbulllmsnn dedi. 

- Hayret •. Hayret .•• 
- Rus inkılabının ıimdiki 

kan kocalık hakkındaki telekkı
yabnı bilenler için bunda hay
ret edilecek biç birıey1oktur .. 

- Koca nine sen çok ~ 
lcşmişsin .. Beni korkudr 
IUD ••• _.kıl 

- Korkulacak bir ıey !.Joii 
Biraz modernizim biraz psilı"'-· 

ile hal kendi kendini g&sterit' 
- Söyle nasıl ? ,,, 

Habibullah Bey yan ~ ..... 
sızlaımış çok medeni bir ~ 
dır. Genç erkeklerin e•l~~ 
den evvelki aşk meclub~ 
nasıl mafiiv görülüyor.. b11' 
hakkındada ayni mUaalll~~ 
esirgemiyor. Kendi bakir . ~ 
yan bir erkek bu me~~tJ 1 
kızdan ne hakla istiyebt ~ 

- Hammm .karmnda çO' 
hancı bir zürriyete mensUP 
cuğu ne yapalım? • 

- Habibullah Be)'İJ! b.:.dr" 
duzüne çocuk beslemer' 
ti vardır.. ( ı1tflllllJ 



L'!!!!!~!!'!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!""!'!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~'!!!!..!!!!..~ 3 - VAKiT 13 Mayıs 1930 -

Tıp bayramı dün merasimle Piyanko Yatı ile devrialem seyahatı 
P tes'it edildi Dördüncli keşide- yapan Amerikan milyoneri 
,akiiite hocaları wre talebesi doktur- nin neticesi İstanbulda 24 sene evvelki Türkiye 
~ - T Sekizinci tertip tayyare piyan- I b k T k 
1~ın mazisini istikbalini anlattılar kosunun beşinci keşidesine ev· i e ugün i ür iyenin farklarını 

Tıp Ja'lt.lilttsinde dünkü merasimden bir intiba 

llJ> bayramı addedilen 12 j bıyeli ruhundan korkan. sol ta
\ nıayıs dün Tıp fakültesin- rafın fstanbulun ıssız hır köşe-
~trasimle tcı'it edilmiştir. sinde kurduğu şu aziz o~akta 
~am münasebctile fakülte bütün mahrumiyetlere ragmen 
~ klarıa süslenmişti. Davet- büyük bir azmü sebatla A~
~ \alebe tarafından karşıla- rupa ilmini adım adım takıp 
' ve konferans salonuna ederek bizleri tedris etmiye mu-
~ lüyordu. vaffak oldunuı. . . . v. . . 

İtti~ traaime tam saat 14 te Her sene yetiştırdıgımız y~z · 
~t "1 111arşile başlanmış, hah- lerce genç meslek_tqlarımız sız
~Q bandosu tarafından teren.: den aldıkları feyz ıle vatanımızın 
~"'.edilen bu marş ayakta dinle- hücra höıelerinde mütevazi bir 
~1nir. hayat geçirerek tam bir misyonet 

~Ul tilaı marşından sonra Fa- gibi tababeti, gençlik ruhuna 
ııı~e . ~eisi Süreyya Ali B. telkin ediyorlar. A 

ll\i ~sırnı açma nutkunu söyle- Muzaffer beyden sonra aske~ı 
lu't.i~ · Süreyya Ali B. tıbbın talebeden Nazım bey de bır 
~~kıyedeki tarihinden bahset- nutuk söylemiftir. 
t~ 1 ilk temellerin Karamı 2ado Nutuklar• mOtcalup C-1 

lıb~ından atıldığını söylemiş, Reşit, . Seyfe~tin ~v~ ~.ezai .Asaf 
dt ~ terakkiyahmız hakkında beylerın tcşkıl ettıgı T urk tnyosu 

'-lı•tir ki: tarafından bir konser verilmiştir. 
'ttıda akur t tkikat saha- Dünkü müsamerede Fırka mü-
t\l2. F ~ iy ö ter m'y - · i D . Hakkı Şinasi Paşa 
lera Dı~hat fili sahada ya ocs- bul ın• 'uea Nurettin Ali 
Uerdcyiz ~ç. olmayacak derecede B., diğer birçok doktorlar, Da-
"haaınd. tide fliphesiz tetkikat rülfünun fakülteleri reis ve ki-
~ a da 'l · ·d v • t•b' ·ı · h b l ~tyYa A . ı erı gı ecegız, ı 1 umumı en azır u unmuş-
~e lı Beyden sonra, ta- lardır. 
~kna~ına Muzaffer B. bir Tıp bayramı münasebetile dün 
~I 80Yleıniş ve bir aralık gece Süreyya saionlarında saat 
\~:arına hitap ederek demiş- 10 dan sabaha kadar devam 

eden bir eğlence tertip olunmuş
'- Tıbbiyeli varlığından, tıb- tur. 

Karadenizde harp. t8hlikesi mi var? 

tı· ~0tnan 
, 18ta11 ı(8• Bulgaristan, Yuna-
1~İ>'ec.: aradenizdeki bahri fa. 

''n R tllt•İtıd us donanmasına geç-
c._ll iç-edn dolayı büyük bir heye-
~ ın edir? 

•~ oıııan 1 ~llf h' Ya ılar Karadenizin bi-
lll.! ır de • h . 

'1>'orı nız alıne konmasını 
l' ar. 

bn~~rıııis ve D 1· M ·ı .b. ti J 'ltt in . . ey ı eyı gı ı 
>'atına ~lız gazetelerinin neş-
~ lle

111
?0 re şu günlerde siya

"• k ınde yeniden bir Bogaz
aradeniz meıeleıi mey-

dane çıkmak üzeredir. Bunun 
sebebi Karadenizde bulunan 
Rus donanmasının aldığı son 
vaziyettir. iÇ1alum olduğu üzere 
geçen kAnunusanide Rusyanın 
Baltık filosuna mensup iki bü
yük harp gemisi Karadenize 
gelmişti • Bu gemiler o vakit 

Karadenize girerken Kırım ter
sanelerinde tamir edildikten 

sonra nisan içinde gene Balbk 
denizine gidecekleri bildirilmişti. 
Halbuki nisan ayı gelmi~, geç-

velki gün öğleden sonra bcı izah ediyor 
lanmış ve dün sabah da keşi · 
deye devam edilerek bin beş
yüz numara çekilmiştir. 

Bu keşidPnin en biiyük ikra 
miycsi olan kırk beş bin liTa 
19652 numaraya çıkmıştır. 

Bu biletin bir parçası rüsumat 
muhafaza memurlarından Mu
hiddin Efendide bulunmaktadır. 

On beş bin I r ı 52212 numa
raya çıkmıştır. Bu biletin par
çaları Kumkapıda Muhsineha
tun bekcisi Osmanağadr ve 
Boyncıköy kişe memuru Ali Sa
lahttin Beyde bulunmaktadır . 
8'!r iki talili biletlerini Kader 
l<işesinden almışlardır. 

On bin lira 37380 num.aralı 
bilete çıkmıştır. Bu biletin par
çaları Glavani sokağında 12 
numaralı apartımanda oturan 
Madam Cevatta ve Tünel şirke
tinde müstahdem Ali Efendide 
bulunmaktadır. Bunlar biletlerini 
Gazi kişesinden almışlardır. 

Kazanan numaralann tamamı 
iç sayıfamızdadır. 

23üncü yıl 
Kabataf lisesinde dün muvaf

fak bir müsamere verUdi 

Dünkü müsamerecfe (/(lJr) p.J r:::. 
oynryan gençler 

Bu sene 23üncü yaşına basan 
Kabatas lisesinde dün 1930 me
zunlan tarafından zengin pro
gramlı birınüsamere verilmiştir. 

Bu münasebetle mektepte bir 
de broşilr neşrolunmuştur. 

Müsamerede (Kör) piyesi tem
sil edilmiştir. 

miş, bu gemiler Kara denizden 
çıkmamışbr. Diğer taraftan ingi
liz gazeteleri Rusyanın Baltık 
filosuna mensup iki dritnotun 
gene Karadenize gelmek üzere 
!iki hafta evvel yola çıkdığını 
yazmaktadır, hatta bunlardan 
sonra geriye kalan Rus Baltık 
filosunun da Karadenize gele
cegini , Rusların uNovorossisk,, 
limanında büyük bir üssübabri 
inşa etmekte olduklarını ilin 
etmektedir. Bu neşriyat bilhassa 
Karadenize sahil olan Rumanya 
ile Bulğaristanda ve Yunanniı
tanda heyecan uyandırmıştır. 

Romanyalılar, bulgarlar, yu
nanhlar Karadcnizde toplan
makta olan rus donanmasının 
maksadı ne olabileceğini soruş
turmaktadır. Şayet Karadeniz 
rus donanmasının hakimiyeti 
altına düşerse sulhün tehlikeye 
gireceğini ilan ile telaş asari 
göstermektedirler. 

Bir kımıs Romanya gazetele
ri de tehlikeyi vaktinde bertaraf 
edebilmek için Karadenizin bita
raf bir deniz biline konması 
fikrini mndafaa etmektedir. 

Bu mesele etrafında şayanı 

• 

Doktor luidin y•tl 

Amerikanın sayılı zenginle
rinden olan Doktor M. 

Luid bundan uzun bir müddet 
evvel kendi hususi yatı ile de•· 
rialem seyahatine çıkmış ve 
Avrupanın h.emen bütün sahil 
şehirlerine uğradıktan sonra 
evvelki gün şehrimize gelmi§tir. 

İstanbulda tetkikatta bulun
makta olan Doktor Luit dün 
kendisini gören bir muharriri
mize şunları sölemirür: 

- Türkiyeye üçüncü defa 
geliyorum ilk gelişim olan 1906 
daki Türkiye ile bugünkü TOr
kiye arasında gördüğüm muazzam 
değişikliği ve terakkiyi timdi 
burada kısaca ifadeye m u ktedir 

, 

latanbul llmenında 
O zaman korkak, ve mutaas· 

sıp bir hftk6mdarin zulmile ilim
den, un'attan bftrriyetten biha
ber olan •İz TOrkler bugün ona 
tam manaıile tezat teşkil eden 
bir yolda çok cesur, çok mode
rn, çok htıniyetperver bir hn
kGmet reisinin rehberliği ile me
deniyete doğru sur' atle ilerili
yoraunuz. Bu vaziyet karşısında 
Türkiyeyi takdir etmemek hak
sızlık olur. 

lıtanbul tabii manzara itiba
rile fevkaladedir. 

Üç dört gün sonra tekrar 
Avrupaya döneceğim. 

Bu çok sevdiğim ıebirden 
•ynlınak benim için her halde 
bir az acı olacaktır .. , değilim. 

============~===:====:= ~=======?==================== 
dikkat olan bir nokta da İngiliz- Hakkı Şinasi Pş. 
terin bahriye nazaretini Kara-
denizde rus gemileriniu toplan
masına karşı vaziyet almağa 
lüzum görmüş, Boğazlar • muka
velesi mucibince karadenıze sa
hil olmıyan ecnebi bir devlet 
için burada mevcut bahri kuv
vetlere müsavi filo göndermek 
hakkı tanınmış olduğundan Bal-
tık denizindeki Rus filosunun 
harekata neticesi olarak karade
niz müvazenesi bozulunca A~· 
denizdeki İngiliz filosundan hır 
kısmını buraya sevketme~e ~arar 
vermiş, fakat bu sırada m~lteı:e 
h ··k· t' Sovyetlerle yenı bır u ume ı k .. b 
ticari itilaf aktetme uzere. u-
lunduğundan müzakerata suı te-
. t emesi için bu karan tas-

sır e m . .d 
vip ve kabul etmış .1 ı. . . 

Binaenaleyh şimdı İngıliz ga-
zetelerinin neşriyat~ . tah~kuk 
der ve Baltık denızındeki R~ 

filosunun mühim bir ~ıımı ye!1!-

d Karadeoize gelirse ln~ıx 
en · · l kun bahriye nezaretinın evve ce a 

kalan teşebbliıü bu defa .daha 
. d şiddet ve ehemmıyetle 

zıya e d kt. 
tekerrür edecek em~ ır . ve 
.bti' l kı· amele bükumetı de 
ı ma . 1. kt• b t ebbüsü tervıç ey ıyece ır. 

u So~ra naıarı dikkate almak 
lazımdır ki Karadeniıde bulunan 
Romany• ve belki B~lga~ ~uv
vetleri lngiliz kuvvetlerıne iltihak 

onları takviye ederse burada-
ve b. 
k · bahri faikiyet ta ıi surette 
f ~giliz kuvvetlerine g~çecektir. 

Bu takdirde Karadenızde hasıl 
olan garip ve milhim vaziyet 
acaba nasıl bir neticeye vara
caktır? Her halde bu öyle bir 
sualdir ki cevabını bulmak çok 
müşküldür. 

Cuma günü Ankaraya gidiyor 
Fırka bUtçesi hakkında temas· 

larda bulunmak üzere cuma gü· 
nil Ankaraya gidecek olan C. H. 

fırkası müfettişi Hakkı Şinasi 

Pf· bir muharririmize ıunları 
söylemiştir: 

- Ankaraya bütçe için gidi
yorum. Milli tasarruf cemiyeti 

azlsı adedi yüz binleri bulmuı

tur. Cemiyete asker, memur, 

muallim, bütün vatandaşlar da

hil olmuı olup bunlann adedi 
gfin geçtikçe artmaktadır. 

Türk - Yunan 

Muhtelit mahkemesinde kıç 

dava var? 

Son gtlnlerde Tiirk - Yunan 

muhtelit mahkemesine verilen 

davaların adedi (10000) i geç
miştir. Bu davaların teker teker 

tetkikinde hepsinin ancak 50 
senede bitmeıinin kabil olacağı 
anlaşılnuşbr. 

Teşekkür J 
Annemi, Yalova tenezzühü esnasında 

geçirdiği 1-alp ve sinir buhranından kur
tardıktan başka muhtaç olduğu ıhti· 
marn ve i~tlrahat için azami yardımda 
bulunmak alicenıblığını gösteren doktor 
Sczayi Be~ e karşı duyduğum ~ıikranı 
gazetemde tekrar ile zevk alı} orum. 

Va~ıt istihbar müdürü 
Cavat Fehmi 

KANSIZLIK E 
1 
>rousıı.lık ıcuı ycglııe den ıwaı ~~-~ SIROP DESCHIENS. p ARI~ 
to muntalıip ctibba tarafındaıl trip _..._ · 



~ 4 - VAKiT 13 Mayıs 1930 

Gazeteciler Yal ovada 
Yalova Tdrkivenin emJalsiz bir :Jıhhat ve istirahat 

mevkii olmıva namzettir; ancak halli icap eden 
bir ve~aitl naklive meJelejı vardır 

Matbuat cemiyeti bayramın 
ikinci güntl bir Yalova gezintisi 
tertip etti. Bu gezintinin faidesi 
yalnız matbuat me-nsuplarına iyi 
birgiln geçirmekten ibaret kal- • 
madı, ayni zamanda fİmdiye ka
dar Yalovayı görmemiş olanlara 
da lstanbulun yanı başında bir 
aene icinde meydana çıkan bu 
asri au ve tenezzilh mevkiini ta
nıtmış oldu. Ben de ıahsen Ya
Jovayı ilk defa olarak bu vesile 
ile görenlerdenim. 

İskeleye çıkıldığı zaman sahil
lerin manzarası hak•katen gü
zeldir. Fakat arazinin tabii te
mevvüçleri, ağaçlann ve yefil· 
liklerin imtidatları umumiyetle 
Marmara sahillerinden ve Ana
dolunun yeşil topraklarından he
men hiç farksızdır. Onun için 
vapurdan dışanya çıkar çıkmaz 
daba evvel okuduklarımdan ve 
iıittiklerimden hayalimde teşek
kül etmiş olan Yalovayı aradım 
ve bunu göremeyince biraz mü
tebazzir oldum. 

Maamaf ıh sahil ile asıl kaplı
calar arasında epice bir mesafe 
bulunduğunu bildiğim için iske
lede, otomobile bindikten sonra 
da yolda giderken mütemadiyen 
etrafımda gene o aradığım man
zarayı bulmağa çalııtım. Yol 
pek az anzalı bir Yadiyi takip 
ederek uzadıkça adete içimde 
aradığımı bulamamaktan müte
tevellit bir eza hissetmeğe baş
ladım. 

Meğer Yalova daha ileride 
dağlar ve dereler arasında san
ki saklanmıı duruyormuş. Ta ya· 
nına kadar yaklaşmadıkça onu 
bütün hususiyetlerile görmek 
mümkün değilmif. 

Fılhakika kaplıcalara vanrken 
·ınsan küçllk bir tepe üzerine 
bina edilmit olan "Grand Hotel,,i 
görünce derhal manzarada bir 
değitiklik baıladığını anlıyor, 
sonra ağaçlıklar ve ormanlar 
arasında kaybolan kaplıcalara 
varınca tamamen yeni bir ilcm 
içinde kendini kaybediyor. Bu
rada ağaçlar'n, ormanlann, dağ
lann dcrelerın ruhları teshir 
eden vahşi ve tabii güzelliğine 
Avrupada meşhur tenezzüh mer-
kezlerine mahsus zarif binaların 
ve medeni tesisatın ruhlara em
niyet, sükun veren manzarası 

karışıyor ve hakikaten Anado
lunun yoksul muhitleri arasında 
b:r cennet yaratıyor. 

Eğer Y alovada dilnyanın en 
kıymetli sulanndan biri bulun
masaydı, burası mevcut vesait ve 
şerait it barile gene memleketi
mız için müstesna bir tenezzüh 
ve istirahat yeri olabilirdi. Kal
dı ki banyolan ve hamamlan 
Avrupanın en maruf kaplıcala
rından geri kalmıyacak şekilde 
temiz ve fenni tertibat ile techiz 
edilmiilİr. Bu noktai nazardan 

Yalova bundan sonra Türkleri Av
rupa kaplıcalanndan milstağni 
kılacağı gibi bir çok ecnebilerin 
memleketimize celbedebilecek 
bir kabiliyeti haizdir. 
Şu kadar varki Y alovaya gi

dip gelecek olanlann Tamamen 

memnun olabilmeleri için her 
ş.eyden evvel yol ve vesaiti nak
lıye meselesini halletmek icap 
etmektedir Vakıa hazirana ka
dar Yalova iskelesi ile kaplı
~alar arasındaki yolun inşası 
ıkmal edilileceği söyleniyor; 
fakat bayramın ikinci günü bu 
yoldan gelip geçenlerin gördük
leri vaziyete ve oralarda mev
cut vesaite nazaran maddeten 
b.una. imkan yoktur. Binaenaleyh 
tımdıye kadar sarfedilen emek
l~rden U?1!t olunan neticeyi ala
bılmek ıçın bu hususta biraz 
daha fazla gayret göstermek 
lazımdır. 

Diger taraftan Yalova iskele
s~nden biraz ileride sahilin ge· 
mş bir parçası üzerinde plaj 
tertibatı yaP.ılmaktadır. Gerek 
plajı için İstanbuldan sabah 
gelip akşam dönmek istiyenlerin 
rağbetleri deniz vasıtasının da 
biraz daha tekemmül etmeıine 
bağlıdır. Bir kerre şimdiki ve
ıait ile lstanbuldan Y alovaya 
ancak iki buçuk üç saatte varı
lıyor. Sabahleyin giderken bu 
mesafe yolculara okadar uzun 
ve müşkül gelmese bile akşam 
dönerken bilhassa vapor kala
balık ise çok müz'iç oluyor. İh
timal ki her gün için devamlı 
surette daha sur' atli deniz vası
tasını temin etmek kabil olamaz. 
fakat hiç olmazsa sıcak mevsim· 
!e!de pazar ve cuma günleri 
ıçın bu vasıtanın temini imkan
sız değildir ve eğer bu noksan 
da bertaraf oluna bilirse Yalo
vanın İstanbul için emsalziz bir 
istirahat ve tenezzilh mevkii 
olacağı tllphesizdir. 

.JlJtmet ~ 

Kaç talebe var? 
Maarif vekaleti tarafından tan

zim edilen bir istatistikle mek
teplerımizde yarım milyon tale
benin okuduğu anlaşılmıştır. 

Dahiliye vek ]i 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya B, 

Y oz:gat vilayetinde teftişlerde 
bulunmak üzre hareket etmiştir. 

Işıklı lavhalar 
Şehremaneti cadde iaimlerioin 

geceleri de okunabilmesi için 
Almanyadan, gece elektrikle 
tenvir edilen bir ışıklı lavha nü
munesi gctirtmi~tir. 

Müessif bir irtihal 
. İstanbul da Düyünü umumiye 

cıvarında Bakır fabrikası mües
sislerinden namus ve istikame
tile tanınmış merhum Hacı 
Agah Efendi mahtumu Hacı 
Hilmi Bey kısa bir rahatsızlığı 
m"üt~a~ıp bay~amın 4 üncü gU· 
nu ırtıhal etmıştir. 

Cen:ızesi bugün öğle nama
zı Emırgan camii şerifinde kı
lındıktan sonra mahalli mezkfır
daki aile: kabristanına defnedile
cektir. Allah rahmet eylesin. 

ha.berer 

ıcııret odasında scanbul limanının 
islAhı için toplanan komisyon 

ha7.ırladığı raporunu şehir mütaha<ııısı M. 
Jansene vermiştir. 

Ağaç kesenlerin derhal mahkeme· 
ye verilmesi tebliğ olunmuştur. 

Şehremaneti bir semtteki bütün rı
nnların gerek doğrudan doğruya 

veya muvazaa tarikilc bir şahsın ve ya· 
but bir grubun elinde bulunmasının ka· 
nun~n teminiııe imkAn olup olmadığını 
tctkık etmektedir. Buna bir imkln bulu· 
namazsa hükQmetçe bir karar verilmesi 
için vekftletccn rica edilecektir. 

- Geçenlerde bir akşam Fransız ti· 
yatr~su da şekerci Muhittin B. tarafından 
döğülen H. Suat B. muhakemeye mü· 
racaat etmiştir. 

- Ticaret odasının tüccara daha 
müfit olabilmesi için iktısnt komlsyon-
Jarını aynlmısi takarrür etmtştır. 

GELiSi ;· 
GOZEL , 

Y alovaya dair y alovaya ~den gazeteciler 
. arasında Karagöz başmu-

barririni ırörllnce : 
- Tam Yalova aafası! dedim. 

lf 
Liman tirketi mndnrn Hamdi 

Bey, üzeri kUlrengi bulutlarla 
örtülü deniıe bakb Ye gülilmıe
di: 

- Ne dOmdüz yol 1 dedi. 
lf 

Şirin Y aloyanm Ozerinde bu
ğular tUte tllte akan derelerini 
dolaıırken, arkadaşlardan birisi 
bana şu suali sordu : 

- Sen qiçin Toplu iğnesin 
de dikiş iğnesi değilsin J 

Suların kükilrtlti harareti bur
numa dola dola cevap verdim : 

- Açık göz değilim de on-
dan ...• 

Yol arkadaılarımdan birisi bu 
cevabımı duyunca benim hazır 
cevaplılığıma hükmetti. 

Halbuki ben bu suale daha 
eskiden de maruz kalmış, aynı 
cevabı iki ıene evvel de vermittim. ,.. 

İtiraf ~tmeli ki sahilden kap
lıcalara giden yol henüz munta
zam bir ıekil almamlf 

Biz kamyonlar içinde bocalar
ken denizde korkan bir tanıdığım: 

- Kara lodosu deniz lodoaun
dan fenai diyordu. 

1.optu. j,qa 

o Bulmaca o 

Dünkü bulmacamımı 
halledilmİf ıekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

~ H- [i] __ ,ı_ ~ -

3 - ~'liJJjiJ ==,.il iJıliJ 
4 (iJ (1) 1 ~ l!!J ,l!!!J Iil 

~ . :t- : =; 
B -liHiHiJ-iHil li-
9 [i]~-· ~- - - fil i1 fil 10 -fil-- - il-- - --11 1 • 

Bugilnkd bulmaC11mız 
Soldan sağa ve yukardan qağı: 

1 - Kök (5), parasız ( 5) 
2 - Hane (2). şafak (5), ba)ır (2) 

S - Duygu (3) 

4 - Es (2), nota (2) 
S - Aleyh değil (3), bayağı (3) aha. 

ll (3) 
6 - Esir bir müslüman memleketi (9) 
7 - Eski şıpka (3), bir peygamber 

(3), mani olmak (3) 

8 - Utanç (2), nota (6) 
9 - isim (3) 
1 O- Çıkma (2), put (5), nota (2) 
11- Eyip yakınında bir köy (5), et· 

mek (S) 

Muharriri : Ömer Rı.218 

Mezarından çıkan Meh 
tekrar mezarına atıldı 

Mehdi, saltanat kurmak üzere ik 
bir Türk kumandanı onu ve büt 

adamlarını mahvetmişti 
-36-

Zikreveynin bir ço~Ian kızlı 
olan ve sair vatandaşlar arasına 
karıprak ona casusluk eden 
adamları Soratkinzadenin kuv
vetleri hakkında aldıktan ma
IGmah ona bildirmişlerdi. Zikre
veyb ancak bir tuzak kurmakla 
Ye hasımlannı bu tuza;a dUtür
mekle muvaffak olacağını anla
dığından cephe gerisind~ki a
damlanna haber göndermiı, So
ratkinzade ile iyice tutuıtuktan 
sonra geriden hilcum etmelerini 
emretmif, bunlar da ona g6re 
bazırlanmıılardı. 

Vak'a Zikreveyhin istediği gibi 
wku buldu. Soratkin ile kahra
man askerleri kırmıtileri perişan 
ediyorlardı. Muharebenin kızıı
bğı ve Kırmıtilerin aaflan eri
meğe başladığı mada geriden 
toz dumana kablmlf, Kırmıtilerin 
yeni kuvveti harbe if tirak et
mitti. Tnrk kumandanı ile asker
leri iki atq aramda kalmıtlar
ch. ilerden Ye geriden hücum 
eden Kınnıttler hOkftmetin kuv
vetini hemen hemen imhaya mu
yaffak olmuılardı. Bizzat Sorat
kimade bir kaç ukcr ile knç 
bell yakayı lmrtarabilınit, onun 
askerlerinden bin bcşyüzü d6-
iilfe datnte mahvolmuşlardı. 

Kırmıtilerin bu ~lebesi onlan 
maddeten ve manen çok kuv
vetlendirdi. Bir kerre mezann· 
dan kalkan Mehdinin kerameti 
görillınllt ve Kırmıtiler Zikrc
veyhin etrafında canlı bir duYar 
teıkil etmitlerdi. Bundan baıka 
harp meydanında ölen askerlerin 
ıillblan onlara geçmişti. Zikre
veyh bu sillhlarla adamlarını 
çoğaltmıı ve maksarla doğru 
yllrllmek istemişti. 

Filhakika bu vak' adan aonra 
Kırmıtilerin ıımanldığı biç bir 
bat tanımıyordu. Bunlar haç yol
lannı keserek ele düşilrdüklerini 
öldllrilyor, yollardaki su kuyu
lannı leılerle dolduruyor, ras· 
geldikleri kadınlan esir ederek 
kendi yurtlarına götürüyorlardı. 
Batdat hük6meti bunlarla ujraı
ınakta devam etmekle beraber 
onlan tenkil edemiyordu • Bir 
kerre bunlara karşı yirmi bin 
kiıilik bir kuvvet gönderilmiş, 
fakat bunlar ıusuz bir sabaya 
atılarak susuzluktan mahvolmuş
lardı. 

Vuku bulan mukavemetler sa
yesinde Zikreveyh devletini ku
ramamlf ve Kufeyi zaptedeme
miı, fakat müthiş bir musibet 
keailmıı, her tarafa dehşet sal
mıt ve ortalığı altiist etmişti. 
Zikreveyhin devlet kurmak hul
yası gllnden gllne kuvvet bulu
yor ve kendisi bu günü sabır
•ı:ıhkla bekliyordu • 

ôte taraftan Soratkinzade uğ
radıiı hezimetin intikamını unut
mamıştı. Kırmıtilerin karf1smda 
mağUip olmayı izzetinefsine ye
d.iremiyen bu kıymetli asker , 

mütemadiyen hazırlanıyoıd': 
294 senesinin Rabiüle~ 

yında bu hazırlıklar nibaf JJ 
muş ve Suratkin oğlu ~ 

etmiıti. Kırmıtiler gene eski)' 
?ynamak istediler, f~akt 
ımkin verilmedi. İki 
ıılaştığı zaman Kırmıtilet 
larla biçilir gibi öldnrnl 
kaç hamleden sonra b 
lan tuzla buz olmQfhı. _J 

KırmıUlcr bir aralık BI', 
lerini kurtarmak için u~ 
lar, onun etrahnda to:~ 
mezbuhane bir harekette ~ 
mak istemişler, bu da bir~. 
vermemiş, Zikreveyh, lb~~ 
munun özlediği aaltanab ~I 
ve mehdıliğini ilin etmeyi 
ederken harp meydamnd• .~ 
lan':°ı?, ve b~tlln akrabası"J 
kltibı Ye daileri ile yakal' 
esir edilmitti. 

Zikrevyeb Bağdada glS 
ken yarasından ölınQı, b 
beraber Bağdada kadar 
lenerek bütün adamlarile ' 
idam olunmuttu. Fakat z· 
hin ıeklvetkirane har 
her tarafı o kadar yı)d 
onun kellesi ta Horasana 
derildikten sonra berkel 
mahvedildiğine inanmıfb. 

-8-
Kabe i 

Ziklevey • n katli ı 
ıarmış, oiılan meflüç bit 
getirmiı, fakat imha edem 
Zikreveyhin ölümünden 
onun Babreyndeki dail 
Cennabi bunlann bqın• 
miş , bir kaç sene ge 
bunlar yeniden Basrayı 
akınlarına baılamıılardı. 
301 de kimin teıvikile 
ettiği anlasılmıyan bir uıalı 
nabiyi hamamda iken öld 
Cenabiden sonra onun o~ 
Tahir Kırmıtilerin bqına 
ve onlann irtikip etm 
ıanaatları irtikap ederek 
tilerin defterini doldurm~, 

Ebu Tahir Basraya hile,,,, 
balif e Muktedirin askeri~ 
rumar etmekle, ortalığı 
ıovana çevirmekle iktifa 
miş, 311 de Mekkeye gidi 
tün huccacı pususuna dor ~ 
Haremi Şerifi soymak iat~ 

Bil~ 

Salı 

om 
Mayıs 

1930 
t 1 

GıJneıin JoAuıu: 4,45 - hobi' • ,, 
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KOLONY JISI: Limon çiçeklerinden:::!~:~:;o,:~ 
Diinyada mevcut bütün mütemeddim memleketlerin ıtriyat mUtehassısları, es~ns fabrikaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnivaz kokusu karşısında lal ve ayran kalaıışlır 

·ece~iı 
d . • 

ve bu nefis Şark müstabzarından külliyetli sipariş etmektedırler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zavatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve aıo> 
sahibini tebrik etmekteciirlcr. Hastalara hayat ve tifa verir. Baygınlık, ıinir, heyecan, baş ağrısı, çarpıntı zamanlarında bir hayat arkada~ıdır. Flatlarda müthiş tenzilil 
yapılmıştll'. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde satılır. Hasan Ecza deposudur. 
~~~-----~·~---------------------~~~~-------------~~-----------~--------------------------~------;---~~~-----~-----~-:-===-=~---------~~~J 

Macar Muhteliti ile yapılan maçlarda 1 ç 0 c u K s Av 'p AL A R ı 
[ Üst tarafı birinci sayıfomızda ) 

kadar iyi oynamayarak (1-l)e be

rabere kaldı. 
Maçlar şu suretle oynandı: 
Macar mubteliti ilk maçta Ga

latasarayla kartdaştı. Galat~s~
ray bu maçın 1-2 farkla galıbı
dir. Bu çok şayanı memnuniyet 
olan neticenin Macarların kuv
veti hakkında tereddüt hasıl 
edecek bir aebep olmadığı aşi
kardır. ÇO.nkü Galatasaray o gün 
çok mükemmel bir oyun oynadı 
ve ~isafirlerin kuvvetli oyununa 
çok canlı bir surette mukabele 
etti. Gerek maçın ehemmiyeti, 
ıerek bayram ve cumanın t:ir 
araya gelmesi stadyuma mühım 
bir kalabalığı toplamıştı. Kemal 
Halim beyin idaresile başlıyan 
oyunda Galatasaray şu şekilde 
çıkb.: 

Avni 
Mltat Burhan 

Mu,.mmcr Nihat Suphi 
it Şefik Rebli K. Famki Vedat l\lclımet 

Macar takımı yukarıda yaz
dığımız şekil. Birinci devre 
Macarların ilk dakikalardaki de
vamlı sıkıttırmalanndan sonra 
mütekabil akınlarla geçti. . Ma
carların bilhassa Açıklarla hü
cum ettikleri görülüyordu. Ga· 
latasaray müdafaası Mitahn 
fazla gayretile bu akınlara karşı 
çok mneısir oldu. Devrenin ni: 
bayetlerine doğru Kemal F arukı 
gUzel bir şutla Galatasarayın 
birinci golfinü yapb. İkinci dev
rede miıafirler beraberliği te
min etmek için büyük bir gay
retle çalıfmağa başladılar. 

Bu gayret nihayet semeresini 
verdi. devre ortalannda yegane 
ıayılannı kaydettiler. Bundan 
ıonra Galatasarayın daha düz
gun ve gayretli oynamağa baş
laması ve L. Mehmedin açılan 
oyununun tesiri ile oyun Macar
ların nısıf sabasına intikal etti. 
ye Kemal Şefikin güzel bir pası
nı alan Rebii kalecinin kaleyi 
boı bırakmasından istifade ede
rek Galatasarayın galibiyet sa
JISını yapb. Oyunun bundan 
ıonraki safhalan umumiyetle 
Galataıarayın lehinedir.Neticede 
Galatasaray (1-2) galip. 
Bayramın ikinci cumartesi 

pnü ayni Macar takımının kar
f1sında Beşiktaşı görüyoruz. Ta
lanı şu şekildedir: 

Halis (Şevket) 
Adnan Kadri 

Nuri Hüsnü Zeki (Tahir) 
~ef Ştikrli (Feyzi) Nazım ';\'afi Hayati 

Hakem gene Kemal Halim B. 
Beşikta, yaptığı bir iki akın

dan ıonra Macarlann mukabe
lesine maruz kaldı ve hemen 
ilk dakikalarda ablan bir kor
neri takip eden bir kafa darba-. 
sUe aleyhine ilk sayı kayde
dildi. 

Biraz sonra misafirler ayni 
vazivette bir ~kinci gol daha 

" yaptılar. Bundan sonra Beşiktaş 
bilhassa hücum hattında farkolan 
bir ahenksizlik içinde oynamaya 
başladı. Hücum hattı topu bir 
tiırlü sayılık vaziyetlere getirme-

den kaphrıy,.,w-du. Bir iki defa elde 
edilen bu fırsatlan da Nafi ve ı· 
Şe!,rii Beyler boş yere harcadı· 
lar. Buoa karıı Macarlar girgia 

bir oyunla üçüncü sayıyı da 
kaydettiler. 

lkinci devrede Beşiktaf takı
mı sahaya değişik çıkb. Kaleci 
Halis zaten Şe"ketle degifti
rilmişti . Haf hattına Zekinin 
yerine Tahir, ŞUkrUnün yerine 
Feyzi konmuştu. 

Bu tertip bilhaua hilcum hat· 
tında lehte bir fark gösterdi. 
ikinci devrede siyah beyazlıları 
daha faal gördUk. takıan, Macar
ların oyununa mukabele eden 
ümitbahş bir varlık gösteriyordu. 
fakat bütün eayretlere rağmen 
ilk devredeki netice değiıtirile· 
medi· Beşiktaş bu arada penaltı 
kaçırdı. Oyundan (3·0) mağlflp 
çıktı. 

Macar muhtelitile son oyunu 
bayramın dördüncii gilnli yani 
dlln Fenerbabçe yaptı. Macar 
takımı yubarıdaki ıekli muhafaza 
ediyordu, Fenerbabçe ise fU 
kadroıu ile: 

Rıza 

Furuzan Kadri 
Reşat Sadi Cevat 

Fikret Muzaffer Zeki AI1 Niyazi 

Hakem futbol federasyonu 
azasmdan Burbaoettin bey 
(Felek) 

Galatasarayın ilk gllnii aldığı 
neticeye bakarak bu maçta daha 
sayılı bir galebe bekleyenler 
çoktu. netekim bu ümit sitadyo
mu ilk gükünden daha kesif 
bir kalabalıkla doldurmuştu 
F enerbabçe maça bu ümitleri 
bllsbtitnn takviye eden bir oyun
la bqladı. Çok •eri ve mllessir 
akınlar macar mildafr a ıım sarsı
yordu. Hemen ilk dakikalarda 
Alaaddinin ayağı ile ilk gol 
kaydedildi. 

Bir az sonra F enerbabçede b6yle 
bir pen altı ile bir sayı fırsatı 
elde etmişti. Fakat Fikretin 
manasız bir vuruıu bu imklnı 
boşa çıkardı. ikinci devrede 
oyun karşılıklı hUcumlarla reçti 
ve netice değişmeden bitti. 

Fenrbahçe de (1·1) e beraber. 
Binaenaleyh Macar amatör 

mubtelitinin kartısmda en iyi 
ve mucibi memnuniyet neticeyi 
Galatasaray almış oluyor, San 
kırmızıhları tebrik ederiz. 

T.M 
Bugün gidiyorlar 

Macar muhteliti oyuncularına 
bayramın üçüncü gilnll ıehrema
neti tarafından Büyü adada Otel 
de zetranjda bir öğle ziyafeti 
keşide edilmiştir. Ziyafette kulnp 
erkanı ve gazeteciler de hazır 
bulunmuşlardır. 

Misafirlerimiz yemekten sonra 
arabalarla tur yapmışlar, Adamn 
gezilecek yerlerini gezmifler, 
denize girmişler \oe geç -.akit 
otellerine dönmflşlerdir. 

Macarlar bugDnkll tirenle ve 
çok iyi intibalarla memleketle
rine avdet edeceklerdir. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 

Beyoğlu 2:162. :;>ube acentesi: Mah. 
mudiye J lanı alnnda lstanbul 2740 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Sah, Çarpm

ba gfinleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

Fakat birinci gün Galatasaray o!••••••••••••••• 
iyi neticeyi kolaybkla almamJ.fb. 

Cidden ylikıek bir oyun kabiliyeti 
göstererek kazanmıştı. Halbuki 
ecnebi takımlarana karşı daima 
iyi oyunlar "oynamış ve iyi neti
celer almıo olan Fener dnn 
beklenen muvafakiyeti g5ıtere-
medi. İlk devrenin ortalarına 
doğru Macarlar hakemin pek 
haklı bir görUşle verdiği pen 
altıdan sayılarını yaptılar. Bu 
suretle beraberlik teesüs etti. 

Genç mekteplilere 
İmtihanlar yaLJaııyor .. F ran

sızcanın rubu olan gayri kı
yasi fiilleri öğrenmek için 
Muallim Biti Efendini (gayri 
kıyasi fiiller rehberi) ni alımı; 
imtihanınızı kolaylıkla vermiş 
olursunuz. Sabş yeri: Ankara 
caddesi Muallimler kitapanesi 
Fiatı 50 posta parasile 65 
kuruş. 

Istanbul Emvali eytam 
idaresinden: 

Ömer Feyzi efendinin istikraz eylediği mebaliğ 
mukabilinde idaremiz uhdesinde vef aen mef ruğ 
bulunan Sultanahmette Kabasakal mahallesinde 
eski Kemeraltı, yeni 15 metrelik caddede, eski fi, 

veni 9, H ve 398 harita, 29 ada numaralı adliye bi
~asının yan tarafındaki tevkifhane civarınd~, çap 
mucibince yüzü 8, 80, sahası da 269 metre murab
baı olan bir arsa satılıktır. Kıymeti n~uhan1menesi 
817 liradır. 

Birinci ihalesi 330 lira bedelle icra edilmiş ve 
kat'i ihale 7-5-930 tarihine bırakılmıştı. O günkü 
ınüzayedede fazlasına talip zuhur etmemiş ve mez
kur miktar da haddi IA.yıkında görülmemiş oldu
ğundan müzayede 27-5-930 salı gününe kadar tem
dit edilmiştir. Fazlasına talip olanlar o gün saat 
tG ya kadar adliye binası dahi1inde İstanbul Emva-
li eytam idaresine müracaat etsinler. 

Hediye ve takdir varaka.sı kaza
nan karilerimiz 

[ Ü!t tarafı ilhemizdedir ] 
14 - İzmir Karantlne cerrah Meh-

met efendi sokak No. l 3 ıe l lidavet 
Cemal H, 

I 5 - Konya lisesi 1 sınıf 
3 den 310 A. Mu7.affer B. 

l sube 

16 -Edirne Şahabeırinpa:;a mahallesi 
No. J 9 da Adalet H . 

1'7 - Çorlu Mat miiliü~·ı 
hafide~{ Handan H. 

Hevln 

18 - Soma alunıaş ilk mektcbt 220 
Nezahet Faik H. 

19-Eskişehir Turan mektebi beşinci 
sınıftan 149 lbrahim Tali B. 

20 - Çanak kale orta mektebinden 
93 Nilüfer Halil H 

Birer kurşun kalemi 
kazananlar 

1 - Galatasaray lisesinden 
Sadi Zıya B. 

1343 

2 - Feyziati lisesinden 155 Zahıt 
Lutfü B. 

3 - Selçuk sanat mektebindeu 101 
Perihan H. 

4 - Üsküdar orta mektebinden 20 
Ahmet B. 

5 - Vefa orta melctebinden 141 
Aptullah B. 

6 - İngiliz Hayi!kolden Nilofer H, 
7 - Sen Jorj mektebinden 60 

Hamit B. 
-8 Haydarpaşa SenLui mektebinden 

Utant Bahattin B. 

9 - Kadıköy cbm dösyondan Za-

1 

bel PeşteMalcıyan H. 
10 - Aks11ray 23 üncll ilk mek

tepteu 179 Ahmet Fayık B. 

I 1 - Sen Jorj kollejinden ı 4 ~le· 
tin Nurettin B. 

12 - Kadıköy Gazi Kemal ilk 
mektebinden 315 Tlatçe H, 

I 3 - Eren köy 38 inçi ilk mektep
ten 16 Nilofer Rıfat H. 

14 - Ü:.küdar 28 inci ilk mekte· 
ptden Turgut B, 

J 5- Üsküdar 19 uncu ilk mektebin
den 253 KAzım B. 

l 6 · Üsküdar orta mektebinden 
226 Nejat B. 

17 - Erkek muallim mektebi tat 
bikat kısmından Şermin H. 

I 8 - f:rkek rnüa11im mektebi tatbi
kat kısmından 308 lr f:ın B. 

l 9 - hranbul 23 üncü ilk mekte

binden l 85 Feyyaz B, 

20 - Kuzguncuk 49 uncu ilk mek-
tebinden lsak Arditi R. · 
Birer kart postıl kazananlar 

1 - Kütahya Gazi Pş. ilk mt"kle
bindcn 109 Selman B. 

2 - Antalya Dumlupınar mcktthi 
dördüncü 'tnıfındaıı dokcnr \Ta .. fi B. 
kerimesi Suzan vaı1i[ H. 

3 - Urfa Vıır:ın mektebi sıeıf ~ 
Jcn 121 i\ leldhat 11. 

4 - Mersin Çan kaya mektebi 3 
üncü suııflan 543 Lutfü B, 

5 - Denizli muallim maktebiııden 
3-t ;\hmet Bedi lt 

6 - Üsküdar 26 inci ilk mckn:bin
den 162 lsmail Hakkı f3. 

'? - Konyada eczacı Hulôsi B, ke
rimesi Zuhal Huhlsi H. 

8. - Konyııda Rehberi hüıriyet 
mektebinden 2J7 Nihat U. 

9 - Konya kız muallim mektl!bin
den 25 l MelAhat Rıza H 

JO - fzmir erkek muallim ınekte· 
binden 572 Hamdi B. 

l 7 - Adana. lisesi sm ı f 8 den 535 
Kemal B. 

I 8 - Ankara kiz lisesinden Saadet 
19 - Frenköy lisesinden Saime 

Sait H. 
Nuri I J. 

20 - Ankara Gazi kız mektebi 
sınlf 5 ten 1 1 l Nig:lr Sadık H. 

21 - Ankara Vasfi Bey kcrimasi 
MeUhat H. 

22 - Ankara. villyet muhasebe 
mümeyyizi Rasim Bey oğlu Şekip Akşit 
Bey. 

2:3 - Ankara erkek lisesinden 70 I 
BülentB. 

24 - Ankara Gazi erkek ıııe~t 
binden 446 Feıhi n 
~5-. rnavuckii) ünde Havrire gıııiO f 

26 - Kuzğuncuk leadiz~ [~dd~ı 
Sonsino efendi kı7.ı Ester SonsinO f1. 

C)"' o . '°' -· - nakkoy iskete eadds1 • 

Hl de Vasi! Slla\'of B. esi 
28 - Yeşilköy rstasrnn eıdd 

No 90 Ermine Rafcilvan H 

29 - Bakırköy Yeni ~:ıhal e 
soknk No 26 da l\;eclıl l ı. ~ 

30-Göztepe de Enise Ferit Ziib~ 
31 - Göztepede ilk mektep 

rında katip flüsnü Hey köşhinde 1 
Bey 

3~ - Daruşşafakadan Abbas ~ 
3,'1 - Kadıköy YeJ de~irmeni Ji 

sokak Subhi Bey kerimesi MuallA fı 
T 34 Moda Yoğurtçu çeşme cı~ 

No. I 9 da doktor 1smail Bey msbd 
Orhan B. 

. ~5 - Hadarpaşada Tıp J~U 
serırıyatında teda\•ide Biğalı C)elb.I ı> 

36 - Beşiktaş Türk Ali ınalJ 
kuyulu sokak No. 2~ de Jhsan B, 

37 - Beyoğln Jstanbul kuliJbil! 
Yorgi Kaçaro B. 

38 - Beyoğlu Şişane karakolu 'i1 mak sıyıran sokak No. ı de fJaf 
Vedat B. 

39 - Üsküdar orta mektebi~~ 
I 68 Aptullah 1h an B. 

40 - f stiklal caddesi Suriye Af 
manı Nıı. 3 te Iklirna HulOsi H. 

~I - Pangaltı Harbiye cad1 
Sonyet Ap:ırtımanı Xo. 20 de er 
Remzi B. 

42 - Y edikule 
ctrahiye kovuşunda 
idis B, 

43 - lJnkapanında Nnzme Ccıtıil 
r 1 - Izmir Kokarvalıdıı .Neci~ ~ 

seyin 11. • 

r 2 - Bursa ı.; C;-.İndcrı r 32 Feh~ 
13 - Aurs:ı Cıı;1,i p,_ cadde·! 

55 de Tarık Sabri B. ' 
. 14. - Bursa topçu rahun• kuırı::.,, 

f<ahrı Hey mahdumu ~u,ret it , 
J 5 - Bursa pn~uınc k:ır~ıc:1rıd 1 

l04 O~m:ın Efendi lok:ınta,ınt fW 
Hı - Adana Ji .. c~i sınıl :-.. d ıı 

i\ldıınet Yılmaz B. 

4 ~ - Pcı~tıı tcl~nf \ c tcldıHl 
m urların dan Sıdıka l l eriml·~i c; .. 

-t.'i - l~t.ınhul ıdgrnf rr:uJı:ıllc~" 
sund:ı .\ptullalı Ömer B. 

46 - Kuml;npı tnlm ci l cd 
kıılubünden :\ lahmut %eki B. 

41 - \"ediku'l IJ.ılıklı ha,r:ırıc:· 
Lora• l ,i%iın:ıko 11. 

48 ~rınıcH\ · C"l\:tl"I deın·l\ol 
dcsı '\o. 2.'i de .Hil B 

49 - 1 )•J\ unıı ı• •ıumı' ~ J,.Jr·1• 

.lf No. da .\ııf J lı;,ıncr I\~ 
50 l\::hımp:t a /. ndon :ır ... .ı· 

dibi ~O .'\ ). da 1 lal 1 Rece' I'. j 

İsim~er·ıı arl-a'' I 
yarınki sayım ~ 

------------..-.-------...--

Rekabet 
ol 
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Devlet matbaası idare 
Oınisyonundan: 

1 
Adet l 

2 " 
ı " 
l " 
l " 
l • 
l " 
2 tt 

2 
,. 

2 " .. 
2 
4 " 
l " 
l •• 
l " 
l 

,, 
l ,, 
l 

'k;tu l 
l Adet 

- " 
l " l ,, 
~ 

bObin 
Adet 

~ l<iıo 

~ Adet 

" ~ l<ilo 
] Adet 
s " 

Bedeli Mohammenesi Liste 
Lira No. 

Galvano baskıaı 
Sucenderesi tulumbasile beraber 
Galvano teknesi 

« için motör ve dinamo 
« mum plika11 

Grafit aleti 
Galvano bakır knan 
Galvano bakır pro•a te.zgt.bı 
Kurşun kalıp galvayo banyosu 
Kurşun Ye mum ocağı 
Lito makinesi Belçika Julien marka 
battal boyunda. 
Tipo makinesi Ausburg ,, 
Motör A.E.G. ( on beygirlik > 
Kabartma presi 
Kabartma prova tezgahı 
Transport tezgahı 

Büyük mak'ap 
,, torna 

T oma tarama kalemi 
KGçilk torna 
Plan ye 

1000 

1500 

2000 
400 
150 
20 
75 

90 
150 
25 
50 
80 

Tahta kasnak 4 
(Hurda) Cendere 500 kilo l 7 5 

,, Kurşunlu kablo 100 lc:ilo 25 
,, Su kazam 50 ,, 1 75 

Eski çinko ve bakır klişeler 100 kilo 3 5 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

(Hurda) Tel dikit makinesi 300 
,, Kart makinesi 10 7 
,, Çember ve saire 35 
,, demir parmakhk1800kilo 63 
., Tele fon santralı 5 

Dr.A. Kutiel 
Efrenci ve cilt hastalıklan mütehassısı 

Karaköy börekçi Fırını sıra!lnda No 34 

Emlak ve Ey
tam bankası 

iermayesı ~~,~~~,O~~ lor~ lirası 
ihtiyat Akçeıi 754,000 ,, 

inşaat ve Emlak 
üzerine mUsait teraitle 

Para ikraz eder 

Bilumum Ron~a muaınelall 
İstanbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon İstanbul : 3972 

• 
Sığır eti 
Koyun ve keçi 
Tuz 
Üzüm 
Şeker 
Sabun 
Kırmızı biber 
Zeytin 
Gaz 
oaun 

Azami AsgaTi 

15000 13000 
eti 12000 8000 

3500 3000 
3000 2500 
1500 1000 
1500 1200 
200 150 
300 • 200 

1800 1600 
160000 120000 

iLAN 
2 " ~ ,, 

lfg 

., Tele fon manyatolu 5 
,, Bisik1et pompası 2 Bitliste sekizinci jandarma 
., Bisiklet selası 1 mektebinin haziran 930 tarihinden " g " Adet 

Lito taşları (Müstamel) 745 8 1 ağustos 931 nihayetine kadar 
Hurda varil 9 , on beş aya mahsus yukarda $ 

ı ,, 
l 

Hurda damacana 2 5 cins ve miktarı yazılı on kalem 
Hurda pompa (lüks lambaları için) 10 kilo 3 9 erzak 1 mayıs 930 tarihinden " 2 ,, 

l •• 
Es~ ~ni soba 5 
Su geyci 2 itibaren münakasaya konuldu 

Hurda harik tulumbası S münakasa3lmayıs 930 cumartesi " 
6181 6(j -•t 14 te Bitlis Jandarma mek-

~'tll~anda ecnas ve envaı gösterilen 9 liste muhteviyatı olan , tebinde yapılacaktır. Şartname 
~ ldif .hurda eşya ile kullanılmış makine alat ve edevat · kapalı mezkur mektep müdüriyetinden 
~ulıl~ sablacaktır. Talip olanların satılacak eşya ve alat ile tevzi olunur. (274-53) 
'-Gı. eyı g<Srmek üzere hergün matbaaya müracaatları ve yevmi 
~~ olan 19 mayıs 930 pazartesi günU saat 15 te usulü da .. 
~ thıa; edilmit kapalı '2arfla teklifnamelerini ve teminatı 
-.6ttteırİai ~akpudarı veya banka kefaletnamelerini matbaada s • 1 

•re komisyonuna tevdi eylemeleri illn olunur. 

lh·ı~I!? C. Müddei umu
"lt ıeınden: 
~hıop b . 
Ll\i . apısanesinin 1 haziran 930 tarihinden itibaren 30 
~ 18?1 930 gayesine kadar alta aylık E K M E K ihtiyacı 
'ddct~tiye dairesinde 1 mayıs 930 tarihinden itibaren otuz giln 
Yt"lt!~ ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

~tbt hı a~ınacak ekmeğin adedi asgari 420 ve bundan fulasını 
~ditd apısane müdürü mezun bulunmak ve noksan talep eylediği 

~~tii: ~liteahhit tarafından bir gfına itiraz varit olmamak ve 
~tai 300 ad.sun ve ya Bo7abat düz kırmasından mamul ve her 

b· 'aliJ>l . ırhem olması lazımdır. 
~Ukte ;rın 715 lirahk teminatı muvakkatalar teklifnamelerile 
t '-liıy 1 mayıs 930 cumartesi günü saat on beşe kadar ihale 
~~diat okuna tevdi etmeleri şarttır. Bu ıaattan sonra vuku bulacak 

lbl} abul edılmiyecektir. 
ct•,p c Adliye vekaleti celilesinden bideliatizan icra edilecekve 
d . t)ilh:ruduna değin müteahhidin teahhüdü bakı kalacaktır. 
t 'itti h fazla malümat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
)1 Uk.. tt .. kk l h ' k · tllıtlcr· . ~me e muteie ı apısane omısyonuna muracaat 

1 ilan olunur . 

rn Ba!ıkesir vilayeti daimi encü
ıı ıenrnden · 
L ~•hkcs· . • 
~c le ırde ıdarei hususiye namına müceddeden inşa edilmek 
~ ••Pah zarf usulile mevkii mfinakasada bulunan sinema 
1$'1 ole teferruatının şeraiti muharrere dairesinde inşasına ihale 
~ ..._,:ıı9 13 ni~n 930 tarihinde talip zuhur etmemiş olmaamdan 
\; '' 2-rf 30 tarıbine müsadif perşembe günü saat on beşe kadar 
k.: 1' llip ıİda pazarlık suretile talibine verilmesine karar verilmiJ
~ d.ı,. 0 ~nlar inşaata ait dosyayı 20 lira mukabilinde Balıkesir 
"'-1-::d~ 6i8ınden ve yahut lstanbulda Galatada Hüdavendiglr 
~~ • V numarada murahhas mimarımız imar yurdundan tedarik 

· de ~ ~ahut Balıkesir Nafıa dairesinde mevcut projeler 
11Ba arıcc. çıkanlmaınak şartile tetkike imadedir • Talip 

lılc:csır encilmeni daimü viliyete müracaatları ilin 

Kiralık dükkan 
Evkafı millhakadan ve bedes

tani Hacı Hüseyinağa vakfı aka· 
ratından Bayaııt da okçular 
başmda 53 sayılı dükkan kiraya 
verileceğinden talip olanların 
1 Mayıs 930 tarihinden 20 Ma
'yıs 930 tarihine kadar mütevel
lisi Esma Zilha hanıma ve iha· 
lei kat'iyesi olan 21 Mayıs 930 
Çarşamba günü badezzeval saJit 
ikiye kadar lstanbul Evkaf mü-

düriyetinde Evkafı Mülbaka mü
dUriyetine mtiracaat eylemeleri. 

/ffdirde iki..ci Se)'J'ar jandarma 
alaymdan: İkinci seyyar jandarma 
alayının hazirandan itibaren altı 

aylık ihtiyacı olan 120000 kilo 
arpa kapalı zarf usulile 26 ni
sandan itibaren münakasaya 
çıkarılmıştır. Muvakkat teminatı 
900 liranın mahalli teslimi İğdir 
ve mUlhakatıdır. Münakasa 
16 mayıs 930 tarihinde yapı .. 
lacaktır. (374-52) 

I{iRALIK KARGiR 
HANE 

Beşiktaşta Akaretlerde 5·9, 
14,49,78,91 nüınrolu haneler bil
müzaycde icar edileceğinden 
ıehri halin 27 inci pazar günün
den itibaren yirmi gün müddetle 
aleni müzayedeye vaz edilmiştir. 
Talip olanların mayısın 21 inci 
çarşamba gllnU saat on Uçe ka
dar mahalli mezkürda 54 numa
rada mütevelli kaymakamlığına 
Te yevmi mezkürun saat on 
üçünden on beşine kadar fstan
bul evkaf müdüriyetinde idare 
encümenine müracaat etmeleri. 

Devlet Demiryolları ilanatı 
Eğeler markalı çelik Ye ka,.U malsemeai kapah zarfla mü-· 

nakasası 23 huiran 930 puuteli glbal ••t 15 te Anbrada Dev
let Demiryollan idaresinde yapılacakbr. 

lştirak edeceklerin teklif mektuplanna Ye muvakkat teminatla• 
nnı ayni gilnde aaat 14,30 a kadar mOnakaaa komisyonuna •erme
leri lazımdır. 

Talipler milnakaaa ıartnamelerini üç lira mukabilinde Ankaracla, 
maliye ve muhasebe itleri dairesinden, İstanbulda Haydarpqa __. 
nesinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Muhtelif demirler kapalı zarfla milnakasaaa 23 haziran 19!0 

pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demiryollan ida· 
resinde yapılacakhr . 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muftk
kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar mGnakasa komü
yonuna vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa şartnamelerini bet lira mukabilinde Ankandı 
Maliye ve muhasebe işleri dairesinden Ye latanbulda Haydarpap 
veznesinden tedarik edebilirler. 

\ ~ * • 
Muhtelif ebatta 5550 kilo bakır bonmun mlinakuası 23 haziran 

1930 pazartesi günü saat 14,30 da Ankara devlet demir yollan 
idaresinde yapılacakbr. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat teminatJann 
aynı günde saat 14e kadar münakasa komiayonuna vermeleri IAzımdır. 

Talipler mfioakasa §artnamelerini ilç lira mukabilinde Maliye Ye 
Muhasebe işleri dairesinden, lstanbulda Haydarpaıa vemesinden 
tedarik edebilirler. 

10000 buraj kazmasının kapalı zarfla mUnakaaaaı 23-haıiran-1930 
pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryollan idaresinde 
yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat teminatla· 
rını aynı günde saat 15,30 za kadar münakasa komisyonuna vermelsi 
lazımdır. 

Talipler milnakasa şartnamelerini (beş) lira mukabilinde Anka· 
rada Maliye ve muhasebe işleri dairesinden, lstanbulda Haydarpap 
veznesinden tedarik edebilirler. 

* • >t 
1000 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 2 haziran 

930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada devlet demiryolları ida· 
....inde yapıJacakbr. İttirak edeceklerin teklif mektuplannı \'e _.. 
vakkat teminatlannı mezldlr günde aaat 14,30 za kadar mOnakua 

komisyonuna tevdi etmiı olmalan lhımdır. Talipler münakasa pıt· 
namelerini 5 lira mukabilinde Ankarada Maliye ve muhasebe itleri 
reisliğinden ve fstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebi
lirler. ..... 

Kurban bayramı mllnaıebetile tebekemizin Haydarpaıa-Ankua
Kayseri-Eskişehir-Konya-Adana; Adana-Menin;. Arifiye~ Adap~ 
Alayunt· Kütahya Değirmisa.z kısımlarında ( banlıyö hanç ) ldı b· 
tarlarla seyahat edecek yolculara 617 mayıs gecesinden bqlıyarak 
16117 mayıs gece yansında hitam bulmak .üzere on gün müddetle 
tenzilatlı Bayram tarifesi tatbik oluaacatı illa olunur. 

Fazla tafaillt almak için lstaayoalara talik eclllea illnlara mft
racaat buyurulması muhterem yolculardan rica olunur. 

* * * Berveçhi zir malzeme kapalı zarfla münakasaya konmUŞtUt. 
Münakasa 19 Mayıs pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 

Devlet Demiryollan idaresinde yapılaca.ktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak

kat teminatlannı ayni günde aaat 15 e kadar münakasa kitipliiüıe 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka-
rada, Muhasebat dairesinden, l.tanbulda Haydarpata Yemeaindea 

tedarik edebilirler. . . . 
Kaol, zinpara klğıdı, toz boya vernık. Gomarıka neft ve bem 

m daha mufassal malumat için mllnakaaa ıartnamesine mfiraca• 
ya&·• 
at olunmahdır. 

* * ... 
Hareket şakirtliği müsabaka imtihanı 

Devlet demiryollarında iatihdam edilmek here bilmtısabaka 
elli hareket fakirdi alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 15 mayıa 93o tarihinde yapılacakbr. imtihan 
için müracaat edilecek makamatı anlamak ve sair tafsilat almak 
isteyenler istasyonlarda talik edilen ilinlan g6rebilirler. 

Bursa umumi 
dürlüğünden: 

hapihane •• mu-

Hapisanenin 1/6/1930 tarihinden 31/S/931 tarihine kadar Ekmek 
ihtiyacı kapalı zarf usulile mOnakaaaya konulmuştur. Mthıaka!a 
müddeti 25/5/1930 tarihine kadar 20 gilndür. Gilnde hamt 600 
kilo va safi yerli buğday unundan mamul ikinci nevi Ekmek •er
meğe talip olanlann münakasa prtlarlDI aj'renmek üzere Hapishane 
müdürlüğüne ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin ihale gGrıli 
olan 25 Mayıs 1930 Pazarteai aaat 15 te Adliye dairesinde teşekkül 
edecek komisyona müracaatlan ilin olunur. 



c._,. ... brilecet mektupJan.n üzerine fdare içime ( İdare) ynıya 
ait ıe ( Y m ) fpreti k.onolmıhdır. 

• • 

TRAMVAY ŞffiKETI 
lST ANBUL fRAM VA V SiRKETl EVKA T TARiFESi 

1930 sf'nt1ı Mayısın 12 inci gününden itibaren 
1LANı AHÜIB KADAR MUTEBERDİR 

Birincı 
No Hutuı Hareket fasıla Hareket 

JO Şişft • Tünel Şişliden . Tünele 
3,6,9 6 oo 24, ~2 

Tunelden - Şişlıye 6,26 24,38 

ı 1 Kurtuluş-Tünel Kurtuluştan - Tünele 
30 

23,00 23,30 

Tuııelden - Kurtuluşa 23,30 24,00 

.,,. 
ca ... 

12 Hırbtye- Fatih 

14 Maçka-Tünel 

t5 Taksım-Sirkeci 

JO Maçka·Be" azıt 

18 Taksim-fati ı 

19 Kurtuluş-Beyazıtl 

22 Bebek -Eminnnü 

13 Onatöy~Aksa!ay 1 
34 Beşiktaş-Fatih 

.... 
32 Topkapı·Slrtect 

33 Y'edltuıe-Slrtect 

Harbiyeden - Fatihe 5,10 
6,09 1,10 

Fatihten- Harbiyeye 6.08 ı, 10 

Maçkadan-Tünele 15,30 7,35 23,30 
Tünelden-Maçka va 7,58 24,00 

Taksim ..:en-Sirkeciye 
5,10 

8,00 21,35 

Sirkeciden - Taksime 7,01 2 ~.oo 
Maçliadan-Beyazıta 7,09 6,20 23,48 

8eyaz1ttao-Maçkaya 16 6,25 23,23 
Ta~simdc::ı-fatihe 7,35 19,40 

fatihten - Taksime 
15 

8,21 20,26 
Kurtul uştan-Beyazıta 6, 13 6,15 U,36 
Bey azıt ta 'l· Kurt~ 1 uşa 17 7,05 23,26 

Beşiktaştan -Bebeğe 5,31 

Beşiktaştaa-Eminön ii ne 5,40 
Bebe~ ten-Eminönfıııe 7, 15 6,00 24,30 
Emin<'inünden- Bebeğ:e ~2 6,00 23,44 
Emı öniıııden·B. Taşa I,14 

Ortaköyden-Aksarava 
10 20 

5,45 22,02 
Aksaraydaıı-Orbkoye • 5,54 U,53 

Beşiktaşta t- fatihe 9 18 o,oo 21,52 
fatihten- Beşiktaşa ' ô,46 U,fö 

AKsa.raydan-Topkapıya 6 10 5,13 
Topkapıdan-Sirkeciye ' 5,34 22.49 

Sirkeciden--Topkapıya 
13 20 

6, 10 23,25 
Topkapıdan-Aksaraya ' - 24,03 

Aksaravdan-Vedikuleye 
6 10 

5,10 
Vedu.ulet..en-Sır k·cıye" • 5,33 22,55 
Sirkecidcn-Ve-!ıruleye 13 20 6, 13 23,35 
YcdikuJedecı-Aksaraya • - 24,20 

. . 

17 P.:dlrnetapı-Sfrkecl 
Aksaravdan-Edirnekapıya7 11 5,20 

Edırnckapt.ıan-Sirke.:ıyc • 5,50 .l3,JO 
~a.4.ı 
24,19 

-----k:irı<cddm-Edirnckapıval5 
14 

6,23 
Edlrnckapıdan·Aksarava -

Emlak ve Eytam bankası lstanbul 
şubesinden : 

"Esas No. 
217 

Satılık çamlık ve tarla 
Mevki ve Nevi Teminat 

Büyiıkadada Nizamda Küçükturda 1 No. ı. 170 lira 
Çamlık ve tarla. Mesabaaı 7252 metre 
murabbaı. 

Ballda muharrer tarla peşin para ile bilmilzayede satılacağından 
t~plerin ihaleye müsadif 22-5-930 perıembe günü saat 16 da 
ıubemize müracaat eylemeleri. 

Muğl~ vilayetinden: 
Çiçekli - Karabörtlen yolunun tesviyei turabiyesi ikinci kısmının 

.34400 liralık tahsisat ve vahidi fiat usuJile münakasaya çıkanrmış
br. lhalei kat'iyesi 21 mayıs 930 çarşamba günü saat 15 e 
vilayet makamında icra kılınacağı ilin olunur. 

'" . Kacabey harası 
düriyetinden: 

mu., 

Ulu dağ yaylalannda sağılacak koyunlann sntleri kapalı zarf 
usulile müzayedeye vazedilmiş ve 21 mayıs 930 Çaı'famba günü 
saat on dörtte Bursa baytar mlldiiriyetinde ihalesi takarrür 

ehnİftir • Şeraiti anlamak istiycnlerin Bursa baytar müdüriyetine 
ve yahut hara merkezine mllracaatlan, ihale günü de pey akçelerini 
hamilen Burıa baytar mtidliriyetinde hazır bulunmaları lüzumu Uan 
olunur. · 

_,,.._ = SAVISI HE!\ VEF\DE 5 KtJRUŞ ._ 

MATBAA VE İDAREHANE: t1 
ISTANBUL. !abıaU. Aabta uddeslnde • 'f AKIT YUltD " ..,.,.. ' 

Tll1. ım (fDMlE fşı.DI) ım (YAZI fŞLERf) T ......... yAJCif, ...... 

Ne suretle ihalenin 
ismi münakasaya Tarihi 

konulduOu 
Ekmek Kapalı zarf 2S. 930 

~~~~~~~~~~1--~~~~~~~-:-1-~~-::--::-7::--~~-t--=-~--=-~~ 

Et (Koyun, kuzu, ıığır) Kapab .zarf 28-5-920 Carşamba 

Kok ve maden kömürU Aleni milnakasil. 28-5-930 Çarşamba 

Odun ve mangal k8mliril 

Pirinç, tuz, çay, fasulya, soda, 
nohut, ÜldiDJ, erik, kayısı, kır
mızı ve Iİyah mercimek 

" 

tt 

" 

" 

" " " 
,, 

" 

tt .. ,. .. .. 
Arpa, saman, kepek .. " 29-5-930 Perşembe 

Zeytinyağı, zeytin, ubun 
il " " " 

,, ,, 
Makarna, tebriye, irmik, nlpata, 
un, piricunu " " ,, 29-5-930 Perşembe 

Beyaz ve katar peyniri, yumwia 
" " u 

29-5-930 Perşembe 

Şeker 29-5-30 
" tJ " " 

Soğan, sebze, patate-a Aleni mlinakaaa 28-5-930 Pertembe 

Sadeyağı Kapalı zarf 28-5-930 Perşembe _; 

Mekitibi Aliye mubayaat komisyonundan: . . ~ 
Mülkiye ve yllksek muallim mektepleri için haziran 930 iptidasından mayıs 931 nıhayetine / 

lüzumu olan müfredab balida muharrer erzak ve saire hizala göst~rilen ~e~de Fındıklıd•1, ıan'atlar akademiıinde yGbek mektepler muhasebeciliğinde ihale edılecek~r •. Munakasa. saat OJı 
18 e kadar devam edecektir. Taliplerin şeraiti anlamak lizere Yıldızda Mulkiye mektebı müd v 
ne m&racaat eylemeleri ve mllnakasaya iştirak edeceklerin ihale gOnünden evvel muhasibi oıel 
veznesine teminab muvakkata yabrarak makbuz almalan lüzumu ilin olunur. 

(';~_AK 1 T ı~1 

Satılık evler ve arsala.r 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden : 
1 - Zeynep 15.ll;let ~auıpun istikraz eylediği mebaliğ 

mukabiflnC:le idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bu
lunan Kadıköy Osınan aga mahallesinde eski Yoğurtçu 
çeşmesi elyevm, Hayri bey sokağında 78 - 10 numa
ralı ve 198 arşın üzerine mebni 12 oda , 3 
sofa, ayrı 1 n1utfak, 1 tulun>halı kuyu, 3 balkon, 1 ha
mam, 3 halayı havi bir köşk. Duvarlı bahçe kapısındaa 
geçilerek mezkör eve bir aralık taşhktan girilir, bir sofa 
üzerinde 3 oda, 1 hala ve 1 kurnalı, sofalı, mermer dö-
şeli hamam, arkada ayrı bir mutfak ve ltnJumbalı kuyu 
ikinci katta bir sofa üzerinde biri camekaula bölünmüş 
4 oda, 1 sandık odası ve 1 hala, üciincü katta balkonlu 

• 
bir sofa üzerinde biri kücük o]mak üzerf. 4 oda, 1 hala 

• • 
ve 2 odanın tahta parmaklıklı balkonları 'Vardır. İçi ı:ışı 
yağlı boyalı, duvarları kalemkar işlemeli, eşçarı hayi 
202 arşıu bahçeyi muhtevi Park meydanında, 4 7 lıJ lira 
kıymeti muhammerıelidir. 

2 - Tayyıp Fikri efendinin, Çamhcada Bulgurluda 
Sultan sokağında 4,4 n~marah ve 360 arşın üzerine 
mebni 11 oda, 4 sofa, ı mutfak, büyük küçük 2 kuyu, 
4 halayı havi yarr.tl kargir köşk. ~tezkôr köşkün birinci 
katında ufak bir taşlık, 2 oda, sokak ıarafmda 3 oda, ı 
mutfak, 2 hala, ikinci katta çifte merdivenle çıkılır, keza 
iki sofa üzerinde 6 oda, 2 hahi ve dört cihetten cıkrnal<ir 

• 
vardır. Bahçedeki 2 kuyunun snyu tatlıdır. Birinci katı 
kargir, pencereleri demir parmaklıkhdır. ı 600 arşın 
bahçesi ve ayrıca 9 dönüm arazisi olup etrafı demir di-
rek ve telle mahduttur. • 

3 - Hikmet beyle Halinıe hanınnn Kasımpaşada Se
yit Ali çelebi mahallesinde eski Dut dibi, · yeni Badulla 
sokağında 30 numaralı sırf müJk ve 100 arşın üzerin-.! 
mebni 5 oda, 2 sofa, 1 mutfak, 1 kuyu, 1 bala, ayrı ayrı 
kapılı 2 yer odası bulunan bir ev. Eve dört basamaklı 
merdivenle çıkılır 2 oda, 1 mutfak, 1 kuyu, arkada 7 5 
arşın bahçe, ikinci katta 3 oda, 1 hala cephede 2 yer 
odası vardır. Bina ahşap ve üstünde çıkmalı olup 975 
lira kıyn1eti n1uhammenelidir. 

Y:ukarıda borçluları ve riıevkiJeri yazılan binalar 
müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. Talip olanlar her 
gün saat 16 ya kadar :Adliye binası dahilinde lstanbul 
Em vali Eytam daresine müracaat etsinler: . f 2 7 5 - 21 

~ç~~E~~ı~ ,, 
:••••••••Tarife•••' §O 
: ı Defalık kul'llŞ # 
:.ı " • l • s ,, ' 
: 4 • • 1§ 
• • • 
: ihilvaç kalmavın-ı 
: caya kadar ( azcımt ,; 
: 1 O defa) il.tn edil.., 
! mek fhere maA/u ıJ 
: AhonelerimWıı her llç ayhf 
: bir defan aıec:caııenl J 
: 4 satın geçen lllıılan.ıı tııl• · 
•için 5 er ku~ zammolunur. 1ı 
~ .................... ~ 
Kiralık -. Sat~ 

Tebdili hava için - rJ: 
yünde Kulelide 4 odalı mu~~ 
ve terkos suyunu havi küçük 
kiralıkur. Görmek için Kulelide 
Dilbeste Hanıma müracaatluı. 

Kiralık- Büyükada 8 o~' 
yalı hane Nizam ikinci Azary&ll f 
o. 2 Galata, Doyçe Oriyentb' 
Zeki Beye müracaat el 

Sabm 
Yazı makinesi - ıı# 

Remington markalı Türkçe. ~ 
klAvycli . İdarede 11 numaraya d. 

İş aranıyor , 
İdare amirliği - Teai!/I. 

her gô.na ceı:ninatlı lstanbulda id~~1 
liği isteniyor, · Merkez pos. kuttJo 
Ferit Beye. 


