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Ordu aı başında harekata başlıyo , 
Başvekil y alovadan geldi Mısır sefiri geldi 

ls 
Mısır hükumeti tarafından 

met Pş. Hz. ne refakat eden dahi- Türkiye elçiliğine tayin olunan 

Kürt isyanı nasıl tertip olunm 

liye vekili ve Nafia vekili Beyler ~~i~iz~·1:u~::: ::!'it d~: 
A k d •• d •• l §erimizdeki sefaret erkAnı ile 

beyannam Hoybon'un 
~-----------------8 u fesat ocağı neşrettiği beyann 

D araya On U er _ Mısır konsoloıhanesi memurları 
tarafmdan istikbal edilmiştir. mede Ağrı dağındaki isyanın ne s 

retle patlak verdiğini anlatıyor 

- - .. ' 

Bqtekil ismet Pata Hz. dlbı refakatlerinde H ·c1 k"l" 
T ~·- R h" · . . arı ye ve ı ı 

evn& tlftll,.. Da ıliye vekili Şnk tli kaya, Viyana sefiri Hamdi 
BJer bulundugu halde Ertuğrul yab ile ıehrimize ) · ı d. 

y t 13 S t . f . h ge mıt er ır. 
. a ' e aeyrıse aın n htQ.ına yanaımış ve Başvekil Hz.lerile 

Tekiller burada B. M. M. Reisi Kizım Paşa Hz ile Var .. 
Fazli Se · f · d · ı muavını 

• '. y~se aın umum mü Urü Sadullah B. le tarafınd . t"kb l 
edihnıtlerdır. an ıs ı a 

Bnnclan ıonra ismet Pap Hı. ve Tevfik Rn_.ft B d" ı ...ı_ 1 t d · • • · S · G" ..., .. u • lf enu n e &Vllı ıçın amı onzberg B. e gitmitlerdir. Şlikr8 K B d 
Tokatliyan otelinde bir mllddet istirahat ettikten so::: ~~ 
dolqllllf Ye akıamki ekspresle Nafia vekili Recep Beyle ber~be; 
Ankaraya dönmüttür. . 

•- ! evfik Rllştü B. de bu akşam Ankara ya hareket edecektir. 

s.C. F ~~kii·;ı·-My~p~~ 
Trakya ve Kastamonuda 
Yeni fırkaya Qiren Nudiye Hüscyi~ 

hanımla mülAkaf 

Nadiye Hüıeyin H. 
Karşı fırka azaları dün de 

Jcni mOracaat edenlerin kaydile 
meşgul olmuılardar. 

TetkilAt 
Aldığımız mal6mata göre ye

ni fırka tehir ve mahallelerde 
teılrilit yapmağa mem?r .zevatın 
bir kısmını tesbit etmıştır. Bu 
meyanda mlltekait fırka kuman· 
danlanndan Tosun 8. T rakyada, 

Açık söz gazcteai sahibi Hilsnn 
B. Kastamonide, eski B. M. M. 
kitiplerindcn Esat B. de Sa
matya ve Maltepe teşkilibna 
memur edilmiıtir. 
· Dnnkn gazetelerden birisi es
ki Hareket gazetesi sahibi F ah

~A~ ta~afı 4 üncü aagıfada] 
~ 

Kupon müsabakası 
Gazetemizin başındaki hediye ku

ponlarının son numaralannı takdim 
ediyoruz. Biriktirmeğe devam ediniz. 

Okuyucularımızın aşağıdaki izahata 
dikkat etmelerini rica ederiz: 

1 - Kuponlar 45 gün devam ede
ceftir. 

2 - 5 numaralı kupon yoktur. Yerine 
altı numaralı kupondan iki tane ko
nacaktır. 

3 - Abonelerde kuponlarını kesip 
blrik:tirmelidirler. ' 

4 - Kuponlar biriktikten sonra bi
riktirenler isim ve adreslerini Vakıt 

müsabaka memurluğuna bildirecekler 
fakat kuponlannı kendi yanlarında 

saklıyacaklardır. 

5 - ·Kur'a günleri ve saatleri aynra 
i!An olunacaktır. 

6 - ll!n olunan günlerde ve saat
lerde kupon biriktirenler kuponlanru 
" Vakıt,, idaresine getirecek, bizzat 
kur'a çekip çıkan hediyeyi &!ahilecek -

\ ıe:~- ___ __J 

Abdili Melek Hamza bey, 
veni köydeki sefarethane kona· 
ğına inmiştir. 

l~erfi listesi 
Yüksek tasdike 

arzediliyor 

''Bütün ihtilal teşkiJatı Kürttür, 
bir tek ecnebi yoktur,, 

Ank~ra, 25 (Telefon) - As-
keri terfi Jistesi bugünlerde 
Reisicümhur hazre\lerinin tasdik· 
lerine anolunmak üzre Yalova
ya gönderilecektir. 

Kahirede intişar etmekte 
olan El Ehram gazetesi (Hoybon) 
cemiyeti merkezi umumııinin 
ganderdiğ'i l>ir beyannameyi Def· 
retmektedir 

Kürtler namına neşrolunan 
bu vesika ıon derece mühim 
olduğundan ve birçok hakikatleri 

Muallim kadroları de tenvire hizmet ettiğinden o-· 
hazırlandı nun naklediyoruz. 

Ankara, 25 (Telefon) - Ort~ Beyannamede bir müddetten· 
mektep muallimleri arasmdakı beri gazetelerinin Kiirt isyanı 
tebeddiUit yakında tebliğ edi· hakkında yalan yalnış haberler 
lecektir. tık mektep muallimleri arasın- intişar etmesine mebni bunlann 
daki değııiklik ~steleri henilz taahibine lOzum göriildilğft ı6y
tetkik olunmakladır. lenilmekte ondan ıoora fU ıe-

""'""''''"'.ıı..J. ..... .r..r ..;;..;~;;;;;.;;..-....... --........ tlll.U_I_ ... IHUMllHllDmllum .-1 .. 111-

şe hrimiz de Romanyalıl~r 
Heyet arasında };.yan meclisi ikinci 

re!al, meb'uslar, valiler vardır 
Misafirlerimiz diln ~leri gezdiler., eereflerine 

bir gardenparti ~erildi 

kilde devam edilmektedir: 
~ 925 seneıinde vuku 

umumi KUrt isyamndan 

Stıreua Bedir 
lfOJbaiıa C.aıt)'Cll mtilı•ll d ._ 
"11• Bedir Bu ~ ıwnms A 
n Amerltadl pio~ ba11lll 
bir çdt ıılfrlrat J&par 

Klrtlerin rellleribcl• bir ç 
6tede ·beride dafib• ... ar, 
dan layua 'iftink ethıilltl 
etmiyenler de mi kUrt old 
için· &~ Jran ve Sıİriy 
mDca'fİr · memleketlerde, 
mDcrim tanmmıtlardı. K 
dipr blİ- kısmı TDrldye dalı 
kalmlflar, ba kııım Za 
mındaki KD.rt afİl'e~ 
oldap Ağn dağına çe • 

Bir mlkldet ıonra ıiyut 
tecl olU Kt&tler ile üan, 
ve Stbiyede bnhm&n Klht 
Wcileri arutnda vahdet b 

Tflrk ltçlıinl 
hakkı · 

Ş.hrlmize selen Rom.anyah seyyahlar . Yazan: Halda Tank 
Romanyah meb'ua ve &yal Kemal Ha 1Ddi B. • Uç mllhim ,._ ___ ..... f. .. '4_1J_n_dJ_sa_v•_f_a-ı 

azalanndall mürekkep 210 kiıilik [Alt taralı 6 inci ıagılada] 
bir heyet diln ıehriruize gelmiftir. Deniz lisesinde dÜzel bir dÜD 

Recele l(arol vapurile ıelen '5 5 
müsafirleri nhbmda Romanya 
sefiri M. Karp, Vali B. , Emanet 
namına iktısat mlldtirli Kemal 
Ömer .6., Kolordu namına ŞnkrD 
Naili Paıanın yaveri B. , Turing 
kulüp namına Utaki zade Münci 
ve Ekrem Reşit Beyler iıtikbal 
etmişlerdir. 

Gelen seyyahların reisi Ro-
manya iyao meclisi ikinci reisi 
Klinkudur. 

Seyyahlar arasında Romanya 
meclisi meb'usanından bulunan 
yegane Türk meb'us Ömer Veh· 
bi B. , Pazarcıkta Cihan Roman
ya gazetesi başmuharriri Şevket 
Cevdet, Silistredc intişar eden ~ 
Açık saz gazetesi sahibi avukat 

Heybell deniz llaeslnde misafirler 
[Yazısı S inci sayıfadadır) 
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•an olmuı, bunlar bUUin Kürt reis

lerinin ittirakile bir kongre top
lamağa muvaffak olmuşlar, kon
grede "Hoybon" yani "istiklal,, 
Damını taııyan cemiyet teşkil Estiyanın makalesi 
edilmiıti. Hoybon cemiyetinin 
hedefi Kurt fıtiklllioi her vesile 
ile temin etmekti. Bunun üzerine 
Hoybon dahil ve hariçte her Kürt 
mıntakasında ıubeler açmamağa 
çalıımıı, batta Amerikada bu
lunan kOrtler araaında bir şube 
açmağa muvaffak olmuştu. Bu 
ıuretJe cemiyetfn bir çok ıube
leri ricut bulmuıtur. 

Tdrk - Yun'1n ittl4fının fay. 
d414rından b4hsedlyor 
Atina, 25 (Apo) -Nim resmi 

Eaüya neırcttiji bir baımakale
de TUrk - Yunan mOnasebatında 
hasıl olan samimiyetin fevaicfüa
dcn bahsediyor, ve baılnamak 
Uue bulunan ticaret ve ikamet 
mukaveleleri mllzakerabnm lki 
komıu cumhuriyet mlhıuebatıiiı 
takl'iye ve tarain huauaunda 
üçüncil merheleyi tqkll edece-

Bu ıubelerden biri Ağn dağı 
mıntakuında idi. Ağn dağında
ki reisler de kongreye iştirak et
miflerdi. Bu daf, Hoybon cemi-

ğini l'e mazinin tamamen unutul
yetine tabi olan en milhim Knrt 

masına hizmet edeceğini yazıyor. 
mıntakası sayılmıfb. Bunun Oze-
rine ihtilil için dahili •e harici 
tertibat alınmıı, kumandanlık Tevfik Rüıtü B. 
BeytD11ebap hareketini idare Moıkovava gidince ne 
eden Ihsan Nuri Paıaya tevcih V4pacakmı~t 
olunmU.§tu. Ati na 25 (Apo) - Parilten 

Ihsan Nuni, Hoybonun emri gelen telgrafnamelere ı«tre Te.,. 
ile Ağrı dai'ına hareket etmit, fik Rllftll 8. MoıkoYaya fittiif 
•azlE~sinİ muvmffakiyetle ifa e- zaman TOrkiyenin Cemiyeti Ak· 
derek TOrldye dclıilinde Hoybo- l'ama girmem ek hu1U1Uadald 
nun emrile bııreket eden milst~- taahhlldOnll ç&ımete ça}Jt&cakbr. 
kil bir Kort mıntaka11 vUcuda IJlll--
aetirmlıtir. onlarm ecnebilere alet oldukla• 

Tilrkler, eYvel emirde bu ter• nm ıöylemiflerdir. 
tibatan tafsilltına vakıf olmadık· Halbuki kOrlere yardım eda 
lanadan A!n dağına ehemmiyet hiç bir ecnebi yoktur. Buııua en 
•ermemiıler fakat, knrt aıiretlori, bariz delili ecnebilerin klrtlere 
TOrkleımek ılyasetiaden kurtul- karıı aldıklan vaziyettir. TOrld7e
mak için bu dağlık eruiye iltica ye mncavir olu blltiba hlkil· 
ettikten •• llıaan Nuri Peıamn metler, kendi mımleketleriM 
g&nderdlji muhafız kunetlcrle iltica eden, yahııt memleketl .. _ 
birlikte lateailın yere vardıktan rinde mftteYatbD olan . Jd\rlere 
ıoma TOrkiye hUkthı:ıetl Ağrı ber tilrlO mOfldllib a6atermekte
dafa kup lnn•etler izamın• dirler. 
batl•DUf kDrtlerln muvaffakıyeti 
llıeriDe Bayuıt Yalial lhlan Nuri 
p aıa ile g8rOımek istem~, iki 
taraf araaında nınllkat nku bu
larak ıulh •e mllsalemctin tesiıi 
lçbı Bayazıt valiJl tarafından 

l'ayet mUaait ıartlar teklif edil
mifti. Bu ıeralte göre, bunlara 
arui ve para Yerllecekti. Fakat 
lbaan Nuri bunlan kabul etme-6 
mit Ye Afn dafmda askeri Ye 
idari tqkilat rilcuda getirmlıti. 
Makaat, burasını daha ilerde 
vuku bulacak bOyllk ihtilil için 
merkez yapmakb. Fakat Tnrkiye 
hBkCimetl ahl'ali yalandan takip 
ettij"i için ukert harekAta karar 
Yermİf, Aindağındaki Knrtlerde 
mukabeleye mecbur kalmıılardı. 

Türkler, herkuten fıızla knrt
lerin ancak zulilmden l'e Tllrk· 
feımekten kurtulmak için çalııbkla
nnı bildikleri halde onlan feaat
çılık Ye irtica ile itham etrnlıler 

VAKıT ın tefrikası ı 66 

lran bakOmeti bir ltuçalı ••• 
enel Hoybona mennp olmak 
T6hmeti\e 40 ktlrt nlaW ,Ua· 
lamıf, Tebrizde hap•etmlftl. 
' Iraktaki kart rtlMI ,. 

ı:ıDnevverleri TDrkl1• Irak Ha
dudundald mallarmı n mlllk
lerinl bırakıp oradan a,nJmata 
mecbur edllmlflerdlr. 

Suriyede de ayna ıtldldı laa• 
reket ediliyor. Tnrklyı • SarlJı 
hududu Ozerlnde JlflJU K...., 
ler cenuba dotna ,and.a.ı,. 
lerdir. Bunların çoklan 40 1dJo. 
metre genltlltbade aaydaa lmchd 
mmtakuına glrmektea •enaeclll
mlflerdir. 

Miralay Lanw Ue ,...alllll
lerin knrtlere bfr 7ardamcla ..._ 
lunduklan tamamlle ı•lmchr. 

BGtOn ihtiW t.,Jdllta balll 
Knrtttır ve lçlnd• lalç· bir __. 
bi yoktur. 

WAHALLll~ 
u:.1mA.M._MUHARRIRI: SELA HATTIN ENİS c::::::::J 

saman kendini kaybetmesine 
ratmen hastalığını ketmediyordu. 
Zaman ıaman nöbet geçerek 
fUuruna aahip oldukça kendi 
yerini dir diğer bekçinin istih
llfı korkusu ile vazifesini yap
mıya kalkıyordu. 

Şimdiye kadar Numan ağa 
kaç ~10 g~mmOı, fakat kendi 
elile ~inler için açtığa çukurlara 
birgtın bile kendisinin gireceği-
ni dOıllnmemifti. Onun için me
dar kazmak, ekmek yemek ka
kar kolay l'e tabii idi. Kezalik 
onun nanrında en tabii koku, 
kuılan mezardan gelen nemli 
toprak rayihası idi. Açtığı çu
kurlarda kazmasının ucuna ta
kılan kafa, kaburga, kol, bacak 
kemiklerini o kadar sühuletle 
ayınrdı ki inıan yediği zeytinin 

çekirdeklerini bile bu derece 
kolaylıkla ayirdedemezdl. 

Numan ata arkadaıa Yunu• 
tan korkmazdı. Nekadar olu 
ikisi de aynı memleke~ea hatta 
aynı klSydendi. Fakat RDttOnlla, 
karakola ılkayetladıa nd ... 
ediyordu, Öyle detilml idi? RGt
tll gidip te karakola .,Dç ldpnla 
yapbğı it iki kitinin GıtOne kal· 
dı. Ben bunun altmdaa cakama
yorum, bunun bir pruİDe ba· 
kın .• ,, deıe karakol bemn kendi
sini hastahaneye nakleder •• 
yerine velev ki mul'akkat dahi 
olsa bir bekçi kordu. · 

Onun için baıtalığı mOddetin-
ce Numan ağa RüıtDye yalvardı. 
yakardı. Dünyanın bin tOrlO hali 
olduğunu, hastalığın herkeı gibi 
bir gün kendisininde baıına gelir 

• 
Iran cevabı 

Ayaonunda 
gelecek mi? 

Kat't hareketin b•tlıma11 
tarihi 9ok yakındır 

Ankara, 25 ( TelelOD ) -
Iran hDkGmetinia aon notamaz
dald tekliflerimizi tuvip ede
ceji tabmiD olunu7or. Bu c ... 
vap ay eonuaa kadar bekle
necektir. AlkerlerillliziD, yaz. 
lyet 111 oluna olaa, ay ba• 
ımda Atnlarm temlllenaaeal 
i~n ..Uer lhtnn• kat•ı lıare
kAta l>aflıyacatı ı&ylenlyor. 

Bomba 
JC11l1dltr poll! ltomlıerlne 

bomH 4ltılar 
Kalktta, tS (A.A.) - Kalkiita polis 

komtsed Sit Çuls Tepr, otomobılle dı
lrellne ıltmekte tkeıı '1zeılııe ! bomba 
ıtılllllfltt. Bombalar. yolda lnfiltk etmJe 
n toft1rGntl yaralıdıtı gibi ınb111nı da 
tahrip .,temlfdr. Keııdlalat blr fey ol· 
aıııdllftıL Boaaba11 awıludan biri.il. bom· 
b&NA ecrafa 11~fall ~le yaralaıı
llllfDr. Yaruuun pek cehJlkeli oldotu 
töylenlyor. 

Balkın birllll etrafında 
Acina. !$ (~ - !lertton Vlmı 

puCll& Bomuyı baıtdJ• auarı M. Mi· 
rondtona bir ıııuıttıanı DtlflCtmet. *' Mm.a.,ı.. bl malltaanda Balklll 
b1ıtJ11n1a llftfwı otdotuu beyu tt• 

.ı.tlr. 

·Iran ve Rualar 
TabrUdu ftflleti maltmata 

.... &u Mlktmetl wry.tlertil 
lklllldl " liful nlfmlarma bir 
Diha7et ...... içiD kat't ted-
Mrler "•ıldaclır. 

Tlfldl ........ re'koaall
JOlldU •l•ıde oJmıclu lllsblt 
tlwr emebl .ala almaJwktar. 

Büe'claa 8-1.t Pthlnl'1• 
...... ftparda ,ekli ola .-.. 
rla ........_. mul olma-

m.-. So.,et ftpal'll dola ola· 
nk .-ı d6amete mecbur 
isal.....,, lru lalktm•t m.U. 
ftllllde lnndıld So.,.t tica
ret mlw11.._... bpablaca-
11111 .... eldedlr. 

, ... lraDm MOlkOft Dlfu· 
_ ........... atnad•1&· 
llplmaktadar. 'BlldW/ı) 

Wr .., olclalm, oumu k•· 
dlllnla •sin ,.pblı lylllll 
maatmayıcatma llJledi. Ve 
xlnhar karakola ıiklyet etm ... 
.... ,,.. Jalftrch. 0,1• bir Jal
Yanf ld elleri tltr11or, 1ızler1 
doluyotdw 

- Rattn beni ekmetlmden 
etme, naluma dokumna. .• diyordu.. 
Bak kaç H11edlr burama bek~
ıiJf m. Baaa 701 Yermeıler, fakat 
Jerl•• mu•alrkat da olaa l>billnl 
ptlrfrler ... Eh dOnyamn bin tOrlO 
hall Yar. Bir de bakanıa ki Nu
man ihtiyarladı, Artık it g6re· 
mlyor. Bu adam kabYenin ••• 
.. Derler. Olur mu olur. lıte ıura
da gQI af bi aeçiniyoruL Birbiri
mizi kırmadık, birbirimize yan 

bakmadık. 
RDttD, hayatında her ıeyt 

hatırlardı, fakat kimaeuin nzkile 
oynamak fikrine bile ıelmezdi. Nu-

man ata fidecek te yerine kar
deıi mi ıelccekti? 

• 

Harbiye 
Hükumet merke

zine taşınacak 
Ankara, 25 (Telefon) - Milli 

MOdafaa Veklli Abdillhalik Bey 
bu nbah Dahiliye müate~arı 
Hilın1 Beyi ltnat mUdDriyetinde 
ziyaret ederek latanbuldan An
karaya midi mukarrer Harbiye 
mektebi için yapbrdacak binahın 
mevkii hakkmda bir mllddet 
glSrllfmOıtür. 

Kaymakamlar 
Y entden bazı tebeddül

ler yapıldı 
Ankara. 25 (Telefon) - Çu

buk kaymakamhtına Gının kay
makamı AptOlkadlr, yerine Çu· 
buktaa Sabrt, On111e Sultaniye
deD Bekir Sıtlu, yerine Onyeclen 
Na11m, Babaealdyı Erıalli Maden 
kaJ111&kamı Kadri Nibat, Erra
nl7• S.Jttlttebıpta11 Faik beyler 
taylD oluDdalu. 

ANASON FIATLARI 
bmlr, 25 (VAKiT) - Mtlakfrat U· 

mum MildQrUnUn beyanattna rafnıen 
Cefmtcle Anuon flatı dOtUktGr. Buna 
sebep te aauoaun bet defa kalburdan 
r~rllm- oldufu 181lenb'or. 

Hezeyan savurmuş 
BoılS,Uk, 25 (V akıt) - Burada 

bir talrım hezeyanlar 1af'Uran 
Knrt Ahmet mahkemece hapae 
ablmıitır. 

Suikast 
Mııır bapeldllnt b4lta ile 

6ldifreceTcJer miiltt 
Kalılre, 25 (A.A.) - Bugüıı Snb 

Papntrı bayatın• tartı sol kast mahly&
tlnde otdugu unnedilen bir teeşbbi1s ls~ 
kenderlye trenlnln hareketinden biraz 
ıoııra bir kOylOnOn tnklft sayesinde 
ıaennedllmtştir. 

Şimendifer ameleal kıyafetinde gl· 
ybam1f ollll n blt btlta ile mOcebhes 
bulunan hır t~ylft Sıtb Plf&Jl Kablrt1• 
rGdlrmeltte olan trenin koridorunda bu· 
lunmuftUt. 

Kır balosu 
Himayei etfal ceml1eti Kadı

k6y ıubesinin kır baloau 28 
Afutoı 930 tarihine mlludif 
Pertembe ,nnn akta mı Fener
bahçede kl1ıı Belvll gazinosunda 
Yerilecektir. Balonun milkemmc· 
li7etini temin için çahıılmaktadar. 

Filhakika ılmdl haıtayatın· 
da ,aıtı yatlı yalvaran bu ada
nıın bir vakitler pek çok fena· 
hklannı g8rmtııtb. Onun ve ar
kadatının kendi arkasından çe· 
Yirdiii fınldaklan unutmamııb. 
Fakat bu adamın ıu mu.tar va
ıiyebndeıa niye aui iatifade et
meli idi? Kendisi de mukabeleten 
ona fenalık yapmakla onun mev· 
kline dOımOı olmıyacak mı idi? 
En iyisi aff etmekti. Ve bunun 
sevki. fenalık yapmak ve intikam 
almak zevkinden daha yüksek 
•e daha tatlı idi. 

Onun için Numan ağayı tc
ıelli etti: 

- Kalbin rahat olsun aiam .. 

İngiliz lirası 

Düşecek mi? 
Konsorsiyonı reisi Nurul

lah Esat B. ne diyor? 
ister linin 1020 kuruı etrafında 

teabiti için bir içtima yapılacağı 
haberi üzerine kendisile göriif• 
tüğlimUz konsorsiyom reiıi Nu
rullah Esat Bey ıu izahati l'eP 
miıtir: 

- ihracat itlerinin ıayanı dik
kat bir knıayiş ar.ıettiği ıon on 
glln zarfında kambiyo vaziyeti 
çok mllaait bir safhaya girmiştir. 
Bu müddet zarfında gllnUn bilii· 
mum ticari ihtiyaçlarının tama• 
men tatbik edildikten bqka 
piyasanın kambiyo fazlan kon• 
ıoroiyom kambiyo açığı bu ıu
rotle kapanmııtır. lsterlln rayi· 
cini tesbite gelince, hllkekmet 
ıimdiye kadar olduğu gibi bun• 
dan conra da rayiç politikasını 
memleketin ikbsadi menfaat •• 
ihtiyaçlarının mukteıiyatına a&r• 
olmaaım büıOnmektedir. Bu gGD· 
kil kambiyo var.iyetl lıterlinl bu 
umumi ihtiyaç vo menafi nok· 
taıından en ziyade ıayam arzu 
g6r0lecek bir hadde teıbitino 
mGHittir. Konaorıiyom umumi 
heyeti mutat aylık . içtima1nı bir 
eylülde akdedecektir. 

lsterlin 
lıterlin dnn 1030 la açılarak 

1030,10 paraya yllkselmif Yt 

1030 kuru~la kapanmııtır. 

Efgan meb1uıu 
. "Hıyatım tehlikede!..,, diyor 
Sabık Efgan· meb'uslwdÜ- Mi. 

hiddin Han polille müracaat etmlf, Aa. 
yadaki gizli cemiyetle:." hakkında hWQ>, 
mete verilmek üzere hazrrladıtı muh .. 
branth tanıdığı bir adam tarafıiiCIB.ll ıe 
alınarak bir ecnebiye satıldıtım .,. ' 
kendisinin hayatının tehlikede oldtı.• 
funu bildirmiştir. Zabıta bu ihbar Jaak. 
landa tabkjkata başlamıg ve birlnd fU• 
bece Muhiddin Hnn isticvap edllml§tlrı. 

Tahkikata devam ednmektedlr. 
d'*''*Y"*M'ldlftllHUWWWMU•IWA 

Fıkra 

Sadet 
Ha/dmlynl ıVUllge rellklnlü ,alr. 

Mehmet Emin Beyin meılııır •saa.ı .. 
hlkdyeılnl naklediyor. Mal'lim ya Mcf1 

veznı tııtadı Mecllde bir giJn ttıdfde 

daut edUmlıtl de "Sadede arkadOfla~ 
girecek,, demiştL 

Gariptir, o glln ıaded• gfreml,en 

şalr, bugDn 11enl fırka11a kola11ca 111tdl. 
O zaman ıadetten çıkmıganlar. flmdi 
fırkadan da çıkmıyorlar. 

• • 
çoğalmııtı. Bu yetiımiyormua gl• 
bl gOnlln birinde mahallede bir
de cenaze çıkmııtı 

Tablakirlıktan yetitip birinci 
ferikliğe kadar irtika edea Dm• 

miliğlne bakmaksızın kabine
ye girmeden öldOğllne gam yl• 
yeceğini söyliyen Halil Pa,., 
gUnlerdenberi devam eden hu• 
talıktan kurtulamayarak gtlrleyip 
gitmiıti. 

O gUn mahallede sokıklan 
devretmek nöbeti Yunus Aia• 
nındı. 

Paşanın öldllğilnü haber alınca 
Y onus Ağa fevkalade hayif
lenmişti. Bu esef, Paşanın 
ölümUnden değildi. ÇUnkU bazı 
konaklarda ölU olduğu ıaman 
cenazenin bekçilere bekletilmesi 

Dedi. ıönllinn hoı tut.. Ben 
okadar fena adam değilim. Bu
lamadım bulamadımda aenin bu 
vaziyetinden mi istifade edece· 
ğim. 

Üç kiti bcraberlerken mahal· 
lede iı, mutadın fevkinde olma· 
dığı hal~e aksi gibi ıimdi işler f 

cari usuldendi. Kendisi mahalle• 
de nöbetçi olduğuna göre bu İf, 
arkadaşı Rliştüye kalacak de
mekti. 

{Bitmedi). 



Ş k r dedi kodu u nedır? 
iddialar, v ilen cevap

lar, çık n neticeler 
Hacllı• mahkemeye nıl intikal edecek? 

...... .......... Wr ........ itti lfartı OIUa11fOM• 
W• •taıflMIH,,_ ll•ltrfi ortaya M tarUlll ıwte llt .. .._.ark 
Wr ••• ..-- • ...., tekeri nlpa dol• ı.uıuauyor: ...., ,,,.,_1 l..W• hqlqaa •tt- faldr B., flktr IM•IMnadA ••dM 
dıaa ........., ıwu f .. rlkalar büalae idare relll tMa Jıarlftlll a'ml•k .._ 
ft .. füdkalar A7Nlade teatbl o- ktrl sathi allnlla ll•Jn '.ltt .... t 
JaaJar ....... &tlalm ... r. Zeqia Ol· edll•t• 0 lbdahtri Jl&Jn llq .. 
•t1111an Wdta Mil.ı.t de, Alptallu te- ala ol•tlft B.,._...• Mı Wllk ..., 
• , • ........_ ilk _.. •deaı..-.,. 8aldr.., an.ı ..,... ....... 
s.,,. kle ... •tı• •l'Miı oldatu .,.. ........... nld,. 

Kürt Hilseyin hakkında beraet karan verildi 
... 

a. ....... _ 
tıdaaW atar ene m.ıibme-

11, ewelld ... l9f Ydte b• 
dar rl'Jetlle mlfllll olclutu 
Balurkly jandaral• laankobat* 
clayak atmak metne allbae ae
bıp olmak ÔdMlll r1•1etd'a 
din d• ıe~ .akta kadar lllefl\tl 
olmaf, aat OD Clobldl karar 
bilclirilmjftir. 

OlftÜ aa•dCN tıtılumt !ar-
huet\ID B., ftllJetİ etrafla m
ted tetkik •e talılil ederek 
.amiQ juc1artaalardAn Pehli•• 
Huom, O.manlye k&ytlade 
•1r llac.k meaeleatnden 
ma\&et oldutu ba,Gk 
Odie'fl ah!Gı~& mldmı idt-

0 li 
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omanyalılar 
ıehrimlzde 

[Oat taralı ı lnd aaıııfamudal 
......... fotoğraf 11111-
..... il. ,..,.leelco, Kala ...,._ v..- Marya, lyaD 

....... ITaD Nitea. Valarka 

.ıto.a ıuJtmıDIOIDDCla Tlrk meb'uu 
Om• Vehbi Be~ 

.U'am KriateClor Joneac:a • 
Sakobean ltalaamaktadır. 

Seyaluite 500 kiti iftiıU ede
eeJıken 210 llİfİ iftirak etmif 

mJDJ• clahiliye nazan M. 
aıd-. meclili meb'usan reisi 
. Ç~ ıelmemiflerdir. 
Seyy•hlana arasında iki de 

V.ıt bufqnmaktadır. Bunlar Pa· 
wcık ValUi M Nelidor. ile 
Sllltre alili doktor Paldlraro. 
dur. 

m.afirler phrimizde iç ına 

~~;!:,,. Ye $altana1amet 
... ._., adn atika mGzeainl 

...... akpm 1aat bette 
Pal• bahçesinde ıereflerine 

blr gardenparti verilmiştir. 
Gardenpartide Romanya ıe-

1fri M. ~ latanbul valisi Mu· 
._ ~ piri ham Abcitıuısfr 

m•t Betferli ~en fflbıiil 
ayon Tlik Muralihu h~ 
reisi T eftlk Klmil, Seliin Sanı 
a.,1er ve pbrimizin maruf Iİ· 
malan bulunuyorlardı. 

'Gard-.artl uat bette 
Wılamı.. aq.. reç vakte 
kcdar ctewnı .mittir. 

lllıafffleaılldllMıgla Yeclt im-
e nrlanıu Slleymaniye ve ıc .. 
~ Caaderlat te evkaf ... .u. 
Uked mlll'>1 gezecekler alqam 

manya sefareti tarafmdan 
~· bir çay ziyafeti ve
rilecektir. 

Husrev B. 
ün TahraQ.a hareket etti 
:,r,1ına ..ıidmis dün Karda vapu• 
Jrqa la&Jlke$ .. tmi§tİI'· 

, { . 

20 günlük iş iki müd~rris iş Bankası 
Kü k" • " Ştırkta be rı colı•tva ve Bugün kuruluşunun _:t cı ıyaaına &llah ı~ttma1.,,~,,'''tetlcilıleri vapa- yıl dönümüdür 

gonderme meselesi calılar Bugün Türkiye tş Bankasının nru· 
Şehrimizde bazı semtlerde yedi evin Birinci umumi müfettit İbrahim tuşunun yıl dönümüdür. Bankanın bti-

anaızm taharri edildiif Ttr. Atrıdatın· Tali Bejin mtncutl ~e .'ilaarif tün şubeleri .kapalıdır. Bu münasebet
dald eşldyaya g8nderllmek üzere si· vekileti DarUHtlıtdn mtidemslerinden le Istanbul pbe~ husust . bir vapurla 
lAhlar bulunduğunu dün aqa ?efik tür latntin Şark diyetlerinde tetkibt Yalovaya bir gezmti tertıp etmiştir. 
lerimiz yazmışlardL Bu mesele ı;ükm· '8Pmllk tlure Maket etmesini bildir· ---------

da polis mildiiril Alt Rna ıı şun•~ mittir. ~debi7.at.($tllt;81 U:.°!:'i .:: Tedrı·sat 
sö ı -• .. ti • besi. J1iifle1rili lf#it, ç 

Y e.ua.og r. . .,rris muavial Orhpın Sadettin Beyleri 
- Yazıldığı gibi sekiz, on ev al'B.l\· in••ı.- t-ıa..ı.. Bil heyet yakında ha· 

mamıı ve bazı kimseler tevkif edilme- ,,......,p e....,.,_. 

mi§tir. Bir adam fttbda Hakkı Şiııaal ~t ecl..;.:.;~;,,:,:;:.._·.;.....~---
Papya gitmit Te etkiY•J'& glnderfl. .. d.. J 1 
mek tizere bir &d&mJR silihçılardan elediyemu ur er 
miibayaatta bu111Ddujunu jJ.ıbar e~miş-
tir. Bu ihbarlardan biz de haberclar Ancak Qqsi ltayma
olduk ve yabuz bir evde Ll memnu si- kam Qlabilecek 
llh bulduk. Bu mesele yinni günlüktür Belecibe 1tiVI tızerine belediye 
v• evrakı Adliyeye verilıniştir. m.Udüxle . ~-:Mil edilecek kaym&. 

Vail Veklll MUhittin Bey bu mesele- ~mlıld~ ~ ,...mştı. 
den haberdar olmadıfını söylemiş, vall ltaibaki yalnu; fkf mildflribı, Yenikö1 
muavini Fazlı B. de bir mitddet enet belediye mUllrll ~tlleyman, tJsldldU' 
iki harp silümın sahlırkett yakalandı- mtidtirll Aifz ~ ka7JDakamlı1' 
ğmı meselenin budan ibaret olctuta- iÇia 1lzm ırela fe*:aitl haiz olduklan 
Dll söyleadştir. UlıalJ]DU§br. 

Yunanlılar 44ÖÖÖO 'ister· 
lini bankaya . ;ıaıırdılar 
Bu para dÖri l:ıdt:iitle ,aLnacakbr 

Tevfik Kl\mil B. alttıacak paranın mler~ da~
tılacağuıı izah ediyor 

otomobil 

Komiayoıı emrinde bulunan 
~;, ~~'Jlruuun 150 bini 
AdaaoıJ. ~ mallara 
lbÜ&bil -uda ki etabli Rum-

l Teırinievvelde 
bqhyacaktır 

Orta mekteplerle liselerde 
ve buna mllmasil mekteplerde 
t~drisata eylll&n 15 inde bqla· 
nacata ,azılımtb. 

Mevsuk bir me•badan alınan 
maldmat. gare tedrilat bu •en• 
de tepinieneBn birinde bqh· 
yacaktır. Ykkında Maarif vekl
letinin bu hususta bir emrine 
intizar ohiQinakt&chr. 

Şehir meclisi 
Bııgllnldl vlt.tyet ve beledi· 
ve asalarından çofu nam

.,, fj611erllecek 
C.h. mkuı _,,.mı katibi Saffet B. 
dlln Y aloncJ.an ıelmit Ye Hakkı 
Şinqi pqa ile tehir meclisi 
~tııı.bab bazırhklan etrafuula 
g3rDfmilflllr. 

lntihabaı meaeleai etrafında 
Hakkı ŞiQui pqa f1Uİ]an 16yle
miftir. 

- Saffet beyle ve arkadqla· 
~a intihabat bazırhklan et• 
rdında g&lfliyorm. Glstere
ceğimiz namzetleri heniiz kat'ı 
surette teabit etmedik. 

EHça, ~ çök lşipıl~ 1• 

Kimler gidecek? 
• ~ acıJacak olan Bari aet· 

'tfepeC ~ '(lmUJ?Ü kAtfbi V .Jı. 

Çarpaftı, ,...,,ıenm 
Evvelki ~ ~ ilci otolQC)lıU 

çarptfmış ve döıt kişi yuala;qıJşıır. 

._. -~ ._etunıaxr ce-
fifi~" ı.· .......... .,Jl&lhl &mi Cemal. Sa-
..,.: ...... ıelll ..aw. K&zım Ziya ve 
~· llaJSI Be1ler gidecektir. 
~·· 'J.'idl J.&T)'ODU .)1. ~;şesidire 

_. auabbellldaclır. Pavyon 
'8- TtU fabrikam i§Zlrak et· 

Belediye cezalan nasıl 
alınacak? 

y_. Aklaa cezaiye talimatnamesi 
....Oae telJll edilmiştir. Eylülden id
ı.,. n Dlmamaıfte tatbik edilecektir. 
~ be~ cezalan encümeni ema-

.W tati~ Bondan sonra polis elbl
~ ~ pbital belediye memur· 

abb& vak 'ada taUmatnameıtln 
--~a tevfikan wtıedecet· 
hır ft '*'*1 iblll edeceklerdir. Buna 
•• ..._ __.. eline bir makbuz 

• t::::1' - esnamda ahnamay~n 
~lllıllli .... ......~ YISltasil• 

Vak'a fU ıured• olmıııtur: Şoför Yu
sufun ldarealndell !239 numaralı otomo
bil Taksimden B"e"ktaşk ltierkeı\ C..mli 
köşk önünde karşıdan gelen ı 766 ••· 
rah otomobil iMi ~şlii Musadeae 
şiddetli olınut her 4kt ~ p,. 
lanmşıtır. ~ numaralı QtomobJ14e btı· 
tunan Muharrem, Mo~ Muuff~r efendi
ler ve diger otomobllin şof qiü J~~ıuiJl 
muhtelif yerlerinden tmf'inmı~. fsma
llin yaran ağırdıt. 

Tahkikat~ ktiımln'Wa-ırr,eiitı 
ve kazay. Y•nhf yapttltı '.'laln'll'ftenın 

... m .. 

VAKiT 
Dahilde 

1 .,tıt Karuı 150 
3 • • 400 
6 • • 750 
12 • • 1400 

Rebiü1ahır 

1349 
Bu oooekl Ay 

Sennum rllrg4n g{lnlerlnitı 

Ganqn dofuıu: 5,19 - halııa • ı8. 
Al/fll dofrqu : 6.45 - 11a1ı,. I ıt. 

Nama nlrttleri 
,...... Ôll• .... .U..• v ... 

3.47 1Z.ltl 11.02 18 51 lo.M 

Bu akıam Ankar 
Riyaseti cfimhur musiki '*' 

uat l9bando 
ı - Keler Bela: Kadim R ... 
2 - H. Rabo: Eglon. 
3 _ Lapuke : Menüe Ruva~ 
4 - Lehar: Eva. 
ş - Zlrer : nls. 
6 - Şraua : Marf. 

Bu akıaın latatıbul 
Saat reldzden ona kadar ala 

fısıl 

Slnem.ı.r ı 

Alkua - SafdU kıs 
Al-dar - Kumızı ok 
8eflktq HIW - VerdUıı 
Eki• - Malek sınemacı 
Elhamra - Yarım evliler 
Emal - Aft zamball 
Framu: - İtti 
Opera - Venüs 
Şak - Ramona 
Slron.ıc.dıköy- Brodvay yılctuıl 

Kanoah• alacat- -
komflrotnı 4lta cınanette 
Tablm l:d~ lufiJel h1"8fJ"":.1 
ul"I.....- ICqdblbnın alacalumı 

tebül tıamuua..: - pçdk• -
rilmMI ~-

Şoflıler .-retiade -
ler cemiyedoha yeni idare hey'ed 
zederl halt fitkasınca tesbit 
lkt gUne tadar intihabat yapıtaca1a-. 

Bir içtima. yapıldı - VaU 
klll Mahlttln Beyin riyuetinde 
Fazlı. Polis müdür vekili AU Ra~ 
ler dün bir içti.mı yapmıtlardar. 

Kadın tayyareci -
Fransız tayyarecilerinden Mel 
dün şehrimiıe ~imiştir. __ _...._ 

. - -
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E S d E 1 A k ıokağmda eıki 18 veyeni 8 num • .rah dok-m nİy et an ıg'wl 1 m a ND arıın arsa lberinde kagir bir kntt•m 
ibaret müfreı bir dnkkanın tamamı. Muharrem 8. 

Mu,, za.yedesı• 930 19779 Fatihte Dülgerıado mah2llesinde Nalbant 
aokağında eaki 20 ve yeni 15 numralı 
doksan bq art1n arsa nzeriede kirgir bir 

Kat,i karar il8nı kattan ibaret müfrez bir dükkanın tama-
Muzayrde 

bedeli L. 

465 

465 

3105 

2S 

lkraı Merhunııtın cins ve nev'i Borçbunın bml 
:'\o. ile me\·U ve muştemlltu 

32 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde 
Rasimağa sokağında eski 12 mükerrer ve 
yeni 16-1 , 16-2 numaralı 56 arıın arsa 
üzerinde ahşap bir buçuk katta iki oda 
ve doksan alta arşın arsa üzerinde bir bu· 
çuk katta duvar taşından bir fırını havi 
bir hanenin tamamı . Abdnlkadir Ağa 

664 Çakmakçılarda Dayehatun mahallesinde 
Valdehanı ikinci kapı alt kah meYkiinde 
eski ve yeni 39 numaralı yüz yirmi aekiz 
arşın arsa Uzerinde kargir bir katta O.
tünde hana ait diğer eıhaaıa odalanaı 

havi b ila hava bir odanın tamamı. Hacı Khım Ata 
l 789 Koca Mustafapaşada Sancaktarhayrettin 

mahallesinde K oca Muıtafapafa caddeain· 
d e es'ci 142 ili 162 yeni 186 ili 196 nu• 
maralı iki yüz on arşın arsa üzerinde kAr
gir Uç katta ve bir çatı altında 186 nu· 
maralısı bir taşlık bir mutfak Ye diier 
hanenin bir taşlık bir odası arkaaıada yir
mi arşın arsa üztrincie mutfağı ve ikinci 
ve her iki hanenin katlarında ikiıer oda 
bit er aof a ve üst katlannda ikifer oda 
birer sofa ve ortalarında bir dUkklnı ve 
bin dört yüz on arşın bahçeyi haYi iki 
hanenin tamamı (mezkur iki hanenin ayn 
gıethallari vardır). Fatma H. 

6783 Usküdarda Se!imi Aliefendi mahallesinde 
Kerestecimanil sokağında eski Ye yeni 2 
numaralı dört yllz arşından ibaret muhte-
rik hane arsasının tamamı. Mm. Dikranohl 

280 12218 Eyüpsultanda Kızılmesçit mahalleıinde Kızıl· 
mesçit caddesinde eski 86, . 86 mükerrer 
ve yeni 42, 44, 44- 1 numaralı iki ylz OD 

bet arşından ibaret mllnhedim hane ana· 
sının tamamı (yalnız yan duvarlan mev· 
cuttur). Fuat Ef. 

20 13552 Hasköyde Keçecipiri mahalleıinde Hılilbey 
sokağmda eski 11 ve yeni 31 numaralı 
elli altı arşından ibaret Ye b9' artın ara· 

,. n lığı havi münhedim haae •rsaaının tamamı. Rafall Ef 
260 '4 .J&c.73 Hahcıoğlunda AbdOuelim ...mahallerinde 

Kumbaracı ıokağında e.ki 163 ve yeni 
151 numaralı elli yedi arııa Ozerinde d6rt 
duvar üzeri kiremitsiz adi tahta ile 6rtlll· 
müş bir hanenin tamamı. Zehra ve Fatma 

Deıtine Hanımlar 
685 17141 Eyüpsultanda Emirbuhari mahallesinde 

Kışla caddesinde eski 53 ve yeni 11 nu• 
maralı dört yüz beş arşın arsa üzerinde 

ah9ap bir kattan ibaret moloz taf1Ddan adi 
bir asma odayı ve yedi yOz altmıı beı 
arşın bahçeyi havi ot mağazasının tamamı. 

Ahmet ata 
409 17236 Y enibahçede Defterdarahmetçelebl ma-

hallesinde Kauskercamii sokağında eski 5 
ve yeni 7, 9 numarala doksan arşın araa 
Uzeriııde kargir bir katta Uç oda bir ufak 
antcre bir mutfak ve ilç yüz kırk sekiz 
arşan bahçeyi nahmam bir hanenin 
tnmamı Hacer H. 

158 18214 E~irdekapıda Çakırağa mahallesinde 
Hançerlik ilise sokağında eski 22 ve yeni 
28 numaralı altmış arşın arsa Ozerinde 
mulrnddcma kiirgir iki buçuk katta d&rt 
odayı havi iken üst katı yıblmıı yalnız 
iki oda bir dodruru ve harap bir mutfağı 
h:l\ i bir hanen!n t:ımamı Neılm Ef. 

430 18295 Davut;Jaşada Davutpaşa . mahalleıinde 
Tarha!"la mektebi sokağında eski 7, 7 
ve yeni 7, 7-1 No. lı iki yUz yirmi altı 
arşın arsa üzerinde kargir bir katta ahan 
ve ık i yüz yedi arşın arsa Uzerinde sa· 
~:nlı!: \':! er~b~lığı ve sekiz yllz kırk 
yedi arşın bahçeyi havi ahır ve arabalığın 
tamamı. Hnıeyin Klmil B. 

1500 18548 Galntada Y enicami mahallesinde Ayazma 
ve çeşme so'rnğında eski 8, 10, 8 mllkerrer 
13 ve yeni 10, 12, 13 numarala yUı elli 
nrşmdan ibııret münbedim hane ara111nıa 
dört yüz his ıe itibarile Uç yUz elli dokuz 
tam ve Uç sehiminin yedi hissese itibarile 
beş hissesi. Mazato Y oda Simail Yoda 

430 1944J Paşabahçesinde Sult aniye sokağında eaki 
21 ve yeni 28, 28-1 numaralı Uç yllı otuı 
arşın arsa üzerinde ahşap iki katta on Gç 
oda bir sofa bir kuyu ve yedi yUz elli ar-
5ın bahçeyi ha•İ harap bir hanenin tamamı. Zihni B. 

907 19177 Fatihte Dülgerzaôe mahalleainde Nalbant 

mı. Muharrem B. 
8659 19791 Fatihte DlUgenado mahallesinde Nalbant 

aokafında eakl 23, 25, 27, 29 ve yeni 15, 
tS-1, 15-2, 17, 19 numaralı llç yUz arşın 
arsa Oıerinde kArgir iki katta bqerdeo 
on oda birer aofa birer mutfak birer aar
aıç birer taıbk alhnda iki dük.kin mu· 
kaddema ytız yirmi arıın araa Qıererinde 
ıalbane •e odalar ve elyevm i~ ytız elli 
&rflD ana üzerinde klıjir ilç katta altı 
oda alb aofa ve d&rt yh aekiz UflD bah· 
~eyi laaYi ild hanenin tamama. 

Muharrem B. •e Fatma hanım 
880 20015 Fatihte Dttlıenade mahalleainde Nalbant 

aokağuıda eaki 16 Ye yeni 6 numaralı 
dokaan UflD arsa fizerinde klrgir bir kat• 
tan ibaret mGfrez bir dilkklnın tamamı. Nazım B. 

1710 20014 Fatihte DWıenade mahalleainde Nalbat 
aokafmda eılri l 4, 22, 5 Ye yeni 4, 4-1 
aumanh dobu bet artan ana Oıerinde 
kırılı bir buçuk battan ibaret katreyi 
havi bir dOkktnm tamamı. Nuım B. 

595 20036 Oıkldarda Rum Mehmetpqa mahallesinde 
Uncular IOkapada ui 57 Ye yelli 73, 75 
n•marala biri ylz otuz iki· U'flD ana 11ze-
rinde ahtap Dç buçuk katta alb oda bir 
10fa bir taıhk bir mutfak ve diieri 
ıekıen aekiı arpn araa &zerinde ab.pp iki 
katta Oç oda bir klçOk aofa bir mutfak 
ft •~ ytll Uf1D bahçeyi haYi iki hanenin 

. . tamamı (mezkir alta odalı hane C8kicedir). 
Şerife HOrrem, Şerife Fatma ve Fatina Hazime Hammlar 

950 20437 Kuımpaf&da Sabafmuhittin mahallesinde 
Cımilterif ıokafmda eski 11 ve yeni 13 
numarah 1Dı kark bet •rtm ana &zerinde 
klrfİr Uç katta dokuz oda iki ıofa iki 
mutfak mahalliai baYi natamam bir hane
nba tamamL 

Hacı Mehmet Ef. 
1005 2543 Oak6clarcla Tauklar mahalleainde Salimpaıa 

tafl eaddetiade eakt 11 ve yelli 9 numaralı 
yll dmlf dert artı• ana Uzerinde ahfap 
iki icatta yedi oda bir ıofa bir malta tq· 
hk otuı Uf1D anada ahpp bir katta mut
fak bir kayu Ye iki yDı altı lll'flD bahçeyi 
laaYi clalül bua ııYalan nokaan haricen 
lmmen tamir eclilmit yenice bir haneDİD 
tamalDL Hayriye H. Mehmet Necmettin B. 

255 2462 Oakldarda Muratreiı mahalleaiııde ÇaYUf• 
den tokatında e.ki 121 •e yelli 153, 153-1 
maklip numaralı iki ytlı kırk &l'flD araa 
llaeriad• abfap iki katta Ye iki b61GkteD 
ibaret olup bir balnjil yedi oda bir aofa 
bir avh bir mutfak diğer bölOğll iki oda 
bir mutfak ve harap gayri kabili latimal 
llç kuyuJU •• ikiylb: dOSaD artın bahçeyi 
haYi bir haaenia tamamı. Rııit B. 

530 2951 Oalrldarda T abaldar mahallealnde Mey• 
ducık aokalında eski ve yeni 12 numa· 
rah dokaan arıın ana lb:erinde abfap ilç 
katta bet oda iki ıofa bir toprak avlu iki 
kuyu ve elli al'fln araa Ozerinde bir mut
fak •• bq yt1ı kırk arfıD bahçeyi havi 
eald bir hanenin tamamı. (bakim Ef. Emine H. 

405 16770 Galatada Hac.ıama mahalleıinde Çeşme· 
me1dam caddeıiade eaki ve yeni 22 nu
marab yOz allmlf ... ından icaret mOnbe
dim hane anuının tamamı. 

Halil Nuri Ef. Ane Milnener H. 
1~55 1541 Çenıelk&ytınde Kuleli caddeıinde eaki 

3,13,15,t·,ı,19,19 anGkerrer •e yeni 5,S numa· 
ra1 aç ylb on be, ll'flD araa Gzerinde ha
rem kıımı ahpp iki buçuk katta on ik= 
oda iki ıofa bir tqlık bir kuyu diğer ae
IAmlık kumı )'61 on bet arım ana (ilerinde 
ahfap iki kattı Dç oda bir ıofa biri albmlf 
diteri yirmi bet arşın araa tızerinde iki 
mutfajı ve yirmi dönilm bin ıekıen bet 
a111a bıbıeyi haYi bir kötkOn tamamı. 

Hikmet B. Vebibe H. 
Yukanda cim ve ne'ile ıemti ve numaralan muharrer emvali gayri

menkıılenia icra kılınan ılent müzayedeleri neticesinde hizalannda 
f6aterllea bedellerle mDıterileri üzerinde takarrllt etmif ise de 
meaknr bedeller haddi llyıkında sı&rOlmediğinden tekrar (on beı ) 
p maddetl• ilin edilmelerine karar Yerilmiı Ye 1 O eyllll 930 
tarihine mlaadif ça11amba gQnll kat'i kararlannın çekilmesi takar
~' eylemlı oldutundan yevmi mezkftrda saat on d&rtten on altıya 
kadar Aıachk idaresine mllrıcaat eylemeleri lllzumu ilAn olunur • 

1 

. 

Seyrisefain 
Merku acentui: Galatı Köprü bıtındı 
8c101ıu ıs6~ ~uuc acentesi Mü· 
hürdar ;ı;aJc hanı ııltınd:ı Tel. 1st. 274t 

w 

Iskenderiye sürat 
postası 

(CUMHURİYET) vapuru 29 
ağustos Cuma günü aaat 13 te 
Galata rıhtımından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire 
ve akşamı lzmirden kalkarak 
Pazartesi Iskenderiyeye vara
cak v~ Çarıamba lskenderi· 
yeden kalkarak İzmire uğ
rayarak lstanbula gelecektir. 

ı •. ersin sürat postası 
{İnebolu) Yapuru 27 Ağustos Çar· 
ıamballde Galııta rıhtımından 
kalkarak Çanakkale, İzmir, 
Knllnk, Fethiye, Finike, An
talya, AlAiye, Mersine sıidecek 
ve dönüıte T qucu, Anamor, 

Alaiye, Antalya, Finike, F ethiye1 

KnılOk, lzmirc ufnyarak gele· 
cektir. 

Çanakkalede yalnıı yolcu 
Yerilir yolcu alınır . 

lynbk surat postası 
( M E R S 1 N) Yapuru 26 

Ağuıt oı Salı 17 de Sirkeci 
rıbtımınd&R kalkarak Gelibolu, 

Çuaakkale, ICUçUk.kuyu, Edremit, 
Burhaniye, AyYalağa ıidecek 
ve dönüıte mezkur iakelelerle 
birlikte Altııaoluia ujrıyarak 
ırelecektir. 

Trabzon ikinci postası 
( ANKARA ) •apuru 28 

ağustoı Perıembe alqama 
Galata nhhmından kalkarak 
Zonguldak, Inebohı, Sinop, 
Sam1Un, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireaun, Trabzon, Riae, Ho
pa' ya gidecek Ye dönllfte 
Pazar lıkelesile Rize, Of, Stır
mene, Trabzon Po!atbane, Gire 
ıon, Ordu, F ataa, Samaun, Si
nop lneboluya uinyarak 
gelecektir. 

ı 27 Ağustos çarıamba Mudan· 
ya postası yapılmıyacaktar. 

• 1 .. 
• :·r.11::1111:1smm:::1:11m!'lllllftftllllwm 
1 Yelkenci YAPURLARI , 

Karadtnlz postası 

S S vapuru a ffi U Il 27 Ağustoa 

Çerşemba 
alqamı Sirkeci nhtamıadan 
hareketle (Zonguldak, Inebolu, 
Samsun , Ordu , Giresun , 
Trabzon , SUrmene , ve 
Rize ) ye azimet Ye aTdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
lcenci hanında kain acentuına 
müracaat. Tel. latanbul : 1515 

-·· ppnaım:.:111111u-mnmıı•-••-... 
BAYRül\I MARSILYA El\l:SP~l 

7500 tonluk lilks posta Yapuru 
"PATRIS II. 

2 Evlül da saııt 17 de limanımıza 
gelecek "ve 4 Eylül Perşembe gilnO sabah 
saat 10 da Galata nhtımından doğruca 

PlRE ve MARSIL YAYA 
hareket edecektir. 

Bilumum limanlar için yolcu Ye 
emti:ıl tücc:ıriye kabul olunur. Pireye 
varış 5 Eylül saat 1 l de. Marsilyaya vanş 
9 ~:ylül saat 17 de. Pire ve Marsilya için 
tenzildtlı fiyat tatbik edilmektedir. 

Müteakip e:ıat seferler: 11, ve 2S 
Eylül tam saat 1 O da icra edll eccktır. 

Umumi •centeleri: Anıgnostopulo 
ve Siskidi Çinili nhtım han Galata 
Beyoğlu 2612·3. Galata ve Beyoğlu 
lçtn bilumum başlıca seyahat acente· 
terine mUracaat edilmesi. 

Hlzmet9I aranıyor 
tki kitilik bir aile yanında 

Zonguldağa gidecek yemek •• 
çamaşır için bir hizmetçi aranı· 

yor. HeybeHadada Han sokafı 
32 numarala haneye muracaat 
olunması. 



Kayıt ve kabul -VAKITl~:ı 
Alt Ticaret mektebi rnlidirliğinden: lKü~~! -~~.?!!!J 

1 - Kayıt ve kabul muamelesi 1 Eyltll 930 Pazartesi gtıntı • ••••••••Tarife .... • .. •• 
baılıyacak ve 30 Eyltll 930 sah güntl akıamına kadar devam i ı Def alık kuruş SO : 
edecektir• • 2 50 • 

2 - Kayıt ve kabul için her ıtın sabahlan saat 10 dan ak- : .J • " 6~ i 
ıamlan ıaat on yediye kadar mektep mlldllrlUğilne mllracaat i 4 • " T5 : 
edilecektir. : • • : 

3 -Mektebin Ulumu Aliyei tica. 
riya kısmına : 

A) Tam devreli liseleri ikmal etmiş hamm ve efendiler 
B) Darnlfilnun fakültclcrile ili mekteplerden mezun olanlar 
veya nakil auretile gelenler, 
D) Liae ve llt mekteplerimiz dereceıinde olduğu hnknmetçe 
tasdik edilen ecnebi m~kteplerden şahadetnameli olanlar bili 
imtihan kayt ve kabul olunacaklardır. ' 

Ancak, ecnebi mekteplerden mezun olanlarla mektebin bu kum•· 
na mu~dil bulunan ecnebi ili ticaret mektepleri müdavimlerinden, 
mukabil devrelere naklen alınacak olanlar Tilrkçeden imtihan 
edileceklerdir. 

4 - MektP-bin Yüksek Ticaret 
kısmına: 

A) Liselerin birinci devrelerini ikmal eden hanım ve efendiler. 
. B) Ortat mektepleri, bitiren hanım ve efendiler 

C) Orta ticaret mekteplerile, dörder senelik ilk Ticaret mek· 
teplcrine muadil olduğu tasdik edilen ihtisas ve meslek mek· 
teplerinden mezun bulunanlar. 
Ç) Bu derecelerde olduklan hllkümetçe taıdik edilmiı ecne· 
h! .mekteple~inden t~hade~ameli olanlar (bu gibilerin Tilrk 
Ailınden ımtihan geçırmelen ıarttır) 

S - Dörder ıenelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler ( bu 
metepleri ikmal ederek ıahadetname almıt olanlar bili imtihan 
Ytiksek ticaret kısmının ikinci sınıfına ve :Ynksek ticaretin ikind 
sınıfında tedris edilen derslerin tamamından imtihan olmak artil 

~ tlçtlnca 11nıfma kabul edilirler. Bu mekteplerin Oçftnctl ıımfl.:mda: 
naklen gelecek talebe imtihauız Yok.tek ticaretin birinci ıınıfına 
abnaeaklardır. 

6 - Mektebin Orta 
kısmına: 

ticaret 

• A)_ Liıelerin birinci devrelcıriııde altuaca ve' 1eatDa mu& 
bltirmıı olanlar. 

B) Orta mekteplerde albncı ve yedinci ıınıf tahılllni ~rmnı 
olanlar. 

• lhtlvaç kalmavın-) • 
: cava kadar ( aamt 100 : 
: 1 O Jef a) il&ı edil,. : 
: mek tfzere mak/d' : • • • Abone)erfmlzin her Uç aybAI için : 

: bir defaa meccanen! : 
• • • 4 satın geçen lllnlann. faüa şaun • 
: lçlıı 5 er kuruş zammolun.ur. : ········-· ················ Kiralık - Satılık 

Kiralık hane - Çapa tram
vayına pek yakın, 6 oda, geniş bahçe 
tatlı su, müştemJittı sairo.. 1kf aileye de 
elverişlidir. 

Kirası 25 lira.. Müracaut Defterdarlık 
' Uncu şube müdürü odacısına.. 

Kiralık daire - Anku• cadde
alnde muayenehane, idarehane ve yazı
hane ittihazıı:ı,a elverişli müsait teraitle 
bir daire kiralıktır. Ankara caddesinde 
mualUmler kltapancsine mttracaat. 

Apartımanımı aabyorum -
Tünelin Ust başında Şahkulu Oeyirmen 
sokak Beyker apartunaru karşısında Hacı 
Seyit aP.art. No: 5 

Sablık hane - Şehıade baıındı 
Çukurçeşme yanında Tqhan arkasında 
Marmarayı nezaretli 9 numaralı bet oda 
ve müştemilttlı müceddct kA.rglr hane 
satılıktır. içindekilere müracaat. 

H"11t•11 nııı•ıııır•111..,.ttwntımııw11ıttt"•Htn111•111mımHlllltl..-Z: - u 

Müteferrik 
Biçki dikit dersleri - ı 8 se

nelik tecrfibell usullerle ders almak lste
yenlertn Dlvanyolunda Biçki yurdunda 
Hakkı Beye müracutlan. Telef: 2088 

Mtıracaat evi - Her işe mu~ 
tahassıs memurlar sevk eder her şeyde 
lzamt tesbilAt gösterir. 

Alekslyadl han Galata; tnUe!slsi 
Ferit 

Sey-yar miallbiian memur iı· 
ttf_ybnız .._ :Yaptcağthız muameleye 
göre ayda 90 liradan fazla kazanab!llr
sfnlz. 

lstanbul dördüncü Vakıfhan l~lnde 
Ünlonkol Tesriat 

1 - VAKiT 26 Ağustos 1;30 -

Muallim Gazi 
talebesine : 

_mektebi 

Ankara Gazi muallim mektebi 
müdürlüğünden: 

1 - Hangi kısımdan olursa olıun ikmale kalan talebe efendi
lerin 20 eyini 930 tarihinde mektepte bulunmalan. 

2 - Mesleki kısımlara girmek istiyen lise mezunlarının 20 eyltil 
930 mtlddeti zarfında mektep müdüriyetine müracaat etmeleri. 

3 - 1 Teşrinenel 930 tarihinde tedrisata baılanacağından bu 
tarihte eski ve yeni bilcDmlo talebenin mektepte bulunmalan 

llıımdır. 

lstanbul Erkek muallim mektebi 
ikmal imtihanları 

lstanbul erkek muallim mektebi müdürlü
Oünden: 

Maarif vekileti celilealnin emri mucibince mektep 1/9/930 tarl• 
hinde açılacak ve derslere 15/9/930 da bqlaucaktır. 

Eyini mezuniyet imtibanlarile diğer sınıflana yoklamalan yani 
umum sımflann ikmal imtibanlan 1/9/930 da yapılacakbr • 

Binaenaleyh ikmale kalan efendilerin şimdiden hazırlanmaıı Ye 
vaktü zamanında yola çıkarak tarihi mezk\U'da imtihanda hazır 
bulunmalan ehemmiyetle ilin olunur. 

__.. 

lstanbul Erkek muallim mek-
tebine gireceklre 

lstanbul erkek muallim mektebi müdürlü
günden: 

lstanbul erkek muallim mektebine kayt ve kabul zamanı 
15/8/930 dan 30/8/930 tarihine kadardır. 

ı Bu tarlhten $ODra kayt yapılmıyacağı için yuılmak iıtiyenlerin 
f(mdiden her w'ln mektebe mlra.caat etmeleri ve ıeraiti kabulO. 

anlamalan ilin olunur. 

411 Metre mik'abı kereste 
C) Tam devreli ilk mekteplerden ıahadetnane almıı bulunanlar. 
Ç) Bu derecelerde olduğu tastik edilmiş ecnebi mekteplerden 

llltıuD bulunanlar (bu gibiler Türkçeden imtihan edilerek kabul 
olunurlar) bili imtihan kayıt ve kabul edileceklerdir. 

Mnracaat evi - Her nevi ta- T"" .. . h. Umumi Müdu·· r-
klbat, her lisandan tercüme, ve emlAk UİUfi lll JSafl 

. Ancak, orta ticaret kısmına alınacak .talebe miktan tahdit 
edıldiğinden müracaat yetmişten fazla zuhur ederse 25 eylt.ıl tari• 
hinde kayıt muamelesi kesilecek ve aralarında mUsabaka imtihanı 
)'apılacakbr. MUaabaka imtlham ıeraiti mektep divanhanesinde ilAn 
edilmiftir, 

Diğer şartlar 
1 - Her Oç kısma mi\racaat edenler, mektep katipliğinde1a ala

takları matbu beyaonameyi dolduracaklardır. 
2 - Mektep müdürlüğilne bir istida ile müracaat edeceklerdir 

latidada atideki vesaik merbut bulunacaktır. • 
A) Okuduklan mekteplerin şahadetnameleri veya ıahadet
name mahiyetinde kendilerine verilen taatiknameler veya na-

kıl ilmühaberleri. 
B) HUviyet cüzdanı 
P) Tas tikli 111bbat raporu 
C) Aıı varakası Ç) zabıtaca musaddak hfiınühal varakaıı 
D) Üç adet fotoğraf. 

----- ~~------------~----~--~~-----,-----

Nafia vekaletinden: 

Asfaltlı şose inşaatı 
Ankara civarında 96+570 kilomeb-e tulllnde aıfaltlı şoıe ve 

97 + 000 kilometro tulünde makadam ıoıe ioıaatHo buolarm beı 
•enelik mütemadi tamirab kapalı ıarf usuli ile münakasaya kon• 

lbuıtur. 
inşaatın muhammen bedeli 3539000 lira; beş ıenelik mütemadi 

talbfraba muhammen bedeli 802000 liradır. 
Mnnakasa 15 eylül 930 pazartesi günü Ankarada Nafia veki· 

letlade yapılacakbr. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mek
tuplarını ayni günde saat 15 e kadar Nafia vekaleti müsteşarlı· 
iına •ermeleri lazımdır. 

T aliplerln mllnakasa şartnamelerini Ankara da yollar umum mü-
dtirlüg" ünden Istanbt:l ve lzmirde vilayet Nafia Başmühendislikle-
• ' tinden tedarik etmeleri ilan olunur. 

icat ve Jdaresinl kabul eder. ı ·· ""' •• d 
Galata Kredi liyone Alekslyıdi han U gu Il e fi : 

~11111~11111mııı~~ıııwı~ıı ımıııııııım~ıooı~ıııooıııı1111~ lzmir fabrikası için 411 metre mik.abı muhtelif eb'atta kereste 

lıtanbul Zat maaılan muhasebe
ei.Ltindtn· 

25·45. yaı arasındaki babasın· 
dan maaı alan kızlara tekaüt 
kanununun muvakkat maddtsi 
mucibince verilmekte olan iki 
ıenelik lkramJJelerin tevziat . 
muameleai hitam bulmu~tur. 
24-8-930 taribiDden eylUl iptida· 
sına kadar devam etmek Uzere 
yine kanunu meıkGrun birinci 
muYakkat maddesi mucibince 
21 yaşından 25 yaıına kadar 
olan kıılırla 45 yatından yukarı 
ola nkızlara kendi arzularile ve· 
rilecek olan ikramiyelerin tevzi 
muam~lesine batlanılmıt oldu
iundan eıhabı maaştan bu l!IU· 

reUe alakasını kesmek arzu eden· 
lerden vaktinde müracaat etmiş 
olanlarla şimdiden sonra müra
caat edecaklerin zirde muharrer 
vesaik ile birlikte her sıiln zeval· 
den ıonra idaremize müracaat· 
lan ilin olunur. 
1- Hiç müracaat etmiyenler 

için bir istida 
Müracaat edip veya etmiyenler 
NUfuı tezkiresi; Yoklama il· 

mUhaberi, esbabı maaşın biznat 
kendisi veya bu ikramiyeyi almak 
için tayin edeceği noterden mu
aaddak ..-ekili. 

Verilecek ikramiye: 
21 yaıındaki liı:ı.lara 4 seneliktir 
22 " ,, 3 " 
23 " " 2,5 " 

~24 " " 2,5 " 
25 " " 2,5 ,, 
45 ve daha yukarı yaıındaki 

kızlara 2,5 seneliktir 

kapalı zarfla ahnacağından taliplerin bergUn gelip ıartoameyl 
alma1arı ve zarflarını 3-9-930 çarşanba gUnü saat 10,30 a kadar 
Galatada Mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

"" "" "" 
64,500 kilo 

mübayaası: 
Tütiin inhisarı 

mangal kömürü 

Uınum l\1üdür1ü-

ğiiııden: 
idare için mübayaa olunacak 64,500 kilo mangal kömnrn kapah 

zarfla mtibayaa edilecektir. Taliplerin hergUn gelip şartnameyi 
almaları ve 1-9-930 pazarteıi günü aaat 10,30 a kadar sarflarını 
Galatada mUbayaat komisyonuna tevdi etmeleri 

Istanbul Kız Muallim 
Mektebi müdürlüğünden: 

Ana muallimliği ehliyetname imtihanları 30 A~ustos 930 Cumartesi gUnü yapı• 
tacağından müracaat edenlerin o gün saat dokuz.da mektepte bulunması l&zımdır. 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
encümeninden: 

Vilayet nafia dairesi namına mübayaa olunacak 10 adet memur 
ve 90 adet amele çadırı mevcut ıartnameai ve numunesi veçbile 
3 Ey .ül Çarıamba günü saat on bette ihal.e edilmek llzere ~apah 
zarf usulile münakasaya konınuıtur. Tahp olanlaran 500 lırahk 
teminatı muvakkate makbuziylo teklif mektuplarını meıkfir tarihe 
kadar vilayet daiınf encllmenine vermeleri ve ıartname ve nümu· 
nesini görmek isteyenlerin vilayet baş mUhendiıli2ine müracaatları. 



r = SAVISI HE~ YE~DE & KU~U$ = 
.~ Gazeteye gö.ıderll cctk mektupların üzerine lduc içinse [ idare ] yazıya 
~ alt ı~e ( Yazı ] lıarctl konulmalıdır 

Budaı7u mektuplann lad..tzıcl- kınnett .....Lı.w-ıa -ı.ı..ıo1ua lm.,.•m., panJ.um 

b,.bolmumc!aa •• llhlana •lbadencatıDclaa ı.lue -·..ı clellldlr )]lljf 1 
!\.lATBAA VE iDAREHANE : 

İST A~B CI.. Babıali, Ankara caddes nde •y AKIT YURDU. 

Tel· 1970 ( iDARE iŞLERi ) 1911 ( YAZI iŞLERi ) Telsraf ı VAKIT, Poata kutao•~ 

ŞekerhastalarınaT H GJ t Ek " •25kuruş 
:~t~~ yh~\~s m:; aze asan u en megı ~:;::u:~: 
--------------------------------------------------------------------------·· 

RAOiUM Lambası Ticarethanesi 
Galata postanesinden Şişhane kara koluna giderken ikinci ekmekçi fuını yanında 

-~ • , «S Posta kutusu: Galata 313, Tel: B. O. 
1 
S 2878, Telgrafı İstanbul - RADIUM. 
(~ ~ -
~ 

:::s e 
:::s e 

j~ 
SATIŞ ŞERAiTi: 

'f' 
Faturamızda münderiç ıerait dahilindedir. Devairi resmiye 
Belediye ve hastaneler, cevamii şerife ile mektepler ve 

yollar için fiatlarımız husuıi tenıilltlı tarife-mucibince teıbit edilmiıtir. lıbu tarifeden 
istifade etmek için malı alan dairenin resmi veıikasınm ibrazı tarttır. 

küçük sıhhat memurları 
mektebi müdürlüğünden: 

'• .. Satış memuru isteniyor-il 
1 Ocomobil, otomobil malzemesi, benzin, !Astik satışlanndan anlar ve evvelce 

bu iş lerle meşgu l olmuş bir zata ihtiyaç vardır. l\Iaaş vasatt IO') li radır. 

-Ankara Şevrole acentalığıoa müracaat edilmsei 

At Yarışları ~aa~ 
29 Ağustos Cuma gUnU Veli Ef. de saat 14,30 da ~ 

~~:::::• :•:.... Trenler, Bahsi Müşterek, Büfe vardır. ~EEE ::JW ._.,.,., 
~----~-~-------~----~~~---;::;;-' 

==-~MERSEDES 
Büro makinelerinin (yazı makineleri, elektrikle yazı maki· J 

neleri, hesap makineleri, eleklı'ikle muhasebe makineleri ) ! 
Türkiye umum vekaletini Istanbulda Ziyaeddin Sait Bey de· ) 
ruhte ederek işe başlamıştır. Taşra vekaletlerine ihtiyaç var- i 
dır. Talip olanlann Birinci Vakıf Hanında Ziyaeddin Sait Bey f 
ile muhabere ederek şeraiti anlamaran rica ve ilin olunur. ! 

•=~=-~=s.ı:..~r.Qlf..Cat:==ıc::: 

icra ve iflas kanunu şerhi 
Adliye vekileti celilesi hukuk işleri mlldürQ ve Ankara Hukuk 

Mektebi profesörlerinden Sabri Şakir Bey tarafından yazılall 

icra· ve iflas kanunu ıerhinin birinci fasikülü çıktı. Fiah 75 Tat .. 
raya 85 kuruıa sahş mahalli: Istanbul Ankara caddesinde CihaO 
kitaphanesidir. 

Pazar, Salı, perıembe gllnleri ıaat 9,30 dan 13 kadar kız ve erkek talebe kaydedilmektedir. 
K~rtm~~tiA~~~~~~uk~ar~.T~~~~~~ff~~~Mh~nmuca~~~Tal~el•••••••H•~--~--~·-•••••••~ 
tahsil esnasında askerlikten müeccel ve mezun olunca hizmeti maksureye tabidir. Mektepten mezun Cihanşümul şöhreti ha~z: 
sıhhat memurlanna ilk senelerde ayda . u49., lira verilmektedir. Sonralan kıdemine göre diğer devlet · ~ ı~Ter ' 'erde 
memurlari gibi maaşlan artmlacaktır. i\ --~----, ~ . 

Müracaat Sıhhat vekaletine veya mahalli sıhhat müdürloklerine kendi el yazılarile yaıılmıt birer istida ~ ~-ınm· 
ile olur. Fazla izahat almak isteyenler Sirkecide Demirkapıda mektep idaresine müracaat edebilirler. Arzu • ~ rIT\ o o Tercih ~ n 
edilirse taşaraya matbu, mufassal duhul ıeraiti varakalarından gönderilir. Şartlar: < w v .... 

1 - Tnrkiye Cumhuriyeti ta1!!l8!ından oh~ak. 2 - Y qı yirmiden aşağı ve yirmi beıten yukan ol· aran l j a Il 
mamak. 3 - Ahlakı mazbut ve her tilrlü ıaibeden ari bulunmak. 4 - Askerlikle alakası olmaJ]lak. 5 .. 
Lise alb derecesinde olanlar imtihan ile ve ·ondan yukarı tahsil ğörenler imtihansız kabul olunur. 

İstanbul Kız Muallim 
mektebi müdürlüğünden 

1 - Birinci sınıfa leyli alınacak yeni talebenin namzet kaydına 
16 Ağustos 930 tarihinden itibaren başlanmışhr. 

2 - Bu muamele 30 Ağustos 930 Cumartesi gtinilne kadar 
devam edecektir. . 

3 - Müsabaka 1 Eylül 930 Pazartesi gilnll yapıacakbr. 
4 - Cetirılecek vesikalar : 
A - Hüviyet cüzdanı, B - ilk mektep şehadetnamesi 
C - Müsaddak Doktor raporu, D - 4,5-6 eb'adında 4 reıim, - -

Zonguldak yüksek maadin ve sanayi 
mühendisi mektebi müdüriyetinden: 

Mektep için mübayaası mukarrer spor eşyası 26/8/930 tarihinden 
itibaren 20 gUn müddetle münakasaya çıkanlmışbr. Nümuneler Is
tanbul mıntakası maden mtihendisliğindedir. Taliplerin mezkür mi!• 
hendisliğe müracaatları. ihaleyi kat'iyesinin 15 Eylül 930 pazartesi 
günü saat 16 da Zonguldak Havzai fahmiye mlldüriyetinde icra 
kılınacağı ilan olunur. 

f Mahkeme ve icrailanalrı( 
lst .:nblll dlJrdünc.ı ıcra mewurlut undan: 

l<irkor Hazaroıyan Efendinin 
Emine Feride H. zimmetindeki 
alacağının temini istifası zımnın

da mahcuz bulunan Hocaalattin 
mahallesinin Tamisönü cadde
sinde at!k 35 cedit 39 N. lu 
kuru kahveci gediğinden miin-
kalip dükkanın on bin üçyüz 
altmış sekiz sehim terti-bile sekiz 
bin yüz. yirmi yedi sebimin tekrar 
24 de ıekiz hi~sesi otuz gün 
müddetle ihalei evveliye müza-
yedesine konmuştur. Hududu 
sağ tarafı Nuriye H. Ye saire
nin dükkinı sol ciheti ycmişci 
Kosti Efendi dlikkAnı arkası 
Mısır çarşısına ait mağaza ve 
cephesi tamis caddesile mahdut
tur. Meaahaaı kırk sekiz arım 

• l 

terbiindedir, bodurum mahalli 
zemini genişce kllğıtçı dükka
nı feTlrnnisine muharrık bir 
merdivenle çıkıldıkta zemini tahta 
döıeli bir oda olup derununda 
Davit Behar Ef. müstecirdir. kıyme 

timuhammenesi tamamı 6000 liradır 
Talip olanlann kiymeti muham
menenin yüzde onu nisbctinde 
pey akçesini müstashiben ve 
338-4112 dosya numarasile 
29-9-930 tarihinde saat 14 ten 
16 ya kadar bizzat veya hilve
kile fazla malumat closyasından 

_ita edileceği ilin olunur. -----
Adalar sullı icrasından: 

Bir borçtan dolayı haczi icra 
kılınıp paraya çevrilmesi mukar
rer bulunan gazle müteharrik bir 
motör 28/8/930 tarihine mUaadif 

............... 
S~HHA TiNiZi, , .' . j 
~ iHMAL J : 

ETMEYiNiZ /, -

fmtıyaılı yeni bir ' '/ 
usulle vilcudı ge· -
tirilen LINIA' lltc- ı 
mcri mıiiıli,ti inle 1 ! . 
eder ·n vucudun • : _ 
bututunu inceltır. : 
Elistikt ve day•· ' \ 
nıklı bir trik9J,n ... ' 
mamul olan LlNIA' ·J ""~"'-
bcm ıpoı·cuların .• "" '' 
hem ameliyat glırcnlrrın llcmrrf o1ııp 
fenni ve ccıert tazyikı sayuindc lıtıo 

kın r.uhunına nıanı olur. 
lıtanbul'da yalnız Beyoğlunda 
Tünel meydanında·12 numarada 
~e lsti~IAl caddesinde :qJ5 No.da 

r · J.RouHel . ~ 
-.J mağazalannda satılır. '"' 

Huıuıt mağazasında onu tecrilbr edlnla 
,veyahut batnın lıutnı n tam boyunuıa 
bildirmek ınrctile adrrsinir.e glındrrnac-

• mir.I blcyinia • 
• ,. 141atı 17 Trırk liraın • "-.., 
Postı Uc gönderilen kemerler mıı•afik o1-
madıtı takdirde tebdil 'te>-9 brdrlı iadr 

cdUit. 

Perşembe günü saat onda Ga
lati.da Perşembe pazarında sah· 
lacağından talip olanların mez
kur glln ve saatte mahalli mez
kürda hazır bulunacak memuru
na mUracaatları ilan olunur. 

Sültymanire asl(trM şubesinden: 

Şubemizde mukayyet malwini 
askeriye v~ şüheda eytamının 
ikramiyelerinin tevz:at gilnü aşa
da gösterilm:ştir. Alakadarları· 
nın eyyamı mezkurda Istanbul 
mektupçuluk kalemine müraca
atları ilan olunur. 

25 26 Agustos pazartesi, sa
lı, 6-7 Eylül cumartesi, pazar 
1 G-17 Eylül salı, çarşamba 28 
Eylül pazar, 5 T. evvel paıar. 

l)oruşşaf aka müaüny•tı .• den: 
Mektep için (19) kalem kırta

ıiye ile bir senelik et ve ekmek 

Şehremaneti ilanları 

Şehremanetinden: Fatih yangın yerinde 147 adada 2707, 
2876, 2822, 2821, 2820 harita numaralı arsalar arasında 172,48 
metre murabbaı arsanın metre murabbaı 120 kuruş bedelle ta· 
libi Uzerinde olup ihale müddeti 3 eylül 930 tarihine müsadif 
edilmit oldu~ndan taliplerin mezkür tarihte levazım müdürlüğ· 
ne gelmeleri. 

Şehremanetinden : Hasaki hastanesi için lüzumu olan 30 adet 
karyola kapalı münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname al· 
mak için her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri teklif mek· 
tuplarını da ihale günü olan 17 eylül 930 çarşamba gtinil saat 
on beşe kadar mezkür mlidürlüğe vermeleri. 

Şebremanetinden: Tentene, kurdele, şerit ve emsali ıeyler 
satan esnafın bunlan behemehal arşın ve metre gibi muayyen ye 
damgalı ölçüleri aynen kullanmaları lazımdır. Camekan, dolap ve 
tezgah gibi şeyler üzerine işaretler yapılacak bu gibi şeyler ölçmek 
memnudur. Ancak esasen tahta, demir ve sairedcn ölçü olarak 
mahsusen imal edılmiş metro, arım ve emsalini tezgah llzerine 
tesbit ederek bunlarla ölçmek caizdir. .. .. _ .. i_ ~ • • "· f~ " 't.. • ...> • • .. • ,... • • 

mllnakasa suretile alınacağından 
Yeroıek isteyenler eylülün 16 inci 
salı günü saat onda Nuru Osma
niyede cemiyeti tedrisiye merke
zine gelmeleri ve şartnameleri 
görmek istiyenlerin de daha 
evvel gene oraya muracaatlan. 

iLAN 
Safra karyesinde Rum kil' seıi 

vakfı namına verg:de ınu!rnyyet 
çayır Kuıana mübadillerinden 
Şuayip Naci Efendiye T effizi 
Istanbul vilayeti teffiz komisyo
nunca tasdik edilmiş ve tapuda 
kaydı olmadığından senetsiz 
tasarrufata kıyasen muamelesi 
derdest bulunmuı olduğundan 
bu çayıra remi rehin ve haciz 
gibi alakaları olanların Bakı rköy 
tapu idaresine müracaatları ilan 
olunur. ·~ 

SATILIK HANE 

r zun car~ıda Saman vi-. . 
ram evel mahallesinde 4 
numaralı iic oda mutlJak • 
taşlık catı arası balıce ·ve 

• • 
Boğaz içine ııezareli kami-
lesi lmlunarı hane satılıktır 

tal: pler haneye müracaat
ları 

l)eyin il nıti haberi 
Mahsup muamelesi 
Istanbul Balıkpazar Maksudiyo 

han No. ( 35) Derviş. 

Mes'ul müdür: Refik Ahnıd 


