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Davamız bugiln ! 

Ali Cenani B. " ben kaçma
dım! ,, diyormuş 

Profesör Amolt 
Ge9enlePde lstanbul• t•l•n 

lng Uz Allml vefat etti 
Mısır darOlfonanaada bir kaç 

konferanı irat ettikten IOllra 
geçealerde feDrimize a1nJarak 

Lonclraya aY • 
elet eden pro-

Ya kendi ıeriklerinin polise verdiA'i ıu fuar AnaoJt 

ifadelere ne demeli ? ::,:_ ::: 
• " Davamız bugün 

Ali Cenani B. tarafından 
ıazetemiz aleyhine aç.alan da
vanın rO'yetine Ankara asliye 
IDalakemesinde bugfln başla
nacalnar • Bu mOnasebetle 
mca'ul mOdllrOmOz Refik Ah
met 8. dnakO trenle hnkOmet 
merkeziaıize hareket etmiştir. 

DIJDkO nO.hamızda sabık 
Tiearet vekili ve Gaziayıntap 
naeb 'um Ali Cenani Beyin geçen 
Maunenel iptidUına teaadüf 
.ren pybubeti hadisesinin ne 
tekilde gazetelere aksettiğini 
tabii etmiş idik ve gazetelerin 
.. ylr.l'bet havadisini kendileri 

ihdu etmediklerini, ba haberi etmiftir. p,ofe-
evveli doğrudan doğruya Ali l6r latanbulda 
Cenani Bey ile yakından mllna· bulmac:luja .....-
aebeti bulunan kimselerin işae ela bir kaç ker-
ettiklerini yazmakla beraber ~ reler matbaa• 
vakitki polis tabkikabnm ~ .~ nma ela ujra· 
Cenani ~yia . Mwr~. gidıı•n•n J IDlf n maha~ 
gayri tabıi şeraıt dabılinde cere- rirlerimizle 11-
yan ettiği aeticelİDe vardıjuu rllfmOfUlr. ÇolE kıymetli eaerler 
16ylemiıtik. bırakan profulrtba Uml fllıteti 

Bu nokta llzerinde daha ziya• '1JUD bir la1Dan Y&flyacaktar. 
de kanaat vermiı olmak için Profe.arthı eaki c1cftu Oatat 
bugfin sadece iki isim zikrede- Halil Halit Beyin bu mnauebet· 
ceğiz. Bunlardan biri Ali Cenani le Vakıt için yazdıjl bir yazıyı 
bey ile Cevdet lzrap ve fıhak 4 llacfl uyıfamııda nqrediyoruz. 
Rafet beylerin şahsen allkadar 
olduklan ( Doğruluk ıirketi ) 
mnteabhidi HU.eyin Hnaan ve 
bu firketin katibi Faik beyler-

. [Alttarafı 2 inci sayıfamızdadır ] 

azı z. 

• 1 1 '. 

l:laydar; Rifat B. dün öğle-
den Sonra hapisten çıkb 

Gazi Hı. din ak.... ka· 
dar .. raycla mqpl almaflar 
hiç bir tarafa çıkmaoufiarcbr· 

MetJlı. Reülmla 
Enelki illa Şltli lllabat 

~unda kenclileriDe klclk 
bir ameUyei cerrahiye 1apdaD 
B. M. M. reiai K1Dm P ... 
Hazretleri diba akpm• kadar 
aaraydaki dairelerincle iatira· 
hat buyunnwı.r, kead terini 
ZiyMete ...... iiıb'.., .. 
doıtlarile ılrtlfmlltlerdiı. 

Adliye vekilinin davasından verilen mahk6-
ıet branııı temyiz i~in otuz aayıfabk 

bir layiha hazırlamııtır 
Gızete fotogrıf9ılarına « Öyle bir reıım "9ekinlz ki dılma 
müoıdeleye ha&ır, yılmamıt olduOumu g6ıterıin 1 " diyor 

Kham Pqa Hz. Din tama
mile aılıhatte olduldan mem
nuniyetle haber alınmlfbr. 

Maarif müıtetan 

-, 
Çocuk ••yıf elerı 
veGençllkaeyıfesı ....... ,. ......... 

na •'" ua.. luıW. 
•• 1u1ı .. etlty-

Yunan meclisi itilifna
meyi dün tasdik etti 

M. Venizelos Baıvekilimize yeni 
bir mektup gönderiyor 

Atina, 21 (Anek) - Hariciye 
encflmeni toplanarak mazbata 
mabarriri M. Karopaaoaun tu
clik lehinde Yerdiği rapona 
mllttefikan kabul etmiftir. M. 
Karapaao• bu nporanun aonua
da iki b8k6met aramdaki aa· 
mimi m&nuebat devresinin bq
lamuı için itillfnamenİD Yunan 
mediai tarafından kabultlnll taY 
8iye etmektedir. 

Hedlal meb'mandcıı 
Yunan meclial meb 'uaanınm 

d&nkli lçtimamda hariciye enci
meninin mazbatuile itillfname 

mllzakere edilmiı Ye ilk kıra
atte bOyGk bir ekteriyetle tudik 
olunmUfbır. 

Muluıcirlerln mlilngl 
Zab~ yann muhacirlerin yap

mak ııtedikleri mitingin açlk 
bir yerde icrHa meaetmiştir. 

H. Ventzelo5tan lamet 
Pafllv• 

M. Venizeloa lamet Pqaya 
hitaben Yucbiı cnabl mektubu 
mDprtlnileyhe g&nderilmek tı
zere dGn Atina aefld Enia Beye 
tndi etmiftir. 

Güzellik Kıraliçesinin çıkardıoı mesele 

Selim Sırrı B. doktorlara 
mukabele ediyor 

~ıhhiye müdürü Ali Rıza 8. tahkikat 
yapbracağını söylemektedir 

imali~ .Mlbeccel H.• Setim 
Smt ia kqJüi Aside ._ Sel-
.. H. lar tarafından 1apdU 
tedaYi aeticuinde 71 kilodu 
59 kiloya dllfllrllldnttınn. bir 
neYİ tedeYi olan zayıflatmayı 
ancak doktarlann yapabilecek
leri. Selim Sım B. iD 1m1aruwa 
doktorluk itlerine mndahale et-

Dea-Calfanun lhtfl6fı ile uır•ı· tikleri, mlltetabbip olduklan 
mık üzere latanbula ı•ldl kaydedilerek cezalandmlmalari 

Haydır Rlfet B. hıplsıne kepısınd• 

Haydar Rifat B., mliltantik nin davuındaa dolaya yerflen 
Nizam B. davasından dolayı ve- iki •ene hapia karanm temyiz 
rileıı 20 g11alnk hapis mtıddeti· için otuz bOyOk aayıfahk mufas
llf dGn bitirmif aut on oç bu· aal ve mOdellel bir llyiba hazır
Sqkia hapiaaneden çıkmlfbr. ladığuu, pazarteai gtlnlhle ka· 

Haydar Rifat Bey kapıdan ~ar yazmasını bi~p. ~it oldu· 
.... , __ k d fik H gu makama verecegını, hakkın· 
.... en yanan a re ası • d ·ı hkA • k •- •-•tib. d G t f t v af a ven en ma umıyet aranma 
.. ııua ı varı. aıee oogr • k · 
..._L_b. . . b. k .fi . temyız mah emeaınce bozulaca· 
"":"uaa ırleı:ı~D O Je tı. e~ Oze- ğını kuvvetle &mit ettiğini kay-
:oe çe~linc.e, ~l~mıı~ere~: detmit ve görllftOğO urada 

yle bır reıım çeiDDIZ kı daı- Mahmut Esat Bey baklanda :d. mllcadeleye ~· yıl~a.llllf nihayet ıon kanuni mercie de 
iumu gaatenml• demıftir. mOracaat edeceğini illYe etmiı· 

• Haydar Rifat Bey aonra ken- tir. 
eli.ile rBrlfea gazetecilere: «Mak· Haydar Rifat B., bapiaane 
lat, balda yerine getirmekten bqdoktoru lbrabim Zati, opera• 
ibarettir ki kunet ve kudreti· törfi Barbut Ye dit doktoru Ziya 
laİla baaa temine klfi olduğuna B.lerin faaliyetinden ıitayiıle 
,_. , 'm.a demif; Adliye Tekili- bahaetmiftir. 

Maarif mllltqan Mehmet lateniliyordu. 
Emin B. tehrimiıe _gelmiftir. Dnn Selim Sım B.le ı&rllftilk 
Mehmet Emin Beyin Tıp faklll· kendilİ diyor ki: 
teai ihtillfile me,gul olacağı - Dtmkl pzetelerde etibba 
s6ylenilmektedir. konıreaiDde daktor O.man Şefik 
Bu ibtillfa tebep olan diıçi SeUm Jım B. beyin benim Ye luzlanmm aley· 
Kbım Eaat B., azun 1eneler EYTelld ,enkl Etibba odm binde bir takrir Yerclijüd Ye 
Jmçred~Jifçilik Japbğuu, ay da lçtfmamda riyatete bir takrir aabte doktor oldapmm için 
500 lira kazamrken,gGn&n birinde verilerek 930 Tlrkiye gtlzellik haldmmzda kanuni takibat ya· 

difçi mektebİDİD ıeçenlerde Ye- ---------------------..;.. 
fat eden mlclnrn Se"er beyden 
bir meitup aldığını, bu mektup-
la keacliliDID lıtanbula elam 
edildiğini, burada Amellyab IİD
Diye maallimliiiDe tayin eclilcli
ğini, fakat mektebe ıittiii glD, 
" aeae IOllUCiar imtihanlar bqh· 
yor, mnme~ aafatile ü de 
çapanı, artık ıelecek aeDe 
deialere bql&nuuz ,, denilerek 
mektebe kabul edilmedijini, ba 
ftliyet karpaanda bir kabine 
açarak hayabm kazanacajuu 
s6ylemiftir. 

M. Rist 
Raporunu hazırladı 

Maliye mntebaaıaı M. Riat 
dDn bankalar konsaraiyoma reiti 
Nurullah Eaat beyi ziyaret ede
rek keacliai ile bir buçuk aaat 
gar01m0ttnr. 

Haber aldığımıza g6re M. Rist 
ıehrimizdeki ikameti e1DU1Dda 
bankalar ve mlleaeaab ticariye-
de muhtelif tetkikler yaparak 
raporunu hazarlamıttır. Mntehu
ııa bu raporu hllk6mete takdim 
lçiD yum Ankaraya sidecektir. 

- Anlıyorsun ya ayni kumqtaa bir ceket, dart pantaloa 
yapacak11n. 

- Niçin dart pantalon ? 
- Kanm yeni aldığı çoban k6peğini gece yansından ıonra 

bahçe bpıama bajlamaja bqlada da.. 



- 2 - VAKiT 22 Haziran il319 ----- !""~~""""""'~"'!'!"!"~~~~~~~-------"""!'!'""~~~- J 
ret ve teessürle okudum. Evve· İ enani . en açma }ffi • y · pılmH&nl istediğini kemali hay- Al c B "b k d ' dı· ormuş 8Telgraf habereı-I 
Ji şunu arz etmek isterim ki '' Ankara sokakları 
ben ve kızla rım mütetabbip ( U(ı tararı ı inci sa,·ıfamızda ] ra &'ene burada ıayanı dikkat olarak bir takım sui kast, bir Yeniden 640 elektirik J:\(1'1 .. 
değiliz, mesleğimiz beden ter- dir. Hüseyin Htiınü B. ile Faik bir hadiıe daha vukubulmuş, takım vukuat şüpheleri bat gös- b k k 
biyesidir. 8. Ali Cenani beyin gaybubeti yataklı Yagon kondüktörü Ali terecektir. ası onaca Be" 

Ben Jsveçte tahsil ettim, kızla- şayi olduğu günlerde Ankara Cenani beyin elinde pasaportu Efk. mum·yeye gelince, Ankara, 21 (Telefon) - ı. 
rım Almanyada tahsil gördüler. arı u 1 C lediye cemiyeti fevkalade olar•" polisine müracaat etmiıler ve olmadıaını oörmfif, kendisinin dog-rudan dog-ruya Ali enani r 
Bedeni terbiye etmek, vücuda • • toplandı. Elektrik •irketile y•P. Ali Cenani beyin firkete ait Halebe gitmek iıtediğini anla- beyin kendi adamları bu tarzda ., ttJ. 
ııhhat, ahenk ve zerafet vermek defterler vesair vesikalar ile yınca " pasaportsuz Halebe gi- ibbaratta bulunduktan sonra ef- lan yeni mukaveleyi tasvip e 
demekt"r c· t"k bir b b k Şehre yenı'den 640 lamba kO" 1 

• ımnas 1 yapan era er asasında bulunan otuz demezsiniz ,, demiştir. Fakat Ali kin umumiye, hUkümete yUz bin-
vücutta tabiatile fazla yaglar dört bin lirayı Ye bankalardan Cenani bey yataklı vagon kon- lerce lira borcu olan bu zatın nacaktır. • 
erir, adeleler kuvvet kespede.r. şirket namına ahnmıt çekleri de dftktörilnBn bu sözüne ehemmi- Suriye ve Mıaıra gidiıini tabii Ankaraya SU İAa)eSI 
Bizim memleketim zde doktor· I · ·- · · 'ld' k ·k Be b' A k 21 (T l f ) >.r a ıp gıttigını bı ırere fi Ayet yet •ermemİf, ·• n me uıum. bir hareket olarak nasıl tellkki n ara, e e on -
lar da dahil olduğu halde her etmitlerdir. Paıaportauz gidebilirim,, demit· edebilirdi? kara suyu hakkında ıneditÇI 
kes için cimnastiğe çok ihtiyaç Tabii bu ıiklyet bükümet,.e tı"r. l_.e bu ıuretle yoluna de- A kabul olunan 2 milyon liralİ 

Ü h T "' 2 - Ali Cenani Beyin n-Yardır · zvi bir ra atsızlığı nazarı dikkati celbetmıt· , bari,.- Yam eden Ali Cenani bey ip- teahhUde mezuniyet hanunu uır. 
l . T karadan giderken her tanıdığını, ı..:..a 

olmayan şiıman arı ınceltmek te deveran eden firar f&yİaa&Dm tida Halebe ve Halepten de rine gelen tekliflerin tetki5 • ..... 
b d b. ·ı · · · "d" her dostunu ayn ayn hareke· e en ter ıyecı ennın ışı ır • manasız bir dedikodu mahiye- battan m6ntehuı olan Trabluı başlanmıştır. 
A d b. J • "k tinden haberdar etmesi icap ı:ı.cfl' vrupa a ın erce cımnasti tinde olmadığı kanaatini •ermif- Şama aitmiıtir. Fenni cihetlere müderris ur 

l · d 1 •· etmezdi. Ancak, mademki uzun · müesses erı var ır ve on an tir. Bunun üzerine polis tabki· Buraya kadar kaydettijimiz hanettin Bey memur edilmiştil'• 
'd d l · h" b" · d kt bir sefere ve hudut haricine ı are e en erm ıç ırı o or katı açılmıthr. Ali Cenani Be- hadiseleri resmi dosyalar ile it· Ziraat mütahassıll 
d - "ld" çıkıyor, kendileri ile binlere~ egı ır • yin Adanada görildUğil bak· hat Ye iıpat ediyoruz. Bu vazi- Ankara, 21 (Telefon) - lktl' 

Milb 1 h l. T" belki de yilz binlerce liralık ecce anıma ge ınce ur- kında bazı haberler alındıiı bil- yete göre burada bilhaua dik- "ktıt" 
kiyenin 1930 gu""zellı'k '-·-aliç ... ·ı· d" ·1 k Ad li d d b k maddi menfaat rabıtalan olan sat vekaleti ziraat kursu, J LJ .ıur "° ırı ere ana po · s mü Ur- kat edilmek icap e en ir aç di ·· t · d .,... 
Olan bu banim kıza C·ımnastik t• t 'ki . . k d programa muı enı en 

lüğünden bu huauıta mevcut noktaya ifaret edeceğiz: ıcare şerı enne, lf ar a af'" ıube için memleketimizce ~ 
yaptırmalan, vücuduna biraz za- malumat ıorulmuftur. Adana ı- Doğruluk ıirketi mftteah· larına malumat vermesi, zanne- b . ..,, 
rafet vermelerı· ı'çı·n, ı"çlerinde ı· d · 1 b- H H b ·ı k deriz, bir zaruret idi. Acaba mış mtıtahassıslar cel i içıa ..ı, po ıs mü ürlyetınce yapı an ta hidi ilıeyin nsnn ey ı e i· ı k kt d B 1 r,. 
doktorlann da bulundugu- bazı neden dolayı Ali Cenani Bey zu 1 yapma a ır. un ann _JI, ki katın neticeıi de ıunu göster- tibi Faik beylerin polise vuku bine vekllet kadrolannın t.,.. 
zevat kıdarıma müracaat ettiler, mittir : Ali Cenani Bey klnu- bulan mftracaatlan. Acaba bu kendi it arkadqlannı ve ticaret 
Onlar da bl·r vatan~ı vazı'fe "ki · · h b d t •--· . .kini müteakip baılanacaktır. nuevvelin ikinci günli Adanaya tarzda bir mUracaat Ali Cenani ıerı erını a er ar e me&.aıııa N B 
telakki ederek bu işi üzerlerine varmış, bir gece orada kalmıf, bey na:ıarında gazete neıriyat· Ankaradan kalkıp ecnebi bir aCİ • 
aldılar. Şimdiye kadar vücudunu ayın üçilncii günü Adanada ti- !arına esas teıkil edecek bir memlekete gitmiştir? Sonra ne· Mahalli idareler umd-
ihmal etmiş olan bu hanım kızın caretle m~ıgul olan Ga:ı:iayın· mesele değil midir? Ali c~nani den dolayı Adanada kendisinin müdür muavini old 
cimnastik sayesin e vücudu za- taph Pazarbaşı zade Nuri beye beyin p.hsan alikadar olduğu nereye gittiğini soran dostlanna Ji 
rafet kespettl. ve bı"raz ı"nceldı·. G b d d 1 1. k d 1 . ..G . Ankara, 21 (Telefon) - D aziayanta a gi eceğini ıöyle- bir ıirketin a am an po tse mtı- ve ya an a am arını yme azı- ~ 
Bunun bl'r cu··ru··m olacagwını h'ıç . h b 1 kı k d d Al' C . b d k liye merkez: teıkilib k~---mış, atta in ira eYra na - racaat e er e « ı enanı ey ayintaba gi eceğim,, diyere d ali' 
aklımdan geçl.rmemı"ctı"m. d" k b'l d b al 1 1 b b . k . mucibince tqekktll e en m 

y ıye mu a ı in e yüz et tm binlerce ira i e era er şır etm oraya gitmemiı, Suriyeye ge9- " 
Evlatlarımın bu hasbi ve fahri idareler umum mtidtırl6ğii •..., 

lira satın alarak ayın üçilnc6 evrakını •e defterlerini aldı ve mittir? Hükumet, gazeteciler, · 1 • 7500 k ı IDP" 
mesaisine kartı doktorlarımızdan günü yataklı vagon ile hareket ortadan kayboldu » derlerse ve efklrı . umumiye resmi polis vın iiıne Unlf as i 
takdir beklerken haklarında bir etmiştir. Fakat çok şayanı dik- bundan haberdar olan gazetele- tahkikatının bu tarzda bir neti- ile Naci Bey tayin edilmiıtit• 
üfürükçü muamelesi yapılması kattir ki Adanada doıtlarına rin hadiıeyı· kayt ve n'tretmeleri Mısırdaki buhran .J 

ceaine vAkıf olduktan sonra Ali ı _., istenmesine hayret ettim. Gaziyıntaba gideccgw ini söyli- hakaret Yeya Ali Cenani beye Kahire, 2l ( A.A ) - 9 
Cenani Beyin Suriyeye ve Mısıra S k p k b. · · ll tff Otuz: Uç senedir cimnastikle yerek trene binen Ali Cenani hakaret maksadile yapılmıt n-•- ıt ı •ta a ınesmm par dl 

_. giditini nasıl olur da esbabı · d'kf · · d ~ uğraşırım, Tıp fakültemizde iki bey Fevzipaıa istasyonunda tren· riyat kabilinden mi telakki edil- tonun fım 1 ıçtima ew~ 
sıhhiyeye müstenit tabii bir se- 'b k dJI ıene dera verdim ' ve gariptir den inmeıi li:ıımgelirken inme- mek llumgelir? y okaa bu ne- na ayet Yermeğe arar ver 

T yahat addedebilirdi? h b J genç doktorlarımıza, şişmanlara miş, yoluna devam etmiştir. Son• riyalı ıahsı ve vazifesi itibarile a er a ınmııtır. 
tatbiki lazımgelen ( passif) ve de muıaaf ehemmiyet alan bir 3 - Vakıa Ali Cenani Bey Ali ziraat mektebi 
( f) h k l · · d" E 1

- ld'~ t b'· Mısırdan avdet ettikten sonra ı -'-acti are et en acızane öğret- 1• vra~ ge 1•• zaman • 11 yazife tellkki etmek mi icap Ankara, 21- Ali ziraat ,,,_, 
tim. Kırık ve çıkıkların sargıdan keyfiyeti tetkik ye tahkik ede- eder? seyahate çıkmazdan evvel pasa- tebinin burada bu ıene aç~ 
çıkarıldıktan sonra nasıl masaj ceğim. Selim Sırn B. yüksek Eter hakikaten bahsettiğimiz: port aldığım s&ylemiftir. Fakat için hazırlıklara başlandı. ~ 
yapılacağını, hatta paralizeye kar- mevkii içtimaİIİ olan bir zattır. şekilde polise vuku bulan müra- dediğimiz gibi Ali Cenani Beyin tebia tabail milddeti .. ç ıe~ 
tı tatbiki iktııa eden hasta cım- kendisinin ve kızlarının mlitetab-- caat Ye ihbardan dolayı ıikiyet firan ıayiuı çıktılı zaman polis Bund i;atlia lıtanbul, ~ 
nastiklerini okuttum. Senelerden biplik yapmıyacaklan qikirdır. etmek llzımsa bundan dolayı tarafından yapılan tahkikat Su- Adana ve Bursada tlli _..,. 
beri ben doktorlara arzı hizmet Ancak, zayıflamak bir sıhhat mu~atap olacak elbette gazete- riye bud11dunu geçerken llze- mektepleri açılacaktır. 
ediyorum sanıyordum. Meğer meaeleaidir. Bir imanın zayıfla- ler değildir. Binaenaleyh doğru- rinde paaaport bulunmadığım • 
onların içinde beni bir Şahnazar tılmasının doğru olup olmadığını dan doğruya Ali Cenani beyin tesbit etmiftir. İtte o vakitki bil· Hammallar ve Emane 
zannedenler varmış!.. doktor tayin eder. Bu hanım kendi adamlan ve arkadqlann· tün nqriyat ta bu malumata Emanet, mlleuesatı buıus~ 
Sıhhıve madara divor ki kıza kürlere bqlanılmadan dan tiklyet etmesi lbım değil iıtinat ediyordu. Ali Cenani çahıan hamalların bilhassa!~ 
Sıhhiye mildürü Ali Rıza Bey, böyle bir müsaade alınmıt mıdır, midir? Esaaen onun için de na- Bevin avdetinden sonra mevcu- ıirketlerinde ç•hıan hamall"_.l 

bu mesele hakkında bir muhar- alınmamıf mıdır. Bu cihetleri sıl ıiklyet hakkı olabilir ki ha· diyetinden bahsettiği pasaporta marka takmalan Ye y~ 
ririmize ıunları söylemiştir. tahkik edeceğim. Ondan ıonra dise budur Ye bu hadise karıısında gelince: Mademki cebinde pasa· sak elbise giymeleri hu~ 

- Bu meseleye dair olan ne yapmak IAzımsa 8yle hareket , her kes elbette hakkını takip port vardı. O halde bu pasapor- tahtı karara almıt ve mneud-" 
evrak henüz bize havale edilme- edeceğim.» 1 edecek ve ortada gayet tabit tu yanında iken saklaması niçin? bu karan tebliğ etmiıbr. 

Bir buçuk ay vardı ki eline 
kadın eli temu etmemİf, vücu· 
du kadın vücudunun hararetin· 
den mahrum kalmıı, yediği gıda 
vücudunda toplanarak Patayı 

patlamağa müheyya bir bomba 
haline getirmitti. 

Birinci hanım arbk vaktini 
geçirmişti. Saçlan ağarmıf, ya• 
nakları p~rsümllıtü. 

ikinci hanım, ell gözlU, güzel 
bir kumraldı. 

Üçüncüsil. kara kaş, kara göz; 
dördllnclisü sarı saç mavi gözdü •• 

Bir buçuk aylık imsakten sonra 
o gece, Paıa, ayrı ayrı her ha
nımın odasına girdi. 

Kimisinin yanağını okıadı, ki
misini gıdıkladı, kimisi ile şaka
la9tı, nihayet dördUncü Hanımla 
yatb. Bn suretle ayn ayn hep
ıinin ıönllinU hoş etti. 

Mavi boncuk hiklyesini, an• 
ıaaıı bir ıurette ve muvaff akı-

yetle tatbik eyledi. .• 
Paşa. kanlannın hepsini ayn 

ayn severdi: 
Birinci kanıını aldığı zamaa, 

henüz milizımdı. Senelerce ken
disinin ııkınlıımı çekmifti. 
Binbqı olduğu zaman ikinci 

Hanımını almıfb. Hanımın ayatı 
uğurlu gelmitti. Çünk& binbqı
lıktan aonra pqa, terfi merdi
venlerini darder dlSrder atlanuı 
nihayet birinci ferikliğe kadar 
gelip dayanmlfb. Ejer ıu bmzır 
hllrriyet ortaya çıkmuaydı, mi• 
şürlnğU bile eli kulağında idi. 
Hatta bu husus kendiıine ibsaı 
bile edilmiıti. Eğer m6für ol· 
madan 6lline gam yiyecek,g6ztl 
arkada gidecekti ... 

Miltir olduktan ıonra aon bir 
kademe kalıyordu ki o da ıe
rasker olmakb. 

Serasker olmak için nesi ek
sikti, Allah •ıkına? Kellesi mi, 

knlatı mı, cüssesi mi, heybeti mi? 
Etli kafası maşallah, lbrail 

klleıine benz:iyordu. Hatta lıtan
hul kahpçılarında fesine uygun 
kalıp bulamadığı için . husuıi bir 
kalıp yapbnDlfb. 

Zaten "Seraskeri ıaferpeyker,, 
olmak demek, heybet Ye ctlue 
aalıibi olmak ise, kendisinin hey
bet ve cilssesi, devrin Seraske
rinin heybet ve cftsseıinden apğı 
mı idi?. Hatta heybet Ye cüssesi 
Seraakerden ilstün olduğundan 
dolayı aaraydaki unvan Ye lAkabı 
(Ayıboğan Halil) değil mi idi?. 

Serasker olduğu takdirde itin 
pç tarafı, kiğıtları okuyup im
za koymaktı. Fakat kızlar ağası 
incir çekirdeği kadar mini mini 
kafuile geçenlerde bunu da hal
letmitti: 

Nazaretlerde milbürdarlartn 
itleri pçleri ne idi?. Koca bir 
nazır paıanın, mUhürdar durur
ken klğıdı okuması, kalemini 
hokkaya sokup imza atmak için 
parmaklannı mürekkeplemesine 
ayıp ıeydi!.. 

.,. ·-' -v· ğası, 
au ı&yler ::n, 

Halil pqaya bu
biraz da kendi 

koyu cehlini tebriye ediyordu ... 
HGrriyetin illnı papnın bu 

son emelini baltaladı ... 
Ablasının evinden konağa gel

dikten ıonra pqanın ilk iıi, sa
ray hafiyeliğinin rümzü olan 
nar çiçeği rengindeki al fesini 
dejiıtirmek oldu .. 

Bununla beraber ihtiyatlı ha· 
reket ederek beı on gün kona
ğından çıkmadı. Sade semtteki 
komtulan kabul etmekle iktifa 
etti ... 

Pqa, İbrail kilesi cesametin· 
deki etli kafasına rağmen zeki 
bir adamdı. Komtulannı bnsnG 
idare ediyordu . 
Eğer komşulan Contnrk iıe 

o da ateıli bir Contürk oluyor, 
eğer mubataplan saray münte
sibi ise o da Abdülhamidin kuv
vetli bir taraftan kesiliyordu. 

Eb ne yaparsın, devre göre 
biraz eğrilip büğrülmek laz:ımdı. 
Köyünde gördüğü ırmak kena• 
nndaki kavak ağaçları öyle de
ğil mi idi? .. RilzgAr hangi taraf
tan geliyorsa aksi tarafa yatmı
yorlar mı idi ? ..• 

.n martta Paıa biraz llmide 

dnıer gibi olmuıtu. Hatta ... 
sıra ağalanna kupa ara~ 
kotmalan için emir bile Y;rrı!'f 
istedi. Maksadı, tezelden ~ 
koşup velinimetin yanında 111~ 
almaktı. Lakin ıokaklarm ~ 
ıeri andıran hali öteden ~ 
den kurıunlann vızlıyarak g~ 
Paıayı tereddüde düıürdO. _.k 
bulanıkb, durulmasını beki~ 
lbımdı. Zaten ağası ve akıl r111flf':1 
cası Tayyip Efendi de ı; 
tavsiye etmiıti. '-

Belki devir gene tersine ~ 
ner, Contnrkler belki gene~ 
lebe çalarlardı. Ablasının e ~ 
fareler gibi tavan arasınd~ i f,a 
çirdiği günleri unutmuı mu ~ 

Pqamn 31 martta yeni b il' 
tazelenen saray aaltanatınıll fi 
desi ve dolayısile mllşilrlilk ~ 
Seraskerlik sandalyasına çık~ 
emeli, haraket ordusunun ~~ 
bula girdiği glln nihayet b . .., 

Velinimet yaka paça edıl.~ 
Selaniğe gönderilmişti. Va'IJ'F; 
Contürkler hlkimdi... JI' 

Pqa, genif bir nefeı ~ 
Aylardanberi hangi peygalll 
kul olacağını ıaıırmıştı. 

(o:tlfll 
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C s p 0 R ) Turing kulüp ihtilaf ihtilaf O:stiJne ! 

Doktorların bu seferde diş 
tabiplerile aralan açıldı 

Anlaşamamazlık, haysiyet divanın· 
daki azalıktan çıkıyor 

Ktıçtık doktorlarla bOyilk dok
torlar arasındaki ibtili~ daha 
&ılledilmeden timdi bir de dok· 

tarlarla diş tabipleri . ·~asında 
bir ihtilaf bat g&stennııtır. . 

Bu ihtillf evelki günktı etib
bı odasının içtimaında meydana 
k b. ı · ıunları 

Ç1 mıı ve diş ta ıp en 
taylemişlerdir. 

ıcAidatta ve içtimalarda. Dr: 
1-daıı aynlmıyan difta~ıpl~ 
htyıiyet divanı içtimaı~d: bu~ 
'nılnıamalıdırlar. latanb 
l111ıan bir diJtabibinin dtYanı 
b . . . ağnlmıyarak 
ıyııyet ıçtımaına ç lb. d' 8u d b. doktorun ce ı ıı raa an ır . . Bu 

ltbiplerini rencide etm'!tir • d h 
lbtselede heyeti idarenın. a a 
L d n-asını bekhyoruz,, .._llas avra -

Dü bu mesele etrafında n:ıe~-n . . . ırtı· 
tul olan bir mubarrınmıze . T 

11lada ı6z a6ylüyenlerden dıtta· 
bibi Suat lsmail Bey ıunlan 
•iSylemittir : . 

" Nizamnamenin maddeı mah-
1\ııuı u mıntakası dabil~n~e en 
.... . . dit tabibi ve dışçı bu
._ yırmı . t 
lun tibba odalan hayııye 

an e b'b. 
d. b'r de diıta ı ı aza 
ı•amna ı 

intihap olunur, diyor. . 
Divanı haysiyet azası denınce 

bunun doktor veya diş tabibi 

olmaaında bir fark yoktur. Her 
ikisi de her noktai nazardan 

ayni lıukuk ve salahiyeti haizdir. 

Ha ' amız heyeti idaresi 
bu maddeyi "l<eiimn ~ bir 
tekilde tefsir etmit ye diştabibi 
divanı haysiyet azasını ancak 
diştabibi ve diıçi mes'elesi rü'-

l'tt edileceği zaman davet e~-
11littir. Doktor arkadaılara aıt 

İki vücutta bir kafa 
-'•"tınd• bir k•dın 4 elli, 4 

'Y•kh bir 9oouk doğurdu 

13 haziran 930 cuma günll 
~lllı Bannmda garip bir 
Ohaı vak'ası olmuştur. Gölbu

tt.ı:.. 
~f •• mahallesinden Ahmet 
el' t.lldi mahdumu Mehmet Efen• 
llıı~ zevcesi Zeynep Hanım 

:-ıataiz olarak sekiz aylık bir 
dlib .. d . . t' 1) "' tlnyaya getırmıt ır · 
t. .. °İ'•n çocuk, kafasının iki 
k~fı Ytiz, vOcudu bfttün olmak 
dGrt Yle dört ayaklı, dört kollu, 
btt ~aklı, kocaman kafalı 
Qhap •cıbectir. iki kilo sıkletinde 

G kızdır. Validesi bayattadı~. 
~temize ginderilen bır 

derc.1i1orml 

Diş doktoru Suat ismail B. 

meselelere bakılırken lstanbul
da bulunan diştabibi divanı hay· 

siyet azası dururken fuzuli yere 
yol masrafı vererek Bursadaki 
azayı getirtmiıtir. Bu, sarih bir 
aui tefehhümdUr. Kongrede bu 
meselenin tefsiri Sıhhiye vekA
letine havale edildi. VekAJetin 
bu maddeyi bizim tefıir ettiii· 
miz gibi tefsir edecejine fOphe
miz yokt\lr. ,, 

Müteferrik· 

Ahçılık dersleri 
Hıvagızı !irketlnde yemek 

pi!lrlUyor 
Dün öğleden sonra, Beyazıtta 

elektirik şirketi bina1ında hava 
gazı şirketi tarafından halka 
ahçalak dlni verilmiftir. 

Derse birçok Hanımlarla be-
nber birkaç ta ihtiyar miltekait 
erkek gelmiılerdi. 

Şirket memurlanndan biri, 
aalonda hazırlanan hava gazı 
ocağı hakkında izahat vermit, 
bu ocakların k6milr ocaklanndan 
daha ucuz olduğunu, fakat eyi 
kollanmak lhım geldiğini aöy
lemif, ocaklann nasıl yakılıp 
idare edileceğini tecrübelerle 

göstermittir. 
Bundan sonra aeyicilerin 

önllnde zeytin yağlı a11ekadın 
faaulye ile domateıli pillv piti· 
rilmq, oradakilere ikram edil-

miıtir. 
Bu dertler her cumartesi gllnO 

verilecektir. 

Mm. Ebert 
Bir haftadan beri lıtanbulda 

bulunan eski Alman Reisi cum
hurunun annesi Mm. Ebert 
iki giln sonra Ankaraya gide
cektir. 

Alman ticaret mektebi 
Bugün Alman Ticaret mektebi 

talebesi bir gezinti yapacak, 
Tarabyadaki Alman ıefaretine 
gidecektir. 

Alman sefiri M. Nadolni ce-
naplan ve bir kaç giindenberi 
ıehrimizde bulunan eski ~)manya 
Reisicümhurunun anneaı Mm. 
Ebert talebaye birer nutuk söy-

liyeceklerdır. 
Irak sefiri geliyor 

TOrkiyenin Irak ıefiri Rauf B. 
bugiln Ankaradan ıebrimize ge
lerek Perapalaı oteline miaafir 

olacakbr· 

Bugünkü mac 
Mıcırlarlı bugün Gen9·er 

muhtelitl oynuyor 
Macaristan Gençler Likinin 

temsili muhteliti bugiln ikinci 
maçını bizim Genç Muhtelitle 
oynıyacak. 

Bu milnasebetle ilk defa ola
rak sahada son senelerin yetiıtir
diji yeni oyunculardan milrekkep 
genç bir muhtelitin oyununu 
seyredeceiiz. 

Bizim Gençler muhtelitinin. 
F enerbabçe, Beıiktaı ve İst. 
Spor· takımlarına mensup genç 
oyunculardan mürekkep olarak 
fU suretle çıkmuı çok muhte
meldir: 

Rıza (F.) 
Adnan (B.) Samih (t. S.) 

Mahmut (8.) Hasan (l. S.) Reşat (F.) 
Niyazi (f.) SelAhatt in (1, S.) ~Azım (B.) 

l\1uzafrcr (F.) Fikret (F.) 

Macar Temsili takımı tertip 
heyetinden: 

1 - Bugtin yapılacak olan 
Macar genç temsili takımile 
heyetimizin teşkil ettiği genç 
takım maçına saat tam 18 de 
baılanacaktar. 

2 - Bu müsabakadan evvel 
Fenerbabçe·Beıiktaı küçük ta
kımları saat 15,30 da karıılaıa
cakhr. 

3 - Aıağıda isimleri yazılı 
genç futbolcularımızın fotin be· 
yaz pantolonlarile saat 15 te 
Stadyumda hazır bulunmaları 
tebliğ olunur. 

Rıza, Şevket, Samih, Adnan, 
Ziya, Mahmut, Hasan, Reıat, 
Şekip, Niyazi, Nuri, Selihattin, 
Muzaffer, Nizım Fikret Beyler. - - ---

f uat B. 
Tayyare cemiyeti 

reisi şehrimize 
geldi 

09 tıyyıre ,ubeılndekl 
ıul lıtlmıller 

TOrk Tayyare cemiyeti reisi 
Rize meb'usu Fuat B. evvelki 

çalışıyor 

~talya, Almanya, İsviçre kulüpleri 
Reşit Saffet Beyi kendilerine 

fahri reis yaptılar 
~1urahhaslar Türkiye hakkındal<i intibalarını 
«güzel ve samimi bir ınuhıt, san1in1i . ye ıue<lcni 

İnsanlar» kelin1deriJe izhar edivorlar 

Re~it S4ffei B. 
Geçenlerde ıehrimizde topla-

• ' beynelmilel Turing kulüı-•.;ri 
ittihadı kongresine gelen 36 mem· 
leket murahhaslarının lstanbul
dan çok güzel intibalarla ayrıl· 
dıklannı o tarihte y,azmıştık. 

Haber aldığımıza göre memle
ketlerine dönen bütün Turing 
kulüpleri reis ve azaları Türk 
Turing kulübil riyasetine müte-

addit mektup ve telgraf yollıya
rak lstanbulda gördükleri hüsnü 

kabulden dolayı minnettarlıkla

rını bildirmektedirler. Bilhassa 
Tnrkiyenin pek az bir zaman 
zarfında yarattığı medeniyet ve 

terakkiden çok sitayişkir bir 
lisanla bahseden bu murahhas· 
ların birçoğu Türkiye hakkında 

intibalarını (tam manasile samimi 
bir muhit, ve bu güzel muhitte 
yaııyan yine çok samimi ve me
deni insanlar) kelimeleri ile an
latmaktadırlar. 

Bu meyanda ltalya, Almanya 
ve İsviçre T uring kulüpleri reis
leri Türk Turing kulüp reisi Re
şit Saffet Beyi kendi kulüplerine 
fahri reiı intihap etmişler ve 
kendisine bir altın iğne gönder
miılerdir. 

itıretfer : 

İn1tihanların sonu 

Kulüpte "'f•aliyet 
Türk Turing kulübü kongre

den ıonra faaliyetini bir az da
ha genişleterek büyük mikyasta 
duvar rekJimları ve Yalova hak
kında Fransızca bir resimli reh
ber, Almanca Türkiyenin man· 
zaralarmı havi broşürler bastır
mış, dünya turing kulüplerıne, 
tren ve vapur istasyonlarına 

otellere göndermiştir. 

Bundan baıka bazı mıntaka
lardan ecnebi seyyahların oto
mobille geçebilmeleri için 6 ha
ziranda Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul edilen kanu· 
nun tatbiki ve bu yolların tafsi
litile bildirilmesi hususunda ala
kadar makamlar nezdinde te
ıebbüsatta bulunulmuştur. 

Diğer taraftan seyyah celbi 
meselesile hükumet te ç..ok yakın-
dan alakadar olmaktadır. Bu 
cümleden olmak üzere tütün in· 
hisar idaresi tarafından ve Tlir
kiye Turing kullibU firması ile 

yeni bir nevi cıgara yaptırılarak 
her tarafta bilhassa Beyoğlunda 
satılığa çıkarılmıştır. 

Tütün inhisar idaresi tarafın

dan bu cıgaralardan birer büyük 
paket kongre azaları lstanbulda 
iken kendilerine dağıtılmış, mu
rahhaslar tarafından çok beğe
nilmitti. Bu nevi cıgaranın bil-

hassa seyyahlara satılması için 
Türkiye Turing kulübü otellere 

ve tercümanlara tavsiyelerde bu
lunmuştur. 

Maarif cemiyeti 
faaliyetini 

tevsi ediyor sabah Ankara· 
dan şehrimize 
gelmiştir. Dijer 
taraftan abnan 
maltimata gare 
Tayyare cemi • 
yetinin Beyoğ • 
lu , Eminönll , 
KOçUkpazar ıu
belerinde bazı 
1 

u i istimaller Ail•• - Bizim zomammızd1 tıbbiJ e 

k 
böyle midı? Bakmız Harblyenin, Oa· 1 meydana çı .. 

mıı ve mes'ul• Fuıt B. latcsarayın )'t.üştirdiklr.rmr.?.. Cemıyelin Kadırgadaki talebe J'tır-
leri derhal mahkemeye verilmiı· - 1:.·vct, ama o zama1tda mektep dunda b:r yatakhane 
lerdir. Fuat 8. dlln bir aralık mektep diye meydanda bir bumar Türkiye Maarif cemiyeti faa-
mOdOriyete uğrıyarak ıui istimal vardı; memleketin hocası da or:ıda liyetini tevsi e tmektedir. Şimdiye 
t ıhkikatile meıgul olmuıtur. idi, talebe.si de... kadar 3.l vilayette mümess llikler 

- Bizim zamanımızda fala11 ı•e t k'I d'l · t' 1 t h ld 100 Yapılan tahkikat neticesinde eş 1 e 1 mış ır. s an u a , 
f alan g.bı ltocalnr rnr ı ı.. . B sad 60 t ki ı. • t ı b 

Beyoölu ve KüçDkpazar şubele· ur 8 ya a ı 1.:ırer aıe e 
e 1 - Eı1tl ... Fakat 011/arın z -:ma d l ı B A k 

n
·nden zimmete geçen paranın yur u açı mış.ır. u sene n a-

nında siz de bır rocalr,•u11nz ve bu- d k t l b h l k ürer bin ve Eminönündeki mik- ra a ıı a e eye ma sus oma 
T ld glin auyau"'un11z da o çocuklu' deı•- üzre b' t ı kt tarın da ,2000 lira o uğu anla- 5 ır yur açı aca ır. 

rinilı korka •, şuurs ·ız, savgısın:Jall Ankarada Almanca, lngilizce, 
ıılmııtır. ___ ---- b · '/! ıı _ başka " şty de ı · Fransızca lisan kursu açılmıştır, 

Nafia müıtetarı - o zamanki rocuklar da bugüll Bu derslerin şimdiki halde 110 
Ankaraya gitti yok! falan, falan bizim sınıf arka· müdavimi vardır. Bir de ecne· 

Bir kaç gUndenberi tehrimizde daşımızdı. biler için Türkçe lisan kuram 
bulunan Nafia müıteıarı Arit B. - Oüztl, ldkin bu!!tin işittim k·, açılmı~tlr. 
diin akıam Ankaraya dönmüş· maarif sı ı bir imtihan yapml§, Cemiyet mekteplere girmek 
tnr. Arif Beyin izahatına göre su.al/eri kendi J'azmış gön1ermiş; istiyenltr için rebber,Muallim yıllıgı 
taarruf ve vesaitten istifade içinde liseltr o'an mektep/um bir ı i Ji faydalı eserler neşretmiıtir. 
için Ankara Nafia fen mektebi· rotunda ıkmal imtihan na kalmadan Ba aydan itibaren de D.lek Bağı 
nin lıtanbuldaki mektebe ilhak gecen • bütün sınıf geç,rme gaı r:- iıimli hir mecmua neırine baı-
edilmeai takaırür etmiştir. t.nc ratmen • yüzde y ·rmi ·i bulll- lanılmıttır. 

Terkoı va Pıhtım ıirketlerine muyor d.yorlar; buna nt dcrs 'niz? Cemiyetin bütçesi 929 da 53 
ait mOzakerat bu ıene zarfında "·--------------' bin lira iken bu sene 64000 

neticelenecektir. l liraya yükaelmiftir. 
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1 
lngiliz gazeteleri, bilhassa • • ----------~-~ 

ıUnHn ınec isinin fHS~İ~İ şNi~~~~o~.~!!:n~!t>:da- ~r:ı7i·~~:; .• l::ı~· ~:ı~:~!:~ FEDA YILERI :=vmn=ÖHıa~ ... ;rs 
At

. d d.. l h b külen talihsiz Hint için sane yazılar yazdılar. M~şhur •• 
ına an un ge en a er- profesör Bravnın üfulünden kısa Vur '· Oldu·· r ·' Mahv et 
lere göre Yunan meb 'usan yeni bir rapor çıkb. Bu rapo- bir müddet sonra pröfesor Ar· 

meclisi Türk-Yunan itilAfını tas- run 400 sayıfalık birinci kısmını noldun da ebedi gaybubeti in- K d•• k" . t• • •• rketlet 
dik etmiıtir. Bu itilifname daha tahlil eden bir makale okudum. giltereyi iki milmtaz müsteşrik· aptanın UŞ Un vazıye iDi goren esra dJ 
evvel btıynk Millet meclisi tara· Eseri lngilterenin siyasi fırkala- ten mahrum birakmışbr. Bravin bu gibi say halarla Hal dunu teıvik ediyorlar 
fından tasdik edildiği için artık 
bumınde .t 'b . et mev nna mensup, nüfuzlu adamlar· gibi Arnoldin da vakıtsız dene- _ 6 7 _ 

6.. n 1 1 aren meny • dan m~rekkep kalabalık bir cek bir yaşta vefatları birçok k" 
kiine girmiı demektir. h B-L- ml k tl · b h ş k Esrark,.•ler, her taraftan bağı· lannı yakalamış ve haya.b~_ıuJ' 

Tnrk-Yunan itilihnın bu su- eyet yaJ:mış. awsettiğim ma- me e e enn ve a usua ar _,, ,.... __ 
kale, meseleyi iyi kavramış, ....n. memleketlerinin ilim muhitlerini nyorlardı: tarmak için tiddetli bır ;ır 

retle kat'iyet kesbetmiş olması 5
.. d d k'al d D k k k k k ( d l · · 'şti •• ! bat•'! .... akı zel hülisa etmiştir. Ben raporu e müteessir e en va ar ır. - ur or a , açma, açma e eye gınımı • lKI PJlV-:. 

bir kere (Lozan) moahedeıinin tekrar tahlil edecek degı" 'lim. Profes<Sr Arnold bundan henüz Bu korkunç sesleri ve naralan alta fiıt üste olmutlardL ..Jo. 
imzasından beri iki memleket b' l · fir til · · d d '--1 k' ki k' nI Jrnıytr yalnız bir noktası hakkında ır ay evve mısa sure e ıçı· duyan kaptan ur u ve ıu ıcını ım, üste ım a af ,., _,d'} 
arasında zühur eden muallak mizde bulunuyordu. Nüahalan B 'ki · keıP'r_. .. ı· k M fi rekti. azen ı ıı uçurumun .ı"1 
meselelerin tasfiyesi noktasından soy ıyece soz m var: ender bazı el yazması kadim ki- 7 d pır 
mllhimdir. Bu tasfiye her iki Birinci kısmı dörtyüz uyıfa taplanmızı acele ile tetkik ettiği Duman, llç adımda kaptanın kadar vanyor ve ora ~yot' 
memleketi asırlarca devam ede- tulan bu kocaman kitabın bir sırada vakit bulup 35 senedir karııaında idi. tq parçası gibi camit bit~ 
cek derecede karıpık olan kil· yerinde şöyle deniyor : tanıdığı bu icızi • uzun bir bas· Esrarkeşler hali bağınyorlardı: lardı. Herkes ikisinin de ttPI 
çük ve bilyfik birçok davaları Hindistanda "Kast,. diye yade- talık ile mustarip bir halde - in· - Vur, öldür! Mahvet haini! yuvarlanacaklanm ~~~il bİ' 
hep birden halledecektir. Çok dilen iki bin Uç yilz sımf insan zivagihında arayıp bulmuştu. Bir Fakat Zeydun atsız kalan bu baılamıştı. Fakat bir aJ'P""' ~ 
idil olmak için hlkimlerin ken- varmış. Bu sınıf farklanndan 222 müddet daha Istanbulda kalma- adama hücum etmek istemiyordu. kama parlallllf, iki iç otJ! 
dilerine arzedilen davalann ili dil türemiş. sını ve kendisini asarile tanıyan Zeydun abnın sırtından atlamış kalkmq inmİf, bunu J!l ~ 
nihaye uzanmasile bile haksız Hindin bazı yerleri, asnn fi. bazı Türk erbabı ilmi ile müli· ve kendisini takip eden Dumanla hasımlar birbirinden ayr;,iolf 
karar vermek arasında hak ve k. 1 · · · b' l'kt b d " n il d.b. d b. kirlerini takip edebilecek bir ı o masını ıstemıştim. ır ı e asmına ogru Y r • uçuyrumun ı m en ır 
adalet noktasından hemen hiç "B d b · Mı d 0 d' u tfi d yul .,,...., seviyede, bazı yerleri de binlerce eş ay an erı sır a ı ım, m ş . çarpmuı u m~ ...... 
bir fark olmadıg" ı cihetle yüz b' d h 'k' o l k k d • b. n'-A M 1 k sene geride imiş. ıraz a a gecı ırsem zevcem rta 1 te rar enn ır ı Ku· e i e: 
binlerce nüfusun hukukuna ta- beni eve sokmaz.

11 
Diye latife· b ~ 

allük eden mübadil ve ~"ayri mü- Biliyoruz ki oralardaki insan- kirane surette itizarda bulundu. ta daldı. Herkes yeni manzarayı - Hangisi? diye ar~ 
badil meselelerinin toptan taıfi- lara gösterilen irfan ve medeni· Kahire Mahafili ilmiyesi İslam bekliyordu. Zeydunun kalkanı Haldun hemen cevap 
yesi elbette en makul bir yoldur. yet nuru, şimal fecirleri nev'in· tarihi üzerinde konferanslar ver- elinden düşmüştü. Buna mukabil - Hain dilfmanl 

Fakat bu defaki Türk-Yunan den süreksiz şeylerdir ve ancak mek için Amoldu Mısıra davet kaptanın mığferi yoktu. Uzak· lf- f 
ltilifı.oın en mühim ciheti burada saklamak imkanı bulunmadığı etmişti. Galiba " toprağı geç- tan yalnız kılıçlann pkırbsı Zeydun bumım a~ ,J 
değildir. Bu itilafnamenin asıl için gösterilmiştir. miş» ki Arnold buradan lngilte- duyuluyordu. Kaptanın isabet varladıktan aonra abmD ~ 
ehemmiyeti Türk ve Yunan Rapor hükmünü veriyor; fakat reye döner dönmez füc'eten ve• ettirebildiği bir darbe, Zeydu- gitmiş, kollannı onun ~ 
milletlerinin mukadderatlarının hükmün istinat ettiği geriliğin fat etmiş! nun zırhına ilişmiş ve Zeydun uzatarak biraz istirahat ·"' .J 
tanziminde görUlecektir. Cünkü korkunç sebeplerini söylemiyor. Birçok ilmi mesleklerde oldu- bir adım gerilemişti. Kaptanın sonra onun mtma atllt'~ 
bu itilafname tatbik sahasına Ama kaza ile bir nokta gözden ğu gibi müsteşriklıkta da ihti· hücumu ve darbeleri tevali et· köprilye geçmiş ve Haldı' 
girmekle Türkiye ile Yunanistan saslar bulunduğu malumdur. Sör . z d h il · d k 1 f 

d k 
kaçtığı için, düşünebilen başlar, Ttomas Arnoldun ekseri ictigalab mlf, ey un ep ger emış, o a arıı aşmıfb: 

arasın a i asrıdide düımanhk · d v geriye adım atbkca Duman da - Aferin kard..iml 
devri nihayet bulacak, belki neticeyi oğuran amilleri bul- da (islimi) mebabise münhasır -..-
Yakın Şark milletlerinin hayat- makta gecikmiyor. Zekaya fener idi. Onun "Reaşing İslam» un- gerilemiş, nihayet hücum nöbeti, mısın? 
lanna tamamen yeni bir mecra çeken bu nokta, Hindin, bazı vanlı eseri bundan birkaç sene Zeyduna gelmişti. Zeydun, kılıcı Zeydun: ·, ~ 
Yerecek yeni bir tarih safhası yerlerde Avrupa seviyesine yük· mukaddem tarafi acizanemden iki eline alarak, kaptanın kalka· - Hayır, dedi. yalnız~ 
açılacaktır. seldiğinin itiraf edilmesidir. tercüme edilerek "İntişarı islim nını istihdaf etmiş, kalkan ikiye da buramda bir takım 

1 
Yunanistanın mukadderatını Demek insanlar iklim tesirle- Tar}hi,! i.smi altın~a burada neş: ayrılmış gibi yere düşerek yu- var. Ve biraz yorgunum. 

bugün "dare etmekte olan "Veni- rine atlar gibi mali1'fım değil- redılmıŞti. Esasen ehemmiyeti varlanmış, bu müthiş darbe kap· - Zarar yok. Şimai 
1 b k 1 D l okuyanlarca malumdur. Ç ki mizi ikmal edelim. ıe os,, u memle eti iyilik yap- ermiş. emek Paryalar da skoç Gene bu zatın "islimda resim tanı yerinden oynatmıştı. ün 

mak için Anadolu macerasına balkı kadar ilmin hakikatlarını onun kalkanını paralayan darbe lki kardq Melikenin b 
ve tasvir" hakkındaki kıymetli b Melik • 

aürükliyerek büyük bir fenalık anlamak nasibine ermişlermiş. eserinin kısmen tercümesi, ilim omuzunada temas etmiş, omu- yere akblar. · eyı ~ 
etmiştir; fakat şimdi görülüyor ki . O halde bu zengin ve güzel bir zat tarafından, lisan aşina zundan kanlar akmağa başlamış, yorlardı. Sinan yerinde ~ 
( Venizelos ) da artık kendi ha- toprağın yavrularını bugünkü bir gence havale edilmiştir. Mü· yaranın verdiği ısbrap onu yere ve Zeydunla koallflDak <f 
tasım anlamış, Yunanistanı Tür- · d b l Z ydun kard-ino sevıye en in erce sene geriye ellifinin ısmı tasrih olunarak, dUşUrmnıtnr. - _,, 
kiye ile dost yapmak zamanının atan şey nedir? Rapor buna bu eserin neşredilmesi daha Evlerin damlarında biriken, ve yapacağını sordu. _-11 
gelmiş olduğuna kanaat getir- / Devaflll ,,,. 

cevap vermiyor. Çünkü bu ha- şerefli bir teşebbüs olur zannın· surların Uzerinde duran ve açık 
miştir. ( Veniıelos ) bu kanaatini 

( 
ilenin kanlı perdelerini açıp dayim. Arnoldun lslam alemin· sahayı dolduran esrarkeşlerin hep-

ta Lozan ) müzakerah esnasın- · d k h k l d 
i kapıyan ipler, ta Ingiltereden e i ü fımet tarz arı, İslam a si bag"ırıyorlardı: 

da başmurahhasımız smet h k 
P l çekilmekte oldug" unu bilirler. ticaret ve saire a kında mü· _ Öldu"r, öldür, 0 .. ldur" ! 
aşaya ıöy emiştir ve kendisi- d kk k l k Müstemleke siyaseti işte bu- a ı ane yazı mış itap ve ri-

nin bu sözlerinde samimi oldu- 1 1 d Ü b Sinan ayagv a kalkarak kolunu 
ı dur: Topragv 1 zaptetmek, ahaliyı· sa e eri var ır. ç üyük Garp -

ğuna smet Paşayıda ikna etmek ı· d (Al F kaldırdı. Ve herkes sustu. Fa-
l. hayvan gibi kullanmak ve zekayı ısanın a manca, ransızca, 

için e ıne geçen fırsatlardan İngilizce) neşrolunan "islim An kat o da incecik sesile bağırdı: 
iatifade etmiştir. parlatması akla gelebilen herşeyi siklopedisi,, unvanlı muazzam - Ôldür!Çünkü mağlup oldu. 

ismet Pafa Hazretleri, Türk - onlann muhitinden uzaklaştır- eserin Ingilizcesinin baş muhar· Zeydun, hasmının üzerine eğil-
Yunan itilafı Büyük Millet Mec- mak. Bu sınıflar, dil aynlıkları riri Arnolttu. 
li · d k di. Onunla konuşur gibi görün· 

smin tas i ine arzedıldiği za- hep o zalim siyasetin eseri ve Preacbing of islim mali ese· 1 
(L 

dü. kaptan yanında duran kı ı-
man ozan) hatıratının bu saf- mahsulüdür. Hintten İngili.zlerin rinfn ikinci basım nüsbalan da 
h · tt• y cını uzattı ve teslimiyet maka· asma ışaret e ı ve unan çıkarılması için başka hiç bir kamilen satılmış olduğundan 
b kil. V · I ) L mında onu Zeyduna verdi. aşve 1 ( enıze os un ozan sebep olmasa bile yalnız şu Arnold bunun üçüncü tab'i için 

Ü ak t d Y · t d h · d t f ·1~t t l kt Zeydun, hasmının kılıcını aldı m z era ı sırasın a unanıs a- hey' etlerinin gösterdiği seviye a a zıya e a sı a op ama a 
na taalluk eden işlerde kılı kırk geriliği yeter. idi. Hatta Osmanh imperatorlu- başının üzerinde dolaştırdı. Son• 
yararcasına çalışarak Yunan mil- ğunun teessüsünden sonra Türk ra onu uçuruma fırlatb. Kılıç, 
it menafüni müdafaa ettiği hal- ~vvaA milletinin terkibab ırkiyesine bir şimş~k gibi parlayarak an-

d d d rahhaslarma bir muhbra vermi• karışan ve ihtida cibetile Türk- sızın kayboldu. 
e oğru an doğruya bu mem- v leşip tarihimizde mühim mevki· 

leketi alakadar etmiyen işlerde ve şayet kısa bir müddet zar· ler tutmuş olan rical hakkında Hasmile yapılacak bir iti kal-
Türkiyeye zarar verecek her fında Türk murabhaslarile an· tetkikatta bulunmak istiyor ve madığını anlayan Zeydun geri 
hangi bir hattı hareket tutmak- laşmazlarsa Garbi Trakyadaki o husustaki tetebbilatta bu döndil ve abnın durduğu yere 
tan çekindiğini söyledi. Yunan ordularının dağıblacağım aciziı;ı muavenetini talep ediyor- yllrüdü. Fakat Zeydun geri dö-

Filbakika (Lozan) sulh müza- bildirmişti. du. Ölüm, - malum olduğu üze· ner dönmez, yerde yatan kaptan 
keratı cereyan ettiği günleri ( Lozan ) da ismet Pata ile re - şahsın meşguliyetini bazı birden bire katkb, kamasını çek· 
hepimiz pek iyi hatırlıyoruz. ( Venizelos ) arasında başlıyan kere ansızın inkitaa uğradır. ti ve bir adım atb. Haldun 
Y d Amoldun da o husustaki nota-unan or usu Anadoluda tama- anlaşma fikri şimdi resmi bir birden bire bağırdı: 
men ı"mha edı'ldı'kten sonra Yu- .k. l k . lan muattal kalsa ger~ktir. k z d ! surette ı ı mem e etin umum·ı G ı· e ba e un Pek dindar ve vatanperver - er Y Y 
nanlılar jeneral Pangalosun ku- mlinasebab üzerine tesir edecek olan bu lngilizin islamiyete dair Esrarkeşler, kavganın henüz 
mandası altında derhal bir kuv· bir şümul ve ehemmiyet alıyor. hak ve hakikate müstenit yazı- bitmediğini anlayarak memnun 
vet toplamışlar, bu kuvvetleri lki memleketin maziye ait mü- lan garp ileminde kurunu vus- oldular. 
Garbi Trakyaya bebşit etmişlerdi. nasebetlerine göre Türk ve Yu- tadan kalma suizanların tashihi· Zeydun kardeşinin ihtarını 
Yunan hükt1meti bu kuvvetler nan dostluğunu hoş görmiyenler ne hayli yardım etmiştir. duyarak geri dönmüş ve kap· 
ile sulh müzakerab üzerinde bile bulunacaktır. Fakat, yine Milliyeti ne olursa olsun giizi- tanın göğsüne yerleştirciği dar
Yunanistan lehine müessir olmak İsmet Paşa Hz. nin Mecliste de bir ıahsiyeti ilmiye sahibinin be ile karşılaşmışb. Sağlam zırh
istiyordu. Hatırımızda kaldığına dediği gibi,ilci milletin istikbaline vefatmı hörmetle kaydetmek lan olmasa, muhakkak ki Zeydun, 
gare (V enizelos) doğrudan doğ· ait biiyük ve umumi menfaatler Türk matbuatının bir ananei ka· bu darbe ile yere yıkılır ve ölür· 
ruya Yunaniltana ait olan mil· karşısmda bu gibi marazi hassa- dir şinasanesidir. İşte ben de dn. (Zeydu) nun kılıcını çekmesi 
him meseleler baledildikten ıiyet sahiplerini akıl ve İzan bu itikatla şu yazılan gazeteni- için vakit yoktu. Fakat kaptan 
sonra sulh işini sürüncemede yoluna davet etmek lazımdır. ze takdim ediyorum. ikinci darbeyi vurmağa imkan 
bırakan Fransız ve lngiliz mu-
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.AteluHet .A.sutt Halil H•lit bulmadan Zeydun hasmımn kol-

Bitaraflar döndiıl~ 
Bir iki gün evel Bursa ;d! 

calarına giden r elit 1110 !.l , 
bitaraf murabba~ .ıeyetl ?, 
Holştat ve azadan M. ~ j 
ıon dün alqam geç vakit 
rimize avdet etmitlerdir. 

Şarap mütehassıs' 
şehrimizde ~ 

Üzüm ve ıarap iti ~ · ~ 
tetkikat yapmak tızere ~~ 
giden M. Bufer dtln ı • 
dönmüştür. Mumaileyh te. 
tını bir raporla idareye .,;{ 
cek ve badehu lzmirde . I 
bir ıarap imalitaneıi tefi' 
necaktır. 

Haziran 
1930 "~ 

Cül bayramı ( Masevi) ,,,ı 
Ganeıtn <i~u: 4,29 - baHI' •• 1'/ 

A11m ôolufu : 1,34 - babl' ' 

Namaz vakitle;!
19

, ~ 
Sabah Ôtl• lldadı Akta•~,., 

ı•.•• ıı.•• ı.ze ız.ıs ıe,ıe _ 

Bugilnlril ha~ ,1 
BugD.n rüzg~ hafif 1444s 

ivi olaeaktu 

nuı 

1 



Günah yolu 
- Pransızçadan .. -" 

2a..ıı. fellket çocuP.• J(o., .... 
41Jak Stivart sefalet içinde b0-
1'11i8f taıwz" bir mahltk idL ~er 
l!lyden mahrum bir bayat geçır-
llırıek kadar acı birfeY tasa~ 
edilebilir nu°? Onun yegAne ıs~
llatılhı valdui idi. .. Jak,, zaif 
Ye renç olmakla beraber valde
"- kup bnytlk bir irtibat g~
terlr 0 yorpD bitap kadını hı
.. ,~ için elinden geleni yapardı. 

Jak ve annesi sabahtan akta
illa kadar beraberce çabfırlarddı. 
Seherden itibaren sokaklar a 
na.,._ ..... toplarlar, daha 
~Yl'll par~ w 1 
....._ onlan ihtimamle yıgın ar 
Lı. k lar sonra götiiriip 
...auıe or . 
tlccarlara tutturabildiklenne sa-

~ .. 
Jakm bu zahmetli hayat ıçın-

.te )'eglne zeYki vakıt bulduğu 
lalllaD civardaki bot ve esrar
easiz bir eYi dolatmaktı. Bu 
"811ne enkaz içine girince ~~a: 
.._ bir kral sarayı ve kendısını 
o aanym blkimi mutllkı adde-

derdi. k ldıv 
Orada yalnız bqma a gı 
~ iDl&Dlann fenalığı ve ha-
,.. mezabiminden uzak bulu
.._ gizli bir aaadet duyardı. 

Koçak Jak orada biraz ceu
r9t aıctıktan sonra tekrar bayat 
le. dOferdi. 86ylece ya.,::aa aımeüin yemda bOytı· 
4L. Koudddan cllz'i paradan 
bile '9ti,-.I• muvaffak olarlar 

w. •P*• koyduklan par•yı 
bir kumbanya doldururladı. Pek 
lakı zamanlarda kumbara kırılı~. 
Soııra tekrar diğerine para bı· 
riktirmeğe bqlarlardı. 

Seneler geçti. Jak zamanla' 
lcenclisine pek parlak görOnen 
l.ir mevkie yükseldi. Meşhur 
ıeng1n .. Bankroft,, ta ait bir ga· 
tetede memur olmuttu. Onun için 
ı,.. mevki cemiyetin en yüksek 
lllertebesine muadildi. 

* ~ Jak bu mOe11esede evvefi 
-.ıwıe dairesinde çalıfb. Dah~ 
._,.. aevkiyat dairesine geçti. 
~ ~çık g6rOyordu •. Fil~aki~a 
teDaia olmak vesilesı hır gun 
~ çıkı .erdi. Büyük bir 
~ette verilen bir baloya gide
~ bir muhbir aramyoıdu.«Jak» 
~erleri ile beraber bu gibi 
"-ifelere g8nderilecekleri tefrike 
-..._ Mis " Vera ,, mn kal'fl· 
.._ ~anldı. Genç kıl 0 Jak,, ı 
~ etti. " jak ,, sefarette 
~ kWD idaresi albnda not 
~k için ona refakate memur 

' " Jak " için bu mühim bir 'ift layilirdı. Gazete idarehane-
~ cipra dumanı ile puslanm~ 
~tinden resmi bir ziyafetin 
~ii ytlkaek ve ıevkli ~ır 
~ giriyordu. Tuvalet~enn, 
~ tahıiyetlerin, susD~, 
~ manzara11 onu teshir 

~taya geldiği zaman let~
~ kendini meftun eden Ma1 
\1., ~ muhiti dahilinde "jak,, a 
~e gibi g8zllktii. Ondan 
~ lrnıı ayıramıyordu. Genç 
~~nlmm bu halini fark 
~or ve adeta onu terik 
~~ Bir sıra yanına ~e!e
.. ~ danı etmek teklifin· 
~..._du. •jak,, bu teklifi 

etti. Latif mablaku koHa· 

n aruına alınca adeta ~ı 
döndü; bu onun için bOyOk bır 
darba ,ıdu. O vakta kadar 
içinde uyukhyan qk birdenbire 
ıedit bir ittiyak halinde parladı. 
KendilİDdeki saf ve kavi iftiyalo 
bir dOrlO zapt edemez bir hale 
geldi. Ertesi gOnii .daretin ba· 
losu hakkında makalesini ya· 
zarken içindeki ateti zaptede
medi ve makalenin boyunca ba· 
!onun en gnzel kadını olan Mis 
"Vera,, dan bahsetti. 

Müdür "Bankroft,, bu maka
leyi okuyunca bu kadar safdil
liğe karşı tebessilmden kendini 
alakoyamadı. Maamafib Jakm 
makalesinin ilk sahifeye konma· 
mıa mDsaade etti. 

• 
"Vera,, da "Jak,,a kartı bOyOk 

bir meyil duyuyordu. Bun~ pe~ 
çabuk etrafındakilere belli ~tti. 
''jak,, Hvincinden ne rapacal'm 
bilmiyordu. Gazete ıdarebane
ıindeki samimi dostlanndan ba· 
zısı "Jak,, a ihtarda bulun~u~~· 
"Vera direkHSriln metresı ıdı. '' . . . 
Onunla milnasebata gırttmesı 
mOnasip olamazdı. Bu ihtarlan 
"Jak,, dinlemedi bile.. • 

Sevgiliainin bqkumm metr~ 
olabileceğini kalbi kabul etma
yordu. Onun nazarında Ven ıaf, 
gnzel bir mablOktu. Bayle fena 
bir harekette bulunamazdı. "Ve
rf.,, "Jak.,a "Wtni teYİyoJUm,, 
domifti. Şu b~de hakikat~ ~ala 
seviyordu. Artık batkaıına iltifat 
etmesi milmkün midı? 

Acaba " Vera " da böylemi 
dilşOnilyordu? Hayır... O del~
kanhmn kendine kartı göıterdı
ği meyilden hoşlanıyor, Onu?la 
vakit geçiriyordu. «Jak» l evıne 
davet etti ve iti son dereceye 
kadar götürmeyi göze aldırdı. 

"jak" saf bir gençti. "Vera" 
nın yaltaklanmalanna karşı ona 
muhabbetini tekrar anlattı. Sev
giıisine fevkalAde bilrm~t etti
v "nden ona ancak zevcesı olduk· 
gı b"J v • • -: tan sonra el ıilre ı ecegını auy· 
liyerek bu bahta rızasını istedi. 

* Aşık ile mquka bu suretle 

konuşurken " Bankroft " Vera
mn evine geldi. "Bankroft,, kaba 

di bir adamdı. saztıııii sa-

kıve a takımdan değildi. MOdll· 
nır • d ..... 

rün birdenbire içeriye. ~r ı~ 
gören " Vera" vaziyetını deil!· 
tiriverdi. Delikanlı kızda göru
len tebeddillden hiç bir şey .O: 
lamamıf ona hayretle bakıyordu. 
" Vera ,, Jalan tatkınlığım g3-
rOnce mütehevvir tavurla onu 
dııan çıkmağa davet etti ve 
"Bankroft,, a diSnerek dedi ki : 

- Sizi gördiljilme ne kadar 
memnunum. Beni uzun mOddet
tenberi taciz eden şu mecnun
dan kurtarmanızı rica ederim. 

Faaliyete geçmek için böyle 
bir teklif bekliyen " Bankroft " 
d r kanlımD Ustiine afılch. Fa
k e tı kal'flııoda ki zanettiği gibi 

ko:kak değildi. iki adam arasında 
ıedit boğazlatma bafiacb ve 

t
. de .. Bankoft,, öldil. ne ıce .. 

"j k cocuklukta o kadar 
~ . " esrarı enğiz eve kaçtı. 

sevdıgı n hadiselerin elemi 
Orada geçe V bir ıkan
içiııde y11adL « era• 
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Adliyede: 

Mahkemeyi tahkir 
Dava müstantikliğe ve

rildi. Tetkik edilecek 
Haydar Rifat B. hakkındaki 

iki ıenelik hapia kararı etrafın· 
daki nepiyab aramda baz:& 
enmlelerle karan yeren Auan 
ceza mabkemeaine hakarette 
bulundutu noktumdan elan 
edilen « Yana • gazetem hak
kmclald dava, m&c:ldei amu
milikçe d8rdOnctl iatiatak daire
ne g6nderilmlftir. 

Mllatantik s .. m, 8., meseleyi 
tetkik edere\ bir karar vere
cektir. 

Y8hucllnln 61dOrmekten 
muhakemesi 

Galatada Kuledibinde maran· 
goz çırağı Haaanı bir alacak 
meselesinden kızarak vuran 
Yahudi Jalun muhakemesine 
dlln lstanbul atır ceza mahke
mesinde devam olunmUf, mild
dei umumi Cemil 8. tehevriren 
aldilrmekten ceza istemiftir • 28 
haziranda mildafaa yapılarak 
karar verilecektir • 

Bu muhakeme eanumda aa
lon Yahudilerle dolmUfhl. Bun
lar muhakemeyi dikkatle dinli-
yorlardı __ . ____ _ 

Sıhhat ltfterl 

Üfürükçüler var mı ? 
Etıbba odaıı içtimamda Ofll

rllkçulerden tiklyet ec:lilmifti. 
Sıhhiye mlldtlrtl Ali Rıza B. 

nfGrnkçOIOk kanunen memnu ol
daju için, bu gibiler eğer ftl"

sa, polisin takip etmesi llum 
geldiğini söylemiftir. 

fi ~a~lran 930 

.Borsalar 
Kamb,,O 

ı lntlfts ltrua Kr. 1 
• T .L. maltablll Oo1 0,4 5 
.. • Frank 11 7,.,o 
.. • Uret . • Bel~ı . • Drahmi . • la. Franlı . . Leva 
• • Florin . . luroı .. • sııını . • Peıeta . • Mart . • Zlod 
• • Peaıö 

!o Ley it araş 
ı Ttirt ffr111 Dinar 
.. Ç;ervoııeç Kuruş 

Nukut 

ı Jsterlll Cf nırlla) 
1 Dolat (Amerttl) 
Franlı [P'ransı• 1 

" '1 
iO Ltrec {halya iti 
o Frank BdçlbJ 

iO Drahmi (Yuua] 
Franlı [fsvlÇNf 

o Leva Bulıır 1 
ı Florlıı (Felemenlı J 

Karon [Çelıoslovılı 

ı Şilin• Avu.sturya] 
ı Peıeta llspınyı) 
1 R,ayşmır• IAlmaayı 

1 zıocı Lehlıtau 

ı Penıö Macaristan 

20 Ley (llomınyı] 
ıo Olnır Yuıoslo~al 
1 ÇeYODeç SevylC 

AltıB Borsa 
Mecidiye bartd 
Ranlı:no 

dal zuhurundan korktuju cihetle 
.. J~k" ıa ittibm edilQıesine ıea 
çİllatmada, Fakat mallkemede 
za•alh • ..tefenin ve avukabn 
ricalan kartııında dayaoamadı 
hakikati ikrar etti. •Jale,,• ma. 
dafaai tefiı bal.iade cia;yeti 
yaptığı aniqaiarak beraatına ka
rar veriJdL Jak mahkemeden 
anneaini kolundan tutarak çıkb 
ve eıki mllnzevi ve mllaterih 

hayabna avdet etti. 

Emanette: Vll.r.yette 

Numarataj Orman bekçilerinden 
Yeni aokek ve num•• l•v· şikayet 
balarının tallkln• betl•nıyor Beykoz ormanlanndaki me-

Biaalara konacak numanlar morlardan bir kısmı vali muaYİDİ 
ile IOkaklara ualacak sokak Fazla beye milracaat ederek or
Wmlerini pteren levbalarm man bekçilerinin vazifelerini yap
emaye olarak imali bitmif ve madıklarmdaa tiklyet etmifler· 
dtlıı bir kaç yere tecrilbe için dir. Yaz mDnue::betile ormanlara 
numara Ye sokak levhua uıl- giren halk ataç diplerinde atq 
llllfbr. yakmaktadular. Bu hal hem 

Bu ay nihayetine doğru her ağaçların kuruma11na ıebebiyet 
yerde namarataj muameleaine j vermekte ve hem yanguıla.rda 
bqlanacakbr. Ev aaJıiplerinden mOeuir olmaktadı~. Bekçiler bil
bu defa geçen aefer olduğu gi· haua cuma gllnlen ormanlarda 
ui ellifer hllruf almmıyacaktır. dolqmamaktkdırlar. Bu ıikAyet 

nuan dikkate alınarak vezifele-
Seyrüsef ere ~·ardım rini yapmıyan bekçiler tecziye 

Sepllaefe memurları gayriklfi edileceklerdir. 
olduğu için uhtelerine terettOp - -------
eden vezaifi temamen yapma- l Temmuz 
maktadırlar. Kaputajın ilgasını 
Emanet devairi belediyeye gön- tes'it edecekler 

derdiji bir emirde, biltiln zabı- Kaputaj hakkının Tllrk NDca• 
tai beldiye itlerine de bakmalı- ima intikal ettiji f6n1Ua dem 
nn• ve icabında ehemmiyetle ıeneviai olan 1 temmuzun Yapar· 
n aavenette bulunmalanm bildir- culanmız arumda meruimle 
miftir. tes'it edilmesi için bUJ IWarhk· 

Teblig edilen karar lar yapdmaktadır. O rGn vapur
lar b•yraklarla donanacak ve 

Balıkanede yapılan mnzayede- •aparcular birliii ıenelik kon-
lerden delWiye reami almmamuı greaini aktederek nutuklar dy· 
bakkmda vaki olan mllracaat lenecektir • 
Millet Meclisince kabul edilmit ----------
ve badema emanet taraundan 1 1 
bu resmin alanmamua kararı dan Ankara radyosu 

teblii oıunmuıtur. Bugünkil proeram 
lnkllAp tlyıtroau 

lnkılAp tiyatrosu namı alnnda uzun 
zamandan beri çalışan genç artistlerden 
mürekkep temıil heyeti kadrosuna kuv· 
vedi san'atk&rlUf da alarak pek yakında 
muhtelif tiyatrolarda yaz temsillerine 
başhyacaktı r. 

1 
2 
l 
4 
s 
6 
7 
8 

o Bulmaca o 

DIJnlttl balmaıı:amı&ın 
luılledilmiş ,eldi 

1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 11 

Riyaseti Cllmbur musiki he
yeti tarafından 18,S: Senfonik 
orkeatiro 1- boeto•en uvertur 
promete 2- hari rabo noktürn 
mevkibi leyliye goı ar noktOrn 
sur lolak 4 -vagnc r fantazi leve-

... zo fantom 5 - zihrer va. donav 
zaken 6 - bamman buutum Mat 
20 • den 20 - buçuk viyolonist 
Halil B. tarafından ko111er ajanı 
haberleri saat 20-21-on bet caz. 

[ KCaçQk haberler 1 
Şehir klltllpanesi - Emanet kfi. 

dlpanesl tesisi l~İn hazırhğa bqlannuıbr. 

Botanma davalan - Bir sene 
zarfında fehrimizede 1100 boşanma da· 
vası ikame edilmiştir. 

Ticaret muahedeleri - Hüka
metle Iran arasında alttedilecek ticaret 
muahedesi için müzakerata başlanmıştır . 

Devlet bankua - Devlet ban
kasının lzmir ve lstanbul gibi şef i ·!erde 
şube açmıyacatt ve merkeıi Ankarada 
bulunacak olan bankanın muamelAnnın 

mUll bankalar tarafındın muhabir sıfadle 
idare edilecegt haber verilmektedir. 

Ruslann bir tqebbllall - Rus
lar Odesa. Marsilya, lskenderiye aruında 
sefer yapmak üzere kira ile Türt vapur. 
ıan tu tmuşlırdır. 

Bu alqam 
Sl11emaıar? 

Q = 111r11 _____ fi11lil _ ! ~ 
10 111 liJ ., 

Alkazar - Çöller auvarill 
Alemdar- Deıyalv cana "4an 
Bqiktq HiJll-bir yetimi• JOlllAl\I 11 -- fiil . ----

Bagtlnkd ba/macamız 
Soldan sağa ve yukardan apğı: 

Ekler - Göntıllü bahriyeli 
li Elbamra - Küçük bımz 

J- Vüz sene (4), uzun değil (4) 

2 - Üç (2), çıbık (5), acıdı~ zaman 
Çtkan ses (2) 

3- Banyo (5). 

4- Yol (3), deniz kilometresi (3), 

sıra (3). 
5- Şeffaf madde (3), fena (3). 

1 

6- En sert maden (6), en sadık hay- !! 
van (5). 

7- Şaşkin (3), coşkun su (3). 

8- Kem (3), davuldan büyük (3). fut
bol takımı (3). 

9- Hasır kutu (5). 

ıo- Ma (2). pratik (5), mert (2). 

ıı- Namusla (4). bellik (4). 

Etum - Yamyamlar aruanda 

Fransız - Düıman 
Majik - Y cdi günah gem111 

Melek - Çdgmlıklar reviilil 

Opera - Atk :r.ambeia 
Şık -R.pudn 
Snreyya Kadık6y- Şark 

Bar ve MQzlkholler ı 

Garden - Mezeyi &Jet, Sekeli, 
Vaatura 

Tlirku•aı - Tize. w lJcha 
Tancw 

Tepe bap bahçesi- Vuyete,llne1n1 

Taksim • - .. .. 





Yüksek sanayi mühen· 
disi mektebi: 

b Zonguldakta yüksek maden mühendisi mektebinde açılan bu 
ili e leyli, meccani olup tahsil müddeti 4 aenedir. . . . 
A MOnhasiran lise mezunları kabul olunur. Mezunlar ataJ ıçın 

"upaya gönderilir. 
Atideki mesleklere mUtehassıs yetiştirilir. 

tif. Muhtelif Hnayiin tesiı ve işletmesi, elektrik makine ve kalo
er nıUhendis ve mütehassıslığı, kimya mühendisliği, topoğrafiya 

te lı.nta ahzı inıaat müteahhitliği, ıimendifer mühendisi ve 
~Gteahhitliğj. ' 

1' edrisata ı tqrinievelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mua
~eleıf yapılır. fstidaya merbut 6 foto ile vesaikin mUdUriyete 
~~ ın~~~ 

Maden meslek mektebi 
b· Zonruıdakta kain Yüksek maadin ve sanayi mühendis mekte
lllde Orta maden meslek mektebi açılmqbr. 
leyJr, meccani, tahsil müddeti 3 senedir. En az 16 yaıında olan 

kıta ınektep mezunlan imtihansız, ilk mektep mezunlan imtihanla 
•bui olunur. 
r.tadenlere jeometr ve bqçaVUf yetiftirir. 
f tc(riaata l tefrİDieYVeJde batJanacaktır. Şimdiden kayıt mua· 

~elesi baılamııtır. fıtidaya merbut vesaik ile 6 foto ve sıhhat ve 
~porunun mektep müdüriyetine glSnderilmesi. Müdüriyet 

.. Beyoğlu O_to idman )'tırdu heyeti 
llluteşebbisesınden: 
. 'f urdumuzun vaziyeti hakkında görütülmek v einhilil eden heyeti 
1d.re intihabı icra edilmek ilzere 26 haziran 930 perıembe akşamı 
llıte21 ,30 da umumi içtima aktedileceğinden alakadar olan azanın 
~~lctı nıuayyeninde hazır bulunmaları beyan 19nradan her hangi 
bır iddianın mesmu olmıyacağı iJin olunur. 

Adapazarı elektrik santral tesisatı ve şebeke 
tadilatı münakasası hakkında ılan 

1 - Adapazarı kasabasının elektrik tenviratının tevsii için inşa 
edilecek untral ve ilave olunacak şebekenin pilin ve projeleri 
t .. dik ve kambiyo mUsaadesi istihsal olunduğundan tesisatın heyeti 
llllıumiyesi bir talibe ihale edilmek üzere kapalı zarf usuJile 7 ha-

tiran 930 dan itibaren kırk gün r;nüddetle mUnakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasaya iştirak edeceklerin, bu kabil t~sisatı usulünde 

•e fen dairesinde yapmış maruf ve muteber fabrika mllmessiJle

riıaden olmalan Ye fenni ve mali kifayet ve kudretleri hakkında 
lı.ziran gayesine kadar firkete vesaık ibraz ve irsal etmit bulun
lllalan metruttur. 

3 - Taliplerin bilihara - mukaYelenamede mukarrer - kat'i 
teıninatı vermek üzere teklifnameleri ile birlikte teklif edecekleri 
bedelin yftzde yedi buçuğu nisbetinde muteber bir bankanın temi-
11•t mektubunu vermeleri lazımdır. 

4 - Planlar, şartnameler ve mukavelename müsveddesi Adapa
tırında ıirket merkezinde ve İstanbulda Adapazarı Türk ticaret 
bankası ıubesinde, talipler ve ragıplar emrine amade bulunmakta
dır. Tetkike ve suretlerini ahza talipler salihiyettardırlar. 

S - Milnakasa, temmuzun on yedinci perşembe günü saat 16 
~l f(rketin Adapazanndaki merkezinde heyeti mahsusa huzurunda 
ıcra ve zarflar küpt edilecektir. 

. ~ - ihale hususunda, ehliyeti fenniye ve kudreti maliye esas 
'ttihaı edilmit bulunduğundan evvel ve ahar bu evsafı haiı olmı
)a1ılann noksan fiat teklifleri, kendilerine hakkı rüchan temin et~ 
l!ıiyecektir. 

7 - T ekliknamelerde gösterilen ıart ve bedeller muvahk g6rill
l!ıtzse ihale icra kılınmıyacaktır. 

Adapazan Elektrik ve Sanayi Türk Jimtet ıirketi 

"------------~--------------~------------·--~-
Yüksek Maadin ve 
Sanayi Mühendisi 

Mektebi 
leyli Ye meccani olan bu mektep atideki fubeJeri havidir: 

1 - Y ü ~sek mad~n M ihcndislif i. 
2 - Yüksek sanayi NühendiıJifi. 
Bu ıubelerin tahsil müddeti 4 senedir. Mezunlar staj için Avru

Paya 16nderilir. Münhasıran lise mezunlan kabul olunur. 

3- Maden meslek ıubesi. 
d .Bu tube madenlere jeometr ve başçavuı yetiıtirir. Tahsil mOd-
etı 3 senedir. Orta mektep mezunlan imtihansız, ilk mektep me

~nları İmtihanla kabul olunur. Asgarı yaf 16 dır. 
-' T edriaata bir teşrinevvelde baılanacaktır. Şimdiden kayıt mu
~~llleleai baılamııtır. Istidaya melfuf 6 foto ile vesaik ve sıhhat 
•Poruııun Zonguldakta mektep müdüriyetine inali. MOdiriyet 

s 
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YENİ Foao 
ARABALARININ 

YeNi GUzELLiö .. 

Yeni dört kc lı Sedan 

Yeni Ford arabasının tarihine bir başKa sanrre aana. 
ilave edilmiş bulunuyor. 

Bu arabanın esasen mevcut olan idare ve emniyetlili-, 
ğine şimdi yeni bir güzellik ilave edilmiş ve herkesin 
uza~abileceği bir fiata satılmakta bulunmuştur. 

!Radyatör kılıfı, ön lambaları. teket'.lek ve raclyalör kapak~ 

lan ve arka lambalarının pas tutmaz her za.man parlak 

çelikten yapılmış olması · . .. tyeni ve geniş karoseri/er. - j}ah~ 
uzun yeni radyatör. . . q}aha geniş çamurluklar ..... , j}aha 

büyük poyra ve daha geniş jantlarla mücehhez eskisinden· 

daha kücük tekerlekler . . . ~aha büyük lô.stikler. • • 'Yeni 

seyyal şekil... . 'Yeni renkler. . . Şimdiye kadar ancak pek 

pahalı otomobillerde tatbik edilebilen ve yeni büyük radyatör

den itibaren ta arka çamurluğun ucuna kadar bilô inkıta 

devam eden zarif hu/ut . . ,. 

Bugün bir kac. dakikanızı en yakın Ford acentasının 

meşherlerinde geçiriniz ve yeni Fonl arabalarına ne kadar 
güzellik ve zevk ilave edilıniş olduğunu bizzat göreceksiniz. 

GllMROGll TEDiYE EI>ILMI$ OLl>UGU HALDI 
ford otomoblllerJDID fi&LI 

2000 
TÜRK LtRASINnAN lTIBARr.N° 

FORD MOTOR COMPANT EXPORTS INC. 
ro&D fAUPOP.T, lSTANIUL 

li30 -



lCtCn ı.ı.•an trahfouhu 

Catteye ~cicrUecck mektupların üzerine idare içinse ( fdare) 
ılt ıe (Yazı ) l~aretl konu imalıdır. 

,.,_,_ ... ıı~r'•"" lt•••rr•"'• 1 '! • rtl il .ı cr'<'•uıh! ,.. •• ırı"ı.n , ,..,,.. .. ~ ... ,..., 
hıtclw••ırc•n ~• 11/r'rrm • Crc'rı :uıttc'an lene r<1\ıl irfCc!Jr. 

-- SAVISI 

MATBAA VE iDAREHANE: 
tSTANBUL. Babıali, Ankara caddesinde •vAKrı' VUR 

Tel. 1970 (ldare)l971 ıYazı)t202 (Kitap Telgrar: Vakıt. Posta tutuf 

hasan zeytin yağı okkası ku~~~tµ 
Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilavda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytun yağı istimal ediniz. Çünkü pek uf ve halistir. Şerbet gıbı 

Hamıziyeti yoktur. Bakkallardan aldığınız fiattan daha ucuzdur. Mahlut yağlardan tevekki etmek Jizımdır. Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek kiri 
Bilhassa içmek ıuretile Hasan 2eytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve bilhassa karaciğer, ıafra, sarılık hastalıklann:"a bol bol 
zeytin yağı içiniz. Kiloluk şişelerde 80, bir ve beş ve daha büyük tenekelerde ıafi okkası 100 kuruştur. Hasan ecza deposudur. Toptancı'ara tenzilat. 

·······--··-··-···--·--··---·---·------·----·--·-··-·······-············· -

.·• 

Uykuları esnasında himayesiz kalan çoci 
uklar, mUhllk hastalıkların tohumlarını 

nakleden sivrisineklerin flkArı olurlar. Ce-
ce basar basmaz yatatı lstllA ederler. O· 
nun lçın yataja aırmezden eve! Flit 1 isti• 
mal ediniz, 
Fllt sinek, sivri stnek, pire, gOve, karınca. 
tlamam böcetı tahta kurusu ve emsali ha· 
•aratı öldürür ve yumurtalarını imha eder. 
Tehlikesiz ve kat'iyen leke yapmaz. 
Flit 1 hafarat öldü ren diğer mayii erle ka· 
rıştırmayınız. sarı tenekeye - alyAh kuşa-
ia dikkat ediniz. · 

• 
_::1)aha ;_çObuk _6ldürüt 

Umumi Deposu: J . BERl ve ŞOREKASI lstanbul ·Galata Voyvoda Han 

Devlet Demiryolları ilanları . •. . . 

Derince limanına gelecek malzemenin tahmil ve tahliyesi kapalı 
zartla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 12 temmuz cumartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

iştirak edecekl~riİı teklif mektuplarını ayna gilnde saat 15,30 a 
kadar milnakasa komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
Ye Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

lf. .. .. 

Münakasası 14 temmuz pazartesi günil için ilin edilmiş olan 

29 kilometre malzemei ferşiye ile 23 haziran pazartesi günü için 

ilin edilmiş olan Kayseri tezgahlan münakasalan neşrolunacak yeni 

bir ilina kadar tehir edilmiştir. 

[ -Jandarma. ima.latanesi ilanları 
1 - İzmirde bulunan dört numaralı jandarma mektebi efradı

nm 930 senesi ihtiyacı olan yüz yetmiş bin kilo ekmek ve otuz 
bin kilo ıığır eti haziranın yirmi ikinci günümlen itibaren yirmi 
gün miiddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. 

2 - Bu iki kalemin münakasası temmuzun on ikinci cuma 
günD saat onda mezkur mektepte icra kılınacaktır. 

3 - Şeraiti görmek arzu edenlerin lstanbulda jandarma imalat
hanesi mücliriyetine müracaatları. .. .. .. 
Adet Münakasa tarihi Saat 
6200 Beylik 12-7-930 14 
2000 Eşya çantası 13-7-930 14 

Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem eşya ayn ayn olarak· 
kapalı :zarf münakasa ile satın alın;1cakbr. Münakasalan hizalarında 
yazılı tarih ve saatlerde iatanbulda Kedikpaşada da jandarma imalat
hanesinde yapılacakbr. Şartnameleri imalathaneden verilir teklif
namenin tarzı imlası ıartname~e milnderiçtir. 

~ım ınııammnıım~ ımraıı 

J;.~,J\ K 1 T ~~-., 
~~!~?~ 

•••••••••Tarife••••••••• • • • 1 Deçalık taruş JO • • ,4 • 
: 2 • • $0 : 
: J • 65 : • • • 
: 4 • • Z$ • • • ihtlvaç kalmavın-) : 

caya kadar ( azamr 100 : 1 O defa) il.in edil- · : 
mek üzere mahJu 1 : 

• Abonelerimizin her üç •YiıAı için • • bir defaa meccanen! • • : 4 satın geçen ııaııtanıı fllla mın : 
: lçl_n 5 er kuruş :ı:ammotunar. • ·······-· ···············' Satım 
Yazı makinesi Kullanılmış 

Remington markalı Türkçe, lngilizce 
kl!vyeli . idarede 1 l numaraya müracut. 

Satılık piyano - F. Rösemer 
markalı Kuruvaze bir piyano satılıktır. 

Atideki adrese müracaatlan. 
Adres: Beyazıt Hısanpqı simitçi 

fırını sokağında eski adliye meslek mek
tebi binuı No. 4 te mukim. 

İş arayanlar 
iş aramyor - Liseyi ikmal etmiş 

Almancaya vakıf namu~Ju bir ~rürk genci 
iki ay milddedc münasip blr \'azifa .an. 
yor. Arzu edenlerin Aksaray, Hasanbaba, 
Kınktulumba sokak No. I ( HulOsl adre
sine tahriren müracaatı. 

Muhtelif 
Gaip aranıyor- Aslen Mcraşlt 

vt Berut küçük zabit mektebindtn mezun 
olup harbı umumiden evvel Ahmediye 
mahallesinde sakin mütekait yüzbaşı Hacı 
l\lehmet Efendi oğlu Bekir Nazmi J<:fen· 
dinin Gazze muharebesinden sonra hıyat 
ve mematı meçhul kalmıştır. Tanıyan1ann 
aşağıdaki adrese bildirmeleri insaniyet 
namına rica olunur. 

Meraşta hükömet civannda kı\tipzade 
sokağında No 14 te Sabriye Aydemir 

Saadet yurdu - GalatadaKöp· 

rübaşında Bosfor han No. 7 EmlAk 
alım satımı, eml:lk üzerine ikraz 
ve istikraza ta\·assut, teminat ibraziic kt· 
ra tahsil edilit. Emlak hakkında her nevi 
teshi!At gösterilir. istişare meccanendir. 

~~ııııınıı ıı ııooı~ı~~ııııı~ıııooııımıı~~~ı~ıı~ıııııııııımııı~~ 

Her yerde arayınız 
Şiıelerimiz 2383 numaralı 

alameti farika olarak tesçil 
edilmiştir. 

Yüksek baytar mektebi r 
törlüğünden: 

Yüksek baytar mektebinin dört aylık et, ekmek, ıe 
erzaki mevkii münakasada bulunup 25 Haziran 930 Ç 
günü saat on dörtte kapalı zarf usulü ile ihaleleri icra 
ğindan talip olanların şeraitini anlamak üzere mektebi d 

ihalede müessesatı ticariye ve ziraiye mübayaat kom" 
müracaatları ilan olunur. 

Istanbul mıntakası m 
din mühendisliğindeıı• 

Bnrsa Vilayetinin Gemlik kazasmın Armutlu nahiyesinde 
olup hududu şima1en kara Çahlık tepesinden Bulduk tepey~ 
kim, şarkan mezkur tepeden bed ile Taşlı tepeden bilm'Ofdf 
can deresile Armutlu yolunun birleşdiği noktaya hatb dl 

cenuben mezkfır noktadan Kara tepeye hatb mllstakim 
kara tepeden bed ile Karadağ, ve Hamamlı ve Bayraklı 
p~lerinden bilmürur mebdei hudut olan Kara Çalılık tepesi_. 
münkesir ile mahdut 68 1-2 cerip arazi dahilindeki kaplıçlf 

1-İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir ıeıi4' 
da (50000) elli bin liralık bir Türk şirketi teşkilile hukuku 
mek, 

2 - Kaplıcanın teslim tarihinden itibaren bir ıene 
imtiyaz sahasmın 1-5000 mikyasında muntazam topoğrafik ve j 
haritası yapılmak ve vücude getirilecek tesisat ve yapılacak 
liyatın plan ve projeleri Iktasat vekaletine verilmek. 

3 - İkinci sene zarfında bir au Mütehassııının riyaseti 
fenne ve hıfzısıbhaya muvafık surette kaptaj yapılmak ve 
25 kitiHk otel ve gazino ve banyo ve iskeleden kaplıcaya 
olan yol inşa edilmek ve işbu taahhüdatı teminen Milli b 
dan birinin 3750 üç bin yedi yüz elli liralık teminat mekt11 
rilmek ve işbu taahhüdat ifa edilmediği takdirde mezkfır t 
akçesi irat kayt edilmek üzere talibine ihale edileceğinden 
rin 31-7-930 tarihine müsadif perşembe günO saat 15 fO 
teminat mektuplarile beraber kapalı zarfla iktısat veklleti 
umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

lstanbul Adliye levazım 
lüğünden: 

İstanbul umumi Hapishane ve Tevkifhanesi hastai' 
bir sene· zarfında muktezi 3280 kilo koyun eti ile 22~ 
yoğurt ve 5040 kilo süt münakasaya vaz edilmiştir. 1' 
ıartnameyi görmek üzere Adliye levu:im memurluğuna ve 
kasaya iştirak etmek üzere teminab muvakkatclerile 
13-7·930 tarihine mfisadif pazar günO saat 15 te defte 
müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları ilin olunur• 

Mı ul müdür: Refik 
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Sultanahmet Eyüp Samaıya Kaıımpaıa Haydaıpaıa 

Den. Ye K. Den. Ye. K. Den. Ye. K. Den. Ye. K Den. Ye K. 
Kadınlara satı 24. 6 • 930 Askeri tekaüdü JO:>OJ 10450 ~80)1 38150 40301 4)30) 21501 21750 28101 2a4on 

Mülkiye tekaüdü 6501 6550 3ı50I 32575 280)1 2815'.) 191) l 19J5J 18001 18150 Asker ailesi 8001 8350 360JJ 362)() 42501 4!950 ?0)01 20~50 2:3:> )J 
Erkeklere 25 . 6 . 930 Mülkiye ailesi 26550 

çarşamba İlmiye tekaüdü ve eytam 5001 5250 320')1 32100 29~1 29200 1~:01 19530 IG01l 1630) 
Hizmeti vataniye 501 - 610 4501 4525 4031 403J 2!i'.J 1 2510 2001 2'.)50 

kadınlara perşembe 26 - 6 • 930 Askeri tekaüdü 10451 10751 38151 38300 40301 4055'.) 21751 22000 28WI 2880J 
Mülkiye tekaüdü 6351 6750 32576 32550 23151 283)0 19 )51 1 gnJO 18151 183 )Q 

Asker ailesi 8351 865) 362JI 3340) 429.31 434J3 201>1 203)J 26551 27)50 

Erkeklere cumartesi 28 • 6 . 930 Mülkiye ailesi 5251 5450 32101 3J20J 29201 29350 19531 19J!O 163Jt 1630J 

Kadınlara 29 . 6 • 930 Askeri tekaüdü 10751 10:00 383'.Jl 3855'.J 40j51 4)'~50 22011 22280 28301 292()) pazar 
Mülkiye tekaüdü 6751 6900 8301 28365 183 1 1850) 
Asker ailesi 8501 8)0J 364Jt 36550 43401 43850 20501 20SCO 27051 27610 

Erkeklere pazartesi 30 • 6 • 930 Mülkiye ailesi 5451 5.350 - 29351 295JJ 16301 16350 

OıkGdar Be,tktq Beyoflu Fatih Merkez 

Dtn Ye. K. Den. Ye. K. Den. Ye K. Den. Ye. K. Den. Y<. K-

1Cadınfar9 salı 24 • 6 . 930 Askeri tekaüdü 33001 33400 48001 
Mülkiye tekaüdü 22501 2265) 250)1 
Asker ailesi - 3030) 30011 45001 

Erkeklere çarşamba 25 • 6 • 930 Mülkiye ailesi 21001 21250 250JI ilmiye tekaüdü ve eytam 
Hizmeti vataniye 3001 - 3040 3501 

k.adınlara perşerr.he 26 • 6 • 930 Askeri tekaüdü 33401 33800 48301 
22651 22750 26151 Mülkiye tekaüdü 

Asker ailesi 30601 31200 45501 

Erkeklere cumartesi 28 - 6 • 930 Mülkiye ailesi 21251 2160J 25201 

Katlın!hra 29 • 6 • 930 Askeri tekaüdü 33801 34230 48551 
pazar 2295'.) Mül:Ciye tekaüdil 22751 26251 

Asker ailesi 31201 31850 45951 

Eelceklere pazartesi 30 • 6 . 930 Mülkiye ailesi 21601 21730 26351 

fstmıbul zat maaşları 
muhasebeciliğinden: 

) - Oç aylılc maaşların tediyesJne 
24·6·930 tnih salı günii başlanacaktır, 

Ye altı günde hitam bulacaktır. 
2 - Maaş tevziatında ba!Adaki N. 

lu essstır. 
3 - N. sı ve günü gelmeden hiç 

bir kimseye ruaaş verilemez. 
' - Maaş te\•ziatında bulunan polis 

Jandatma ye saire hiç bir kimsenin ma· 

1 

aşını almıya tavıssut edemez \'C bunları 

maaş \'erilmez. 
5 - Erkeklere mahsus glinletde 'ka· 

dınlar, kadınlara mahsus günlerde rfkek· 
!ere maaş verilemez. 

6 - Kanunu ehir mucibince 25 
yaşından 4.5 yaşına kadar bakir \'e dul 
babasından maaş alan kızl:ırın maaşı tas· 
fiyeye tabidir. 

A - Bunların tesbitl için en ufak 
yaştan en yüksek yaşa kadar merkezde 
bir yaş yoklaması jc.ra edilecektir. 

B - Yoklama için ibraz l'decelclerf 
ycsark şunlardır : 

C - Resmi senet, cüzdan. nüfus 
"testeresidir. 

Kanunun 65 inci maddesine nazaran 
maaş tahsi~i tarihinden sonraki nüfus 
teskerc1eri üzerine yapılın eJn tıshihatı 

muteber değildir. 
.7 - Her kaç y~ında olursa oleun 

yoklaması icra edilmeden hiç bir kıza 
maaş verilemiyeceğinden beyhude şu· 
belere müracaat olunmaması. 

( Çocuk sayıfaları 
mektebinden ,91) 333 Ziya B., Kadıköy 
Gazi metebinden ( 92 ) 315 Hatice H., 
45 inci ilk mektepten ( 93 ) Nüzhet 
l\tecit R Takdir varakası kazanan 

okııyucularımızın isimleri 
Ecnebi mektepler 

Senbenu\'a kollejinden: (94) Şerif 

Tedik, (95) Muhsin Serap, (96) .Mehmet 

Tokdir vırıkası kazananlar: 
Liseler: 

Galatasaray lisesinden (1) 496 Sil· 
reyya tcvfik, (2) 1443 Haydar Hasan, 
(8) ıoı 6 Enver Faik. (4) ı 076 ~ejac, 
Erkek muallimden: (5) 729 Fethi Yıldı· 
rım, (6) 7 J Şefik, (?) 3 l Nazmi Abd ur· 
rahman, (8) 63 Cemal .Nadir, (9) 761 
Turgwt, İstanbul erkek lisesinden, ( 1 O) 
l 59 Saif Bekir, (11) Emin Şükrü, (12) 
Hayrı, (J3) ıo:-o Muzaffer, (14) 836 
Ratip Akif, (15) ıı 11 Nusret Beyler. 
lstanbut kız lisesinden: (16) 447 Feride 
llilnıı, H,, Nafia Fen mektebinden: (17) 
Salt B., Darüşşefakadan (18) 964 Ekrem, 
(19) 109 Büsamettin, Feyziatlden; (20) 
361 Kasım, Kabataş lisesinden: (21) lb
rthim H•lil, (22) 628 Sait Gültekin B. 
ler. Kız Selçuk san'attan (23) 101 Perl· 
han, (24) 32 Hadise, (25) 12 i\fünire 
lia.rumıar. 

Orta mektepler 
(26) Vefa orta maktebinden 390 

~~rim Hasan, (27) 379 ~ihat, (28) 233 
(;J,1 Şevket, (29) 234 Zühat Şevket, 

2 
) 183 Mehmet, (31) 469 Kemal, (32) 

( 42 Hasan Bedrettin, (33) 107 Galip, 
34) 262 Naci Esat Beyler. lstanbul kız 
~l'ta mektebinden (35) 362 Sevim, (36) 
34 Melthıt, (37) Nermin Arif; ~ışan· i kız Orta mektebinden (38) J 82 :\lih· 
~6,:n ~iisnu, (39) 302 Fahriye, (40) 

Muşerref Hanımlar; Dl\·utpaşa orta 
;;ktcbindcn (4t) 51 Hüsamettin, (42) 

Ccltlettin Safa, (43) 262 Şükrü, (44) 
l83 Osman Mehmet, (45) 174 Lütfü, 

CelAI, (97) Cüneyt Nuri, Sen Jındarktan 
(46) 221 Yehip Hakkı, (47) Muzaffer, (98) Cüneyt Nüsuhi Beyler. (99) Bakiye 
(48) 81 Hüsamettin; Gaziosmanpaşa Hakkı H., Şişli Fransız mektebinden (100) 

orta mektebinden (49) 26 Yaşar, (50) Güzin Necati H .. Scnt Pülşcriden (101) 
43 Yaşar, (51) 444 'fe\'fik, (52) 473 
I Juh1si. (53) 403 Fethi; Gelcnbe\'i orta Turan Abdullah H., Amerikan mekrc-
mektebinden (54) 2.34 SnlAhattin; Eyip binden: (102) Nejat Kenan B., Kadıköy 
orta mektebinden (55) 119 A. Nurettin; Sen Jozcften: (103) 14 Metin Nurettin, 
(56) 182 Seyfi; (5:-) J 35 Cemal Avni ; B., lngiliz kır. melcteblnden (104) Nihal 
Üsküdar orta mektebinden (58) 165 BAmit H., Kadıköy kız ltalyan mektebin· 
Cihat, (59) Hayri Kan, (60) 401 Doğan, den (105) Hayrünnlsa TalAt H., 
(61) 132 Ha)ri; Kadıkoy orta mekte· [oitmea'ı] 
binden (62) 126 Necmettin Beyler; Er· [ Mekteplerin kapalı olması 
kek hayat mektebinden (6~) 9 llüseyin dolayııile taıdir v .. rakalan mek• 
Nuri, (64) 18 Cemal, (65) 16 Muhtar, teplere gönderileaıemektedir.Bina· 
{66) 92 Zeki, (67) J 61 1\lehmet, (68) 
171 Mehmet, (69) 176 Nüzhet, (70) 226 ı enaleyh mektep adresine takdir 
Kemal Beyler; Kız hayat mekrebinden varakası almlf olan karilerimizın 
(71) 233 Münire, (72)187Şamiye,(73)177 biııat matbaaya gelerek varaka· 
Müşerref, {74) iffet, (75) Sahire, (76) • )arını almalan lhımgelmektedir.] 
Nevin, (77) Bijan I Ianımlar. 

ilk mektepler 
Bayazıt beşinci ilk mektepten (78)120, 

F. Kılıç U, Fatih 19 uncu ilk mektepten 
(79) 313 • B, Üsküdar 19 uncu ilk 
mektepten (80) 353 KA7.tm 8. Üsküdar 
21 inci ilk mektepten (81) Kobilay lsmail 
B. , İstanbul 23 üncil ilk mektepten (82) 
LOtfi Ali, (83) 185 Feyyaz Beyler, ( 84 ) 
Süada H., 24 üncü ilk mektepten ( 85 ) 
230 Ahsen Zeki I I., 25 inci ilk mektep· 
teu (86) Handan Salih H., 26 ilk mek· 
cepten {87) irfan r\lustafa B,, Berlerbeyi 
27 inci ilk mektepten (88) Şerefnur Münir 
H., Eyüp 37 inci ilk mektepten (89)181 
Selma Atıf H., Erenköy 38 inci ilk mek· 
tepten ( 90 ) 100 Eşref B,, Dumlupınar 

BuA<fay 
Yumuşat 
Sun ter 
~en 

- Zahireler -
Çıvdu 
Arpıı 
Mısır 
l'asuıva 

Okkaoı 
Aaa.ı A...,t 
K. P. K. t> 

08 25 12 ,. 
• 3o •• '° • :<2 ı 
6 10 ., ıo ' 111 
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VAKiT 
Tabıiılerinizi yapar. 

49300 52001 52200 17001 17400 3001 3400 
2615) 14001 1420) 10001 10200 2031 220J 
455)() 50001 50250 14001 )4500 1 400 
25200 130JI 13150 80Qt 8300 1 Jon 
3550 1500 1550 1140 

1 190 
1001 - 1 55 

48550 52201 52400 17401 1770) 3401 3700 
26250 14201 14350 10201 10300 2201 2300 
45950 50251 50500 14501 1490) 401 800 
25350 13151 13300 8301 8500 301 - 600 

48850 52401 5260'.) 17701 17900 3701 390'.) 
26350 14351 14500 10301 10400 2301 2400 
46400 50501 50750 14951 15250 801 l 150 
26500 13301 13450 8501 8600 601 850 

S - Bir cüzdan üzerine lıem zevce \ mun maa~ verilerek gerek ta~fıyeye 
htm kerimesi olanlardan >:alnız zevceye tabi gerek maaşa mlistahak kerimeler, 
alt maa~ tahakkuk c:ttlrllmı otduğundan maaş te\'Ziatının hitamından sonra mer· 
elde bulunan cüzdanlı zt\"CC vera mah· ke7.e mUracau edeceklerdir. 
dum maaşını şubeye müracaatla alacak ve 
kerimeye ait maaşın yoklamasını icra 
ettirmek üzere aynca merkeze müracaat 
edecektir. 

9 - Gene bir cüzdan üzerine bir 
ZC\'Ce iki veya daha fazla kerime.si olursa 
bu kerimelerden birisi tasfiyeye tabi ise 
yalnız subeden zevce valde ve mahdu· 

JO - Bu ay maaşlarda mütekaidin 
ve mensublnl askeriyeden derece üzerine 
malOI olan mütekaitlere terfi zammı ha
riç ylltde on iki buçuk ve diğer müte· 
kaidinl askeriye ve mtilklye ile bunlann 
hllOmum eytamın muşlanna ) ur.de 
beş zamlı maaş tahakkuk ettlrilmiştlr. 

Aydın Nafıa Baş mühendis
liğinden: 

1 - ( 24,182 ) lira ( 90 ) kuruı bedeli keşifli bulunan 

Reşadiye - Aziziye yolunun ·2+o<>0-7+SOO Oncil kilometrolan ara· 
sında imallb ıınaiye inıaab yirmi gtın milddetlft ve kapalı zarf 
usulile nıünakas,ya konulmuıtur. 

2 - Taliplerin 661 numaralı kanun mucibince ibzanna mecbur 
olduklan vesaikle % 7,5 teminat akçesini havi teklifnamelerin 
yevmi ihale olan 1 • 7 • 930 salı günü saat OD altıya kadar Wlyete 

tevdi etmeleri. 
Fazla izahat almak isteyenlerin Nafıa Baımilhendisligine mllraca

atları; 

Kocaeli vilayeti daimi encüme
ninden: 

VilAyet matbaası için tahminen 1476 lira 70 kuruşluk levazımı 
tab'iye ve teclidiye 2 temmuz 930 çarşanba gilnü saat beşt~ ihale 
olunmak Ozere alenen milnakasaya konulmuştur • Talip olanlann 
% 7,50 nisbetinde teminat mektubile mezkur tarihe kadar vilAyet 
daimi encil11ıenine vermeleri ve şartnameyi görmek ve ahnacak 
eşyanın cinsini ve nev'ini görmek için vilayet matbaasına müracaat 
eylemeleri ilin olunur • 

Sığara kağıdı püskülleri satılması 
Tiitün inlıisarı urnuın n1iidiirliiğiindeı1 

Cibali fabrikası ile levazım anbarlarmda bir sene zarfında biri
kecek olan sığara kağıtlan püskülleri pazarlıkla satılacağından 
taliplerin yüzde yedi buçuk teminab muvakkateleri ile 28-6-930 
cUmarteai günii aaat 10,30 da Galatada milbayaat komisyonunda 
bulun malan. 
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Edirne Kız muallim mektebi 
müdürlüğündn: 

l - Mektebimiz yeni binaıında ( Eıki 
maryalurt) yemekhane, mutbak, 
çamaşırhane,bulatıkhanc vcmöş
tcmilAtı teıis ve bazı yerlerinde 
tamirat vetadilat icra edilecektir. 

ı - 7479 lira 83 kuruş bedeli ketli 
olan bu inşaat 17-6-930tarlhinden 
itibaren ve aşağıda yazılı terai1 
dahilinde yirmi Qün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuttur. 

A - Münakasa 6 - 7 - 930 pazar Qünü 
saat 14 te mektepte mftteıekkil 
intaat komisyonunda icra edile· 
cektir. 

B •Talipler tekllfnamelerinl milna • 
kaıa ve ihalat kanununun 10 ncu 
maddesine tevfikan ihzar ve mü
kaıa tarihinden iki fÜn eveline ka· 
dar komisyona tevdi edeceklerdir. 

C -Taliplerin iktidar ve derecelerinin 
anlatılabilmesi için yetlerinde 
mevcut fennt ehliyet veıikalannı 
ve t vvelce yapmıt oldukları ln
taata dair aldıkları veıalkl ve malt 
vaziyetlerinin ifayı feabhüt ede
cek derecede oldufunu nahk ve 
Ticaret odalannca muıaddak ve• 
ıikoları komisyona iliraz etmclerl 

D - İnşaat kctlf ve tartname ·ıuretl 
musaddalorının Edirnede mektep 
müdilrlfll&nden ve Jıtanbul Me· 
arif mftd6rl8f&nden abnmaıı. 

Beyoğlu sulh mahkemesinden: 
Ahmet Cemil Beyin Muhsine 

Behire hanım ve Ali Seyfettin 
Bey ile tayien ve müıtereken 
muta1UT1f olduktan Kaıımpaıa
da Çatmameaçit maballeıiade 
Aia Çefmeıi 10kaiında atik 6 
ve cedit 14 numaralı Ye ıemin 
katı kirgir Ye tıat katı abıap 
bir bap hane htlkmen izalei ıu
yuu zamnında aleni açık arttırma 
ile aabhta çıkanlmıfbr. 

1 - Gayri meakulla ka,.eti 
mubammeneai ıeldz bin liraclar. 
Halen bir ,Ona ipotek Ye haczi 
yoktur. 

2 - Gayri menkul zemin lca
b Ue beraber dlrt kattır. Zemin 
katta bir mutbak Ye bir kuyu 
•e iki odunluk mahalli Ye ıo
kaia çıkar bir methal Ye taıbk 
~e birinci katta bir sofa lize
rinde bir bala Ye iç oda ve bir 
merdiven altında ylldlk mahal
li ve ikinci katta dlrt oda ve 
bir bel& ve tlçlac:G katta ild o
da Ye bir ıofa bir heli ve mut
bak mahalli ile IOD btta JUi 
cihanauma kıamında bir oda •• 
Oatü açık bir taraçayı milfte.UI· 
dir. 

3 - Tapuca mGaeccel Ye 
ıayri mtıaeccel hak aahipleri 
tarihi illndan itibaren enôı 
mOıbitelerile mahkemeye mGra
caat etmeleri lhımdır. Akıi 
takdirde Nbf bedelinin paylq· 
mumdan hariç kalırlar. 

4 - Arttırmaya iftirak ede
bilmek için yllade 7 .50 temiaat 
ptermek lizımclır. 

5- Gayri meakulO mezkarw. 
tamamı tarihi ilbdan itibaren bir 
ay zarfında yani 29 temmuz 930 
..ı. pG Aat OD üçte BeJOtlu 
Sulh mahkemainde ublacaktar 
"' ........ ; ...... ,,. tartna· 
mtr b.ukelin- tMIP okuyallllece-
11 111rette açıkbr. lıbu pyri 
menkul kı1111eti muhammeaeal 
tlzerinden •e ea fula ltecleJ •• 
ren zabn uhduinde baralobr. 1-
halem llatGne icra kaluaan zat 5 
,an sarfında arttmna bedelini 
Termiye mecllurdur. Abl takdir
de ihale feaila " mltebald mu
amele için ihtiyar ohmıeak me-

Nafıa vekaletinden: 
. 

Kagir köpür münakasası 
Şebinkarabiaar Yiliyetinde koyulhisar-S~ebri yolunda ve :I!. 

nehri Oaerinde yapalacak olan 84129 lira 92 kuruı bedeli "' 
Alçajıl kBpr&ıll İDfaab kapab zarf uaulile mUnakaaaya 
muıtur. . ....:111 

Talipler mUnakaaa evrakını ı&rmek Ozere Nafaa vekileti-~ 
umum mildOrlDjlae, latanbu~da ve Şebinkarahiaarda Nafıa .,......... 
bendialiklerine mllracaat edebilirler. al 

Milnakaaa enakı bet lira bedel mukabilinde Nafıa yek 
yollar umum mGdllrlGi'Jnden alınabilir. _ . _,.._ 

Münakasaya iıtirak etmek istiyenler 661 numaralı •8? 
müzayede ve iba1't kanununun ahkamına tevfikan hazırbyacaklal'I ~ 
lif mektuplannı 10 temmuz 930 pe11embe ,unu aaat 15 d .. ~ 
Nafia Yeklleti mlllteprhk makamına tevdi eylemeleri il&a 

Büyük Tayyare PiyankoaıJ 

6 inci keıide 11 T emm 1930 daclar 

Büyük ikramiye 200,000 liradır. 
Aynca 100.000 llrahk llir mlklfat ile 50.000, 40.000, 

25.000, 10.000, liralık blylk ikramiyeler vardır. 

Hiç kazanmamış Numaralara 30 zar lira 
teselli mükafatı verilecektir. 

Biletler: Bayilerden Temmuzun yedinci pi alqamıoa 
kadar talep edilmelidir. 

' İzmir nafıa başmühendisliğindeJ 
64397 lira 85 loarut bedeli k.,.ıfli Tire-Torbeh yolmıııa 28~ 

13+000 İDci kilometrosu arUU1da lo.tOOO kilometroluk .....-~ 
kqifname ve prtnamei umumi •e huauaiyeye teftikan ıeldl ~ 
ikmal edilmek tutile yirmi ,an •Gddetle ve kapalı zarf ~ 
mtlnakuaya konuldupndan 6-7-930 pazar ,Ontl aaat 10 da~ 
daimi encGmeninde ibaleai icra edilecejindea taliplerin k~ 
huıthyacaklan tembaatlan mezktr ,oa •• aaatta teni il• ~ 
almalara Ye ehliyeti feaniye ••lkalanm ihale ,OnDndea ıekil 
nftl '-i .. hendllllte ta.dile ettirilmesi Ye fula izahat almak 
yealerln lı•lr batmlhendl.Uilne mlracut olunmuı. · 

Erzincan Serom LAboratuvan Müdüriyeti 
Aıgarl Aaıaf 

Dana 500 600 
Arpa 60,000 70,000 
Saman 80,000 100,000 ZDt 

Kura ot 60.000 70,000 --
Odun S0,000 35,000 = E - Mftnakaıaya itfirak edecek talip

lerin bedeli muhammenin •/. 7,5 
niıbetindc teminat irae etmeleri 
ve intaatın devamı müddetince 
müteahhidin bu intaat üzerinde 
mes,ul bir mimar bulundurma
sı IAzımdır. 

aarif Ye zarar Ye ıiyan ve faiz MDeaesemlze muktazt cins Ye mıkdarlan ballda yazalı 
ondan tazmin edilir. Talip olu- milnakuaya konulmllflur. Baalardaa Dana De arpa lcapah sarf 
l~an•n-ı!m!llr•all!!ca•all!tl~an~iJAn~•o•lu•nu•r•. •I diierleri aleni uaul ile 30 -Haziran 1930 puarteıi ıtıntı ... ! .Jj 

Protea6r Doktor d&rtte Enircu belediye daireliacle ihale edilecektir. TalitJ oll'lı 
M. Lutfl prtlan anlamak için Enincan Serom LiboratuYan mGdtırl 

Gllllue n Cırraltpqa llutaaelerl 1 -• • il 
lıtanbul altıncı noltrli/lnt B. kendi namına a11leten Ye 

-...: =~~:=~.: ....... Et me

1 

•• v .. enali. • metruke m ....... ....... , ................. .. 
Ttlttoa ı lat. 2336 

Efendim ; Ankara ikinci Noterlliinden mu• 
Aramazda mtıaakit ( Tlltlln •e aaddak 13 mayıı 930 tarlb .,. lıtulJlll malllttmel aıU,t tJ uıa 

komiıyon evi Kitip zade Fevzi 3310·159 numaralı veklletname luık~ dizJn!i11d111 : 
n terikJeri kollektif firketi ) latanbulda lbrahlm çaftf ma .. 
lhlYanlı ıirketimizi bu defa 1 S mucibince ılirekldan Etem Hi· halleainde Ktlçtlkaaray meyda • 
Dİian 1930 dan itibaren 18 hazi- dayet Bey namına •eklleten İm• mada S No. b hanede mukime 
ran 1930 tarih Ye 7443 zalalDlfbr. ŞGluGye Hanım tarafandaa mld· 
numaralı fesibname ile feshettiği- 1llnnamelrde bu nGıha talep delaleyla lcocuı ayni hanede 
mizi ve ıirketin bilcümle mat- daireainden ( Vakıt) aazeteline mukim iken el,e'flD ikamet,&lu 
Hibat ve düyunatmı ıürekidan teblii olunur. •*al buhuwa Halli Mahir Bey 
Etem Hidayet Beye devredildiği l.tanbal altıncı noteri aleyhlne ikame ohmu bopama 
ve mtmaileybin ( Tütün ve Ko- OalJp Bin11Jl • Ye nafaka cla•umclan dola11 bu 
mityen evi Etem Hidayet ) Fir- 21 haıiran 1930 bapta istida mretlala ilhen 
.... altında kendi pbıı ve be- telllltlne ral'aken mBddeti mu-
aabıaa icrayı ticaret etmek ıell· Doj'um ve Kadın butal•ldan aJJUeel zarfında cnıpnamealni 
hiJetiDİ haiz oldutu malfım ol- 0ii~e~~~ v.,.edltladen mlddelnla tale· 
mak Ozere keyfiyetin uıulen H N bile 111abea talaldlcat icruma 
illnını rica ederiz. üseyin aıit Ye , .... ı talakikat olan 19 eylOI 

1 - Harbivede Sipahi oca- Ttırbe, eaki Hillliahmer binuı 930 car .. mba ıGali -t 11 re 
i• karfiaında 169 No. h hanede No. 10 Telefon: lıt. 2622 talik luham11 ve keyfiyetia ili· 
Giraun meb'uau Hakkı Tarık B. nea tebliiine karar ,Yerilmit ol· 

2 - Tataylada Türkmen ıo- Doktor dupndan mumalleyhin yeYmi 
kajıada 99 No Naci Hıfza B. 1 h san Ş Q k rCI ve vakti meakiırde tahkiicat ha-

3 - Şitfi Hacı Mauur ıoka- Sinir hutalıklan mOtehaa• klmi huzurunda iapab Ykut 
;ında 39 No makim Kemalettin etlleai laulaak ...ıa malaakemelerl 
Salih B. Cuma \ 'C pazardan maada ~ den 6 1 kanunun• mend.ta mlteallika. 

4 - Oımanbey Turan apar- kadar Tepebqı 73. Tel Beyoslıı 11aa tevfikan tebliıat makamma 
862, Kadıköy 49 tamam 2 No Kltip zade Feni ,.,. _________ _. kaim olmak llura illD ola•r. 

diirlfijiiııden: 
Semd Mahıttesl Sokıll N'o. Cinsi ıenevisl .J 
lataabul Mercaaata Tıicılar 59 Dllkk&n 168 ~ 

.. Slle11aanlye Kemeralb 24122 ,. 
• Hatçaultan Karabaı 85/105 ,, 96 ·~ 
,. LalabaJNttin ŞeaıtWıamamıl0/27 11 96 i~: 

Oıldclar &o.tanca Bajdatcaddeli498 " 96 ~ 
Ballda enafa muharrer emllkin bir aene mUddet •e b? 

çe talep wkuunda talallye edilmek fU'lile icara raptedilmek , 
6-7-930 tarihine m&aadif paaar ,OnO aaat 14 de mtllayedelefl 
karrerdir. Tıllp olaalann % 7,S teminat makbuzlarile yed 
auta mezk6rcla latanbul milli emlik mlidilriyetine müracaa~ 

lstanbul Tu~ inhisarı baf mlldı 
liJğ{Jnden: 

Çamalb memllha11mn 930 1eneıl mevsimi lhracabndao 
olunmak flaere (2000) •det latanbul kllfeai 15-6-930 taribi': 
itibaren yirmi ,O. mDddetle aleni miinakaaaya konulmUfbll'· 
6 7.930 tarilalne mtltadif pazar ,onu -t on beıtedir. Tal•P 
lar ,eraiti anla1Dak ve mOnakaıaya ittirak etmek üzere peY 
lerile latanbul ruz inhiun baı mlldllriyetinde mllteıekkil ko 
mtlracaat evlemeleri. 



6-L ~ 5 iMi aulJı lu!Jtuk 
~hn/ilüuln: 

Vefatile terekesine mabkeme
-.izee vaziyet edilen ve Meydan
cıkta Keadirot bam albnda klia 
44 • 46 numaralı mağazada ma• 
_,atura ticaretile iftigal edea 
Haa Arut zade Refik Beyia 
lhlalaellb ticariyesini tedvir er 
ı .. elc tlzere tOccardu Emia 
ffaydu Bey mOmeuil n tere
ke.inin tasfiyesine de Galatada 
..... kyaa haamda anlrat Haa 
Rlfat Beyle Galatad• Ce
... t bumda anbt Ahmet 
Arif Be,ler memar tayin edil· 
dUderl Ye Hbaba matl6bun tari· 
M llawdan ltibaNa bilclmle Ye

llillderue birlikte bir ay Ye n
'e rinill de iç ay zarfmda evrakı 
.. bitelerile mahkememize 18· 
.._. •Dracaatlan ilAn olunur. 

(278- 40) 
.(Jqoflll lklnd iaa dlllnsilıden : 

Bir deyain temini içia mahcuz 
re furahtu mukarrer masa ve san· 
c..ı,. elektrik 10bU1 26-6-930 
t.rıhiae muuclif ,pertembe günll 
laat 14 de bilmuzayede Beyoğlu 
Tiaaon1 ıoka;ında ıablacağın· 
claa mezkıir ,na Ye saatte ma· 
llalliıade hazır bulunan memuru
.. 9»1824 numara ile muracaat 
•ylemeleri ilin olunur. (43-278) ..... 
Be~u ; tnei aa ttaiusmdt1 

Bir deynin temini için mabzcOz 
1-lunan yazıhane takimi daktilo 
Ye ilah 26-6-930 tarihine muaadif 
"1fembe ,Unil ıaat 15 de Galata 
Voyvoda hanında bilmuzayede 
aablacaii, mezkur ıün ve saatta 
•ahafüade hazır bulunacak me· 
•"1Una 930-1825 numara ile mu
racaatlari ilin olunur. (43-278) 

Emniyet SandıQı Emliık 
müzayedesi 

t.J 1= • J~ ! J 
::IJ .. -

1355 5260 13'1 

Kat'i karar ilanı 

Merbunabn daa ve nev'ile 
meTki ve milıtemillh 

Çeaplklylnde Kaleli caddesinde eaki 
3, 13, 15,17,19,19mllkerrer ve yeni 5 5 
numaralı harem luamı ahpp iki buçuk 
katta on iki oda iki ıofa bir tqlık bir 
kuyu diier ıellmlık kısmı ylz on bet 
UflD ana &zerinde abpp iki katta Oçoda 

bir ıofa biri altmıt diğeri yirmi bet UflD 
ana Dzerinde iki mutfajı ve yirmi dl
nllm bin seksen bet arfin bahçeyi havi 
bir k6şk0n tamamı Hikmet 8. V ehibe H. 

2160 5600 1502 Galatada Ceşme meydanında Y olcuza· 
de mahallesinde atik imam ve yeni 
mektep sokajtnda eaki 7 mükerreı 
7 mllkerrer 7 mlikerrer ve yeni 2, 4, 
6 numaralı ylz altmıt artın ana llzeria
de kArgir Oçer kattan ibaret olup biri• 
nin yani 4 numaralısının birinci katında 
bir dDkkln bir mermer antre zemini 
malta mutfak bir kuyu bir kamOrlOk ye 
dükklnın Oıtnnde aama ahpp bir oda 
i .. inci katta iki oda bir camekin bir 
sofadan balilnmüt bir oda üçllncii ketta 
bir cam,kama kapablmıt bir sofa iki 
oda llıtOnde bir oda bir daraça ve 
ciaraçadan ayrılmış aalq mutfalc bir 
balkon ve terkos tertibatını Ye diğeri 
alt katında kısmen harap mermer bir . 
kapalı harap ocakla mutfak birinci 
katın:!a iki leli tahta ile b6lilnmot oda 
diğer bir oda bir antre ikinci Oçladl 
katlarda ufak birer sofa ilzerinde ikiter 
odayı havi iki hanenin tamamı. (Biriaia 

[ .Zayller 1 &zerinde füla olarak ~..... _.. 
- \fardıt) Meladfet AH Ef. 

·Nüfus tezkeremi ka}bemm ~enısinı 100 2202 1608 Davutpqada Heldmotlu Alipqa cad-
Clltaracaıtmdadan hükmü voktur. ki 30 32 

Huır iskelesinde Kemahın L rfat .kar· desinde ea • ve yeni numaralı 
,.sınden Osman oğullannden Bekir ıeksen ıekiz al'fln araa flzerinde yarım 
otlu Omer. bodrum kab klrsir di;erleri abpbolmak 

~ Jvbar milli hankacmm 3315:> ~ üzere üç buçuk katta sekiz oda ilci 10fa 
llned ni zayi ettım. bir taılak bir kuyu ve yirmi yedi artın 

l\ireç bumunda Ha~an 1 ah ın arsa üzer rinde lclrgir bir mutfa\: ve 
1 4dapuan Banka ının elli lıralık yirmi bet 8J11n bahçeyi havi bir hane 

namuna muharrer hi ııe 'cnedını zı, ı 
eahn. J lükmi.ı oJmadı~nı ' n edcrım. nin tamamı Fatma H. 

Pelun zade saıt 2eS 730 1939 Dırağınan'da Terclimanyünlis mahalle-
---------- -- sinde Dırağman caddesinde e1ki 27 ve 

Sablık hane 
Kadıköyilnün en güzel bir ye· 

ri ~an iskeleye beş dakika me· 
•fede Mühürdarda Toprak so · 

kağında 17 numaralı ve sekiz 
odalı hane satılıktır. Görmek 
Y9 glSrDımek için Kadıköy islce 

le caddesi Kan paatancsi üs· 
tGndeki mal sahibine müracaat. 

Dr. A. Kutiel 

yeni 71 Dlimaralı yDz arıın arsa llı:erin· 
de ahfap iki katta iki oda bir aofa 
bir mutfak bir klSmOrliik bir kuyu bir 
malta tatlık bir camekinlı odayı Ye otuz 
artın bahçeyi havi bir hanenin tamamı Şerife H. 

.Muıyen~hane , e teda\'ii elektrl r 
lt~ıtuvan. Kırako) Topçular l'addesi 34 

·955 6987 2202 Beyoğlun'da Aımalımeaçit mahallesin
de atik Mezarlık cedit Mqrutiyet ıoka 
tında eski 21 ve yeni 33 numaralı yllz 
elli dokuz arım araa llzerinde berYeçbJ 
Yakfıyet tasarruf olunur puaççu gedi· 
tinden yirmi bir numaralı dOkkln ma
hallile berveçhi millkiyet temellilk olu· 
nur23 numaralı meuil mahallinden 
ancak be"eçhi vakfiyet tıaarruf olu
nur 21 numar1lı dOklnın tamamı. Affan 8. 

,taliye Vekaletinden: 
931 aeaai mayısı gayesine 

1&adar tabı ettirilecek evrakı 
.. tbaa kapalı zarfla mllaaka
..,.. YaZolunmUfbır. 

M6nakaaa 25-6-930 tarihine 
•O..dif çarpmba günD ıaat 

· OD dartte levazım idaresinde 
•Gteteldril mBbayaat komiayo· 
~da yapılacaktır. Münakasaya 
lftirall edeceklerin teklif mek· 
tuplannı ve (3182) llç bin yllz 
lelc1911 iki liralık muvakkat te· 
•ilaatlanm ayni günde aaat on 
dlrcle kadar leva11m mlldBriye
tbae vermeleri lhımdır. 

MGaakaaa prlnameai levazım 

0DdGriyetinden ve lıtanbulda 
0 1aaababçede evalo matbua 

•O•enizliiinden her g6n ah
llıbilir. 

155 3058 2246 Merkezefendide, Merkezefendi mahalle
sinde Seyitniıam caddesinde e1ki 30 ve 
yeni 15, tS-1 numaralı doksan Oç arııa 
.vaa Ozerinde kıamen kirgir ve kısmen 
ahfap olmak üzere iki katta biri nata• 
mam olmak üzere dört oda iki kori· 
dor bir çab alb ve dlrt y6z afllD arsa 
Dzerinde lcirıir bir katta Ozr.ri saman· 
lıjı havi ve bir kuyuyu ye on bir danom 
bin beı yOz yedi 8J1ın kadar bai ve 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Hayriye ve 

Adeviye H. Iar. 
2355 6888 2273 Bebekte KtiçOkbebek caddesinde eski 

(beı defa) 27 mDkerrer ve yeni 43, 43-1 
numaralı biri yani eski ka,k binuı yl1z 
yirmi bq &rfln ana llzerinde ahpp iki 
katta bq oda iki ıofa bir mutfak ve 
dijeri yani yeni kaık ytiz otuı iç arpa 
ana llzerinde abtap bir buçuk katta 
bq oda iki aofa bir mutfak ve yedi 
bin iki y6z elli dokuz a'flll bahçeyi baYi 

Aum B. 



~ 

·- 10 - VAKiT 23 Haziran 1J.30 ...... ~--~~~~~~"'!""-~~~~~~ ............................. ~.......,.!"""'!!"!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!"'~"!"!!"l!'!""l!EZ!!!!'l!!l!S!!2!~!"!!'!!!""!!!""'!!!~!!!!!!!!"'~!!!!!!!!"'~~~~~~~~-
toprak avlu iki kuyu ve elli arşm arsa ~:~'J~·U~~ 
üzerinde bir mutfak ve beş yüz kırk ~f '4~ - :;_ 

b h · h k b '' ı·lerı· 111etodu ,, arşm a çeyı avi es i ir hanenin lYJ~ 

tamamı. lbrahim Efendi, Emine H. 

40S 682 16770 Galata'da Hacıama mahallesinde Çeş- ilk mekteplerı· n Dil serisi 
memeydam caddesinde eski ve yeni 22 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata KöprU ~ 
Beyoğlu 2869. ~abe acentesi /J 

mudiye Hanı ılundı istanl?Ul 11 

numaralı yüz altmış arşından ibaret 
münhedim hane arsasınin tamamı. 

Halil Nuri Ef. Ayşe Münevver H. 
1565 3079 19984 Erenköyünde Göztepe mahallesinde 

Rıfatpaş sokağında ezki 23, 23 ve yeni 
17-,17-1 numaralı biri yüz otuz arşın 
arsa üzerinde ahşap iki katta Uçü bir 
sofa üzerinde olmak üzere altı oda bir 
sofa oda dahilinde bir kiler bir kömür
lük bir balkon ve k1rk beş arşın arsa 
üzerinde bir mutfak diğeri doksan arşın 
araa üzerinde ahşap iki katta dört oda 
iki sofa ve çatı kabnı ve on sekiz arşm 
arsa üzerinde bir mutfağı ve bin üç yüz 
on yedi arşm bahçeyi havi yenice iki 
köşkün tamamı. Münire H. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazıla emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 2 temmuz 
930 tarihine müsadif çarşamba günü saat ikiden itibaren müzaye
deye mübaşeret olunarak ( muhammen kıymetlerini geçtiği takdirde) 
kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer olduğundan talip olanların 
mezkur günde saat on altıya kadar sandık idaresine müracaat 
eylemeleri ve saat on altıdan sonra vuku bulacak müracaatların ka
bul edilmiyeceği ve me7.kür emlake evvelce talip olanlarm kat'i 
karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur eylediği 
takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş addolunacakları 
ilan olunur • 

Devlet Demiryolları ilanları 
Derince limanına gelecek malzemenin tahmil ve tahliyesi kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 
Münak<!sa 12 temmuz cumartesi günü saat 16 da Ankarada 

Devlet Oemiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Jştirak edeceklerin teklif mektuplarım aynı günde s:ıat 15,30 a 

kadar münakasa komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
Haydarpaşada idare vemelerinden teaarik edebilirler. ,.. ,,.. . 
Münakasası 14 temmuz pazartesi günü için ilan ec.Hlmiş olan 

kilometre malzemei ferşiye ile 23 haziran pazartesi günü için 

-•l edilmiş olan Kayseri tezgahları münakasaları neşrolunacak yeni 

bir ilana kadar tehir edilmiştir. 

* Jf. * 
Yüz otuz beş bin ton maden kömürünün kapalı zarfla müna

kasası 5 temmuz cumartesi günü s::at 15,30 da Ankarada Devlet 
demir yolları idaresinde yapılacaktır • 

lştırak edeceklerin teklif mektuplamıa ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 15 e kadar münakasa katipligine vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Ankara 
ve lstanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler • 

Bergama belediyesinden: 
Bergama şehir suyunun mevcut deposundan alınarak şehire isa

le ve tevzii için ihzar edilen boru ve iltisak aksamının 52915 elli 
iki bin dokuz yüz on beş lira 25 kuruş bedeli keşifli şartnamei 

fenniye ve keşifnamesi mucibince vaz ve tesisi yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Talipler 
şeraiti fenniyeyi anlamak üzere Bergama belediyesi fen memurlu
ğuna müracaatlan ve teklifnamelerinin haziran 29 uncu pazar gü
nn saat on dörde kadar vermeleri ilin olunur. 

13eyoo·lu Oto idnıa11 yurdu heyeti 
nıüte eblJisesindeı1:. 

Yurdumuzun vaziyeti hakkında görüşülmek v einhilal eden heyeti 
idare intihabı icra edilmek üzere 26 hazirm 930 perşembe akıamı 
saate21,30 da umumi içtima aktedileceğinden alakadar olan azanın 
vaktı muayyeninde hazır bulunmalan beyan sonradan her hangi 
bir iddianın mesmu olmıyacağı ilin olunur. 

Yüksek orman n1ektebi rekörlüğünden: 

Erzak ve levazımı saire münakasası 
Mektebimizin Eylül 1930 gayesine kadar dört aylık erzak ve 

levazımı sairesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Ta
liplerin şartnaınelerini görmek üıere her gün münakasaya iştirak 
için de yevmi ihale olan 25-6-1930 çarşamba günü saat on beşte 
defterdarlık binası dahilinde müessesatı ziraiye mübayaat komisyo 
nuna müracaatları. 

~lnarif \'ekAlrtİ tRrRfmdan kabul ve onümil7:deki tedris senesi proğramına 
ithal edilmiştir. 

Bir alfabe ve 1 nci, 2 nci, 3 üncü, 4 nen, 5 nci ıenelere 
mahsus kıraat ile 4 neli, 5 nci seneler için Gramer. 

Muharrirleri: memltif_etimızin. trı muktedil' ve mümtaz kalem sahiplerintkrı 

Celal JVuri Bey ve rüf eknsı 

Alfabede " İleri " namı verilen yeni bir metot tatbik ve ) epyeni bir u~ul 
ıhtiyar edilmi~tir, bu sayede çocuk derhal okumaA-a geçmektedir. 

Alfabe ile birinci ktraatı bitirenler, okum:ıl ve yazmakla hemen ünsiyet 
peyda ederler. 

Kıraatler en asrl telekklyata mU\ afıktır. Ç..ocuğa hayat, para kazanmak, 
kendi kendini yetiştirmek, Eihhat, kudret yollarinı göstermektedir. 

1 lcr ders rcsimlidir \"C resimler Viyana Akademlıinden l\luhsin Rifat 
beyindir . 

Gramer haşin bir ders olmaktan çıkanlmışnr. Pratik olarak dürüst }"HZı 

yazmak ö~retilınckte, külden çü;ı:e ıı;eçilmektedir. 

Bu kitaplar tahrir noktai nazarından emsalsiz olduğu gibi 
kağıt resim, baskı cihetinden de mevcut blitiln eserlerin 
fevkindedir. 

" ilk mekteplerin Dil serisi,. mtmldetimızilı ~imdiye kadar glJrmedi~i 
f alf_at muhtaç ol1uf!u kitaplardır. 

" l•erl ,. metodu 'alıııı talebe'i e del!if \eni haı flerlmlzle okoyup yazmakta tclı:emmul 
ctnıck ı ıh en hcrkr<e dllımlzl 'kn1a)lı1' ve ~ur'atle oıtretmrktcd!r, i\feto1umuı hııkk1ndakl 

ulak m:ıleyl ı th enle re meccanen takdim ed ) nruı. 

Adres: Galata Mertebani sokağında Çituri 
hanında " heri kütüphanesi ,, 

Tah ılinil. için, i~inız ıçın \C acri ha) aıta mU\•affaki\·etiniz namına çok J.,ca 
zRmand~. a7. para ile lisan iig:renlniz •. 

EN Kıymetli FIRSAT! .. 
23 haTJrandan 28 e\·lüle kadar uç aylık tatil müddetinde devam etmek ilzere 

lnı:rilizce ve Fransızca gundüz dersleri. Yeni başlıvanlar, orta ve yüksek derecede 

~ udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, ~ 

ha gfinleri idare nhb 
9 da kalkar. 

ızmir - ı ersin sürat pasld tt 
( K O N Y A ) vaf>'I".' 

Haziran Sah 12 de ~ 
nhtımından hareketle .~ 
şamba sabahı imıire gt 

ve akıamı lzmirden h~ 
Antalya, Alilye, Mersine giel 
cek ve dönüşte T aşucu, ,~ 
mor, Alliye, Antalya, Ku...
lzmir~ uğrıyarak gelecektİ'' 

Apa~k sürat postası ; 
( M E R S 1 N) vaputd · 

Haziran Salı 17 de S~ 
rıhtımından hareketle Geli A 

Çanakkale, Küçükkuyu, E~:;. 
Bürhaniye, Ayvahğa gı~ 
ve dönüşte mezkfır iskel ~ 
birlikte Altmoluğa uğnY 

Gelibolu için yalnız ~ 
almır, yük alınmaz. 

gelecektir. ~ 

a::::;:::::::::.::11::&::11111·:::::::1:: ...... ~ bulunanlnr için arn ayn kurlar. Cuma ,.e pazar rnü~te~nı olmak lİ7.ere her gün :: J 
bir ~aat. Üç arJa ııhmış saat. A)da beş lira Talehr. için duhuliye ücretinden ii ALEMDAR za e 

:: ten:ı:ilılt yapılır. Lisan derslerinde ticaret. bankacılık \'e muhaberatı ticari) C)e .. V A p U R LA R 1 
ehemmiyet Yerildiği gibi talcha için dcr~ıer haricinde spor fırsatlan da temin H 

·ı ~ edilmiştir. Bunlardan başka 11kşam \ican ve ticaret dersleri de munta1.amın tedrisata !: Seri ve lüks Karadeniz pos 
111 

AMER~K..\NlıSftft ~Jitftft[iôERSAN'ELERI !I Millet v;r.~i~ 
lstanl)ul su besi· Alemdar caddesi 23 numara H PHZHRJ[8i f~düea;i~İ!i# 

.. ~ • Telefon: lıtanbul 1737 !i t d h k tl (Z mıld~ :: ımın an are e e on6 - • 

f3e'.r0g)·] U SU besi• Beyoğlu Kabri~tan sokak No. 42 P. İnebolu, Samsun, Ordu,@" 
J •, • Telefon: Beyoglu 3300 g son, Trabzon, Rizeye f 

Şehremaneti ilanları 
Şeh;e;anetinden: Seb;;·h~İirde 1·2,1,2,3:4,S,6,13 numarah 

barakalar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her giln müzayedeye girmek 
için ihale günü olan 14 temmuz 930 pazartesi günü levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

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

Şehremaneti n den: Hocapaşada Tramvay caddesinde Mariça 
oteli altında 11 numarala dükkan, Unkapamnda Haraççı Kara 

Mehmet mahallesinde Hisar altı sokağında 58 numr ralı depo; Balatta 
Karabq mahallesinde dibek caddeıinde numarasız arsa, Neslişah 
sultan mahallesinde Sulukule caddesinde 24 numaralı kullei zemin 
mahalli, Köprüde Haliç ciheti Eminönü tarafında 31-11 numaralı 
oda kiraya verilmek için açık olarak ayrı müzayedeye kon
muştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün müzayedeye 
girmek için ihale günu olan 14 temmuz 93 pazartesi günü 
levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Beyogh.ı dairesinden: Sahipsiz bir Merkep ile bır av köpeği 
bulunmuştur. Sekiz gün içinde müracilat edilmezse satılacaktır. 

Jandarma. imalatanesi ilanları 1 
4031 takım kıtlık elbise ve a et ıerpuş ve 1 O çift do-

lak biçki ve imaliyesi ile 2969 takım kışlak elbise ve 2860 adet 
serpuş ve 850 çift dolak nevakısımn ikmali kapalı zarfla münaka· 
saya konuldu; münakasa 28-6-930 cumartesi günil saat 14 te 
Gedik paşada jandarma imalathanesinde yapılacaktır. Şartname 
imalathaneden verılir teklifnamenin tarzı imlası şatnamede yazılıdır. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Y alovada inşası takarrür eden kaymakamlık ikametgihmm ke

şifname resim ve prtnamesine göre inpsı 16 temmuz 930 çar
şamba günü saat on birde ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. Bu baptaki resim ve şartnameleri 
görmek istiyenler her gün Encümeni vilayet kalemine mUracaatlan 
ve münakasaya iıtirak edeceklerin teklif ve teminat mektuplarım 
ihale günü muayyen saatte daimi encümen kalemine tevdi eylemeleri. 

Kokuları ruhneva7. ve haftalarca sabit derecesi yüksek 

Esans, KOLONYA 
'c bfitün nıvalet leuzımatınızı fiahçekapıda Ticaret Borsası karşısında 

Ramazan zade Cemal F..cu deposunda bolor!llunuz. 

i! decektir. 

l~ Müracaat mahalli: Ist•""" 
§ Meymenet Ham altındaki : 
i zıhane. Telefon lstanbul 1l -"":-:n:mı11111 .... m11 ....... -=..-. ... 51"'" ::.:aaa ss...-

BARTIN ham ıuts Post.-
ekspres ~ 

A YDIN2sHf~~nPaz~ ı.l 
Sirkeciden hareketle Et"' 

Zonguldak , Barbn, Kurll~ 
ve Cideye azimet ve • 
edecektir. 

Tafsilit için: Sirkeci • .ıoı; 
karşısmda Nizam oğlu Han N" 
Telefon: lst. 354 

n::Y~ike-~ci:vAPURl-.. .. 
i! l\arndcniz postw 

H VATAN vaPuı:°...-!: 25 HaJP .. 

1 Çarşamba 
0 akıamı Sirkeci rıhtını~ 
H hareketle (Zonguldak, lneDP-· 
İl Samsun 1 Ordu , Gir~ 
' Trabzon, Sürmene, Of.d,t 

Rize ) ye azimet ve • 
edecektir. vel' 

Tafsilat için Sirlcecide 1 ıı' 
=: kenci hanında kain acenta5

5
1

15 
I! müracaat. Tel. lstanbul : 1 
un1111wm:sm::::::n1111m1nu:n::nrl 

En son sistem 
makinelerle ihzar edile0 

FLORY.A; 
GAZOZUNU arayıp tercih ti'. 
mek sıhhatinizi alakadar ed 
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Emniyet Sandığı mü- Zonguldak Yüksek ma-0 Bulmacao 
dürlüğünden adin ve sanayi mühendisi 

Bugdnl<ıi bulmacamız 

Saldan sağa ve yukardan aıağı: 
I - Lisan (3), bir sayı (3), mc' ta (.J). 
2 - kra (3), bir cins toprak (3), 

gökten inen ışık (3). 
3 - NotG (.9), büyük çuval (5). sen(~). 
4 - Sürat (:1), zorla alınan şey (3). 
5 _ Uyantf 1 nak ( 4 ), parasız seyahat 

vesikası ( 4) . 
6 - Pıslik (3) dut (3) gaf (3). 
7 - Allılh (4). 'salı.ne (4). 
8 - Hazır ol komandıısında ayakların 

çıkardığı ses (3), neşeli (~. .. . 
9 - Ar.lia de"ğil ( 2 ), tuıak ( ;, ), umıt 

et (2). 
10 - Denizden alçakta bir başka denlz 

(2), nihayet (3), büyük (3). 
I ı - Nüfuııunu arrır (3) atsız araba(3). 

Banan (3). 

Oerıoed• aetllık y•Ohane ve 
de§irmen 

Y~jv.lık ve de/irmeızcilık şirketi 
TasfiJe memurluj.ından: 

Gt'bze Hukuk mahkemesince 
tasfiyesine karar verilen Yağcı· 
hk ve değirmencilik tirketine 
ait Daricada Yalı mahallesinde 
kAin 30 normalı un fabrikasilc 
yağhane bilmOzayede sabhkbr. 
Fabrika emvali metrfikeye ait 
arsa üzerine ıirket tarafından 

bine edilmiı olup 6n Ye arka 
duvarları kagir ve fevki çelikli 
galvaniz saçla örtülüdür; mangal 
köıııiirile müteharrik benz mar· 

kah bir adet Gaguge motörile mil· 
tebarrik bulunan fabrikanın bütün 
teferrüatı ve taıları ve (irus) mar
kala altmış santim ebadmdaki 
kırma makinesile birlikte un 
fabrikasma 3000 ve 40 adet kıl 
torbaıı ve kazan Ye taair ve 
edevatı aairesile birlikte Yağhane 
edevatına 500 lira ve bundan 
başka mevcut 1000 kıyye mangal 

kömftrile alb çuval çürük arpa· 
nin beher kıyyeıine üçer kul'Uf 
kı)'taet tahmin edilmiıtir; fazla 
tafailit almak istiyenlerin Gebze 
hukuk mahkemesindeki dosyası· 
ııa ~ talip olanların kıymeti mu
bammenenin yüzde onu msbetin-

. de pey akçesini mustashiben 
•akti mOzayede bulunan 7 tem· 
uıuı 930 tarihine milsadif pazar· 
teaj gOnDne kadar Gebze hukuk 
lllahkemesinde tasfiye memur· 
lııfuba mOracaat eylemeleri ve 
>'e"1ni mezktirda mahallinde] ya· 
Pılacak aleni milzayedede hazır 
buıunmalan ilan olunur. (278-22) 

ikraz No. 

12203 
12254 
12356 

Mücevherat satış ilanı mektebi müdüriyetinden: 
Merbunabn cinı ve nev'ile miktarı borçlunun ismi 

1 altın köstek 25,5 dirhem · İsmet H. 
2 adet inci Fatma Vasfiye H. 
1 çift roza küpe (bir taıı noksan) yetmit beş 
dirhem gümüı Zahide H. 
1 çift roza gül kapı Seyfettin B. 
1 çıft roza kUpe Şefika H. 
1 pırlanta tek tat yilzllk bir roza gül yUıük Fatma H. 

Atideki eşya kapalı zarf usuliJe ve bir ay müddetle münakasaya 
konulmuştur. 

Marangoz eşyası muhammen bedeli 7717 lira 
Y erJi Patiska 3800 

" ti " Elbiselik kumac 3800 
y ,, ,, " 

Ş~ra.iti m~Jiye ve fenniyesini ve resimlerini görmek ., l öğren-
mek ısbyenlerın Şehremaneti civarında Istanbul mıntaka d" 

ilh d' ı•v · sı maa ın 

12373 
12391 
12406 
12474 
12497 

1 pırlantalı dal iine Kemal B. · 
1 roza hurda daf iğne Mehmet Yusuf B. 

m en ıs ıgıne müracaatları. Kapalı zarfların temmuzun 16 ıncı 
çarşamba günü saat 16 da Zonguldak Maden müdüriyefnd 

12609 
12665 
12683 
12697 
12707 
12817 
12819 
12852 
12913 

13029 
13092 
13144 

13288 
13548 
13584 
13635 
13921 
13922 

Yüz dokaan bet dirhem gUmUt ÜJfet H. 
Sekiz yüz dirhem gümüş Behire H. 
1 pırlantalı nal yüzük (bir taı noksan) Nazmiye H. 
1 çift roza küpe Zehra H. 
1 çift roza küpe ismet H. 
2 roza iğne Ayı e H. 
1 çift roza küpe Suat H. 
1 altın ıaat Kenan B. 
1 çift roza küpe (ortası sırça) . iki roza pantan· 
tif bir aJtın saat bir altın yüzük bir aJtın iğne. Rüstem B. 
1 çift roza küpe 1 roza yüzük. Fatma H. 
9 miskal inci. Hliınll B. 
1 çift roza küpe iki roza yüzük (1 taşı nokaan) 
1 roza iğne 2 altın saat 1 altın kordon 1 altın 
köstek 3 altın bilezik 43 dirhem. Naciye H. 
1 çift roza küpe. Hüsnü B. 
1 çift roza küpe 1 roza iğne 1 roza yüzUk. Nafia H. 
1 çift roza küpe. Kadriye H. 
1 çift roza gül küpe. Fatma Zehra H. 
1 roza güJ yüziik Ayte Mihri H. 
2 altın bilezik 20,5 dirhem 1 roza yüzük 2 al-
tın saat birı mineli 1 gümüş tabaka. Memduha H. 

14428 1 altan gerdanhk 21 dirhem. KAmiJ B. 
14514 l çift pırlanta küpe 2 taşı noksan (orta yeri 

14716 
14717 
14732 
14747 
14750 
14754 
14796 

14825 
14875 
14894 
14915 
15006 
15011 

15113 
15120 
15129 

15170 
15277 
15304 
15399 
15454 
15483 
15489 
15499 
15546 

inci). Fatma Banu H. 
1 çift roza küpe. Binnaz H. 
1 pırlantah bilezik (2 tqı noksan). Mehmet Şevket paşa 
1 roza yüzük. Mehmet Ali B. 
1 çift roza küpe 1 roza iine. Mustafa B. 
1 roza tek taş yüzük. Fatma ihsan H. 
2 altın sa ıt. Ayşe Şehzat H. 
1 pırlantah pantantit bir pırlantalı bilezik iki 
roza yüzük bir pırlantalı yüzük. Mm. Mari 
1 roza tektaf yüzük. Pakize H. 
5 buçuk miskal inci. lbrabim Ef. 
1 albn madalya. Hatçe Behice H. 
2 roza yüzük (bir tatı noksan) Süleyman Hilmi B. 
1 altın saat maaşatlen. Faika Nefise H. 
2 çift roza küpe bir eJmaılı saat (bir tafı nok-
ıan) bir altın kordon 27 dirhem. Sündüs H. 
1 altın köstek. Emine Nazire H. 
altı giimüş kaşık. Menekte H. 
Bir pırlantalı dal iğne bir pırlanta mark yüzük 
bir roza yüzük bir altın köstek iki albn bilezik 
iki altın saat Ha er H. 
1 roza tektaş yüzük. Ay9e H. 
2 roza yüzük. Fatma H. 
1 gümüş çanta roza markala. Cevat B. 
Bir albn sikkeden gerdanhk. ismet H. 
1 çift roza küpe. Ayşe H. 
1 çift roza küpe. Zehra H. 
1 pırlanta ağraf. Hikmet B. 
1 altın aaat maa köstek 12 dirhem Veli Ef. 
1 yakut yüzük 1 elmaslı saat 1 altın 1aat 1 altın 
köstek bir altın kolye. F etbiye H. 

15690 1 roza kuş iğne bir roza küpe teki, iki roza yü-
ıük bir altın iğne. Fethiye H. 

15728 1 çift pırlanta küpe 4 pırlantalı yüıük 2 roza 
yüzlik. Zare Ağya Ef. 

15729 1 roza menekşe iğne 7 altın bilezik 1 aJtm kor-

15810 
15814 
15887 
15970 
15976 
15985 
15998 
16070 
16095 
16169 
16295 
16310 
16381 

16425 

don t altın şadlen 39 dirhem 2 altın aaat. Mehmet Şevki B. 
1 roza yüzük 1 altın bilezik. Refika H. 
2 roza yiizük Abdullah B. 
3 roza yUzük. Fatma H. 
1 pırlantalı yiızUk. Şaziye H. 
1 altın aaat. Hasan Kaşif B. 
1 altın bilezik 2 çift altın küpe 6 dirhem. Emine H. 
3 roza yüzük 1 çift roza küpe 1 roza iğ-ne. Ahmet Daruh B. 
1 çıft roza gül kDpe. Emine H. 
1 roza iğne. Neıibe H. 
1 pırlantah kıravat ipeıi 1 zümrüt yüıük. Muammer 8. 
1 çift roza kt.ipe. Mehmet Ali B. 
1 gümOt saat 90 dirhem gUmüş. Fatma Saadet H. 
1 pırlantalı pantantif ( l taşı noksan) altı inci 
noksan. 

Mehmet Bedri B. 
1 çift roza ktıpe bir roza yüzllk bir elmash 

ıaat (2 taşı noksan) bir altın kolye 11 dirhem. Ayte f-1. 

açılacağı ilin olunur. 1 
e 

Zonguldak yüksek maa
din ve sanayi mühendi

mektebi müdüriye-• 
sı 

tinden: 
Mektebimiz dert kitaplarının tabiyeıi kapah zarf uıulile ve bir 

~y. müdd_etl~ münakasaya konulmuştur. Şeraiti mllnakuayı anlamak 
ıstıyenlenn lıtanbul şehremaneti civarında İstanbul mmtakası ma· 
den mühendisliğine müracaatları ve kapalı zarflann Temmuzun 16 
ıncı çarıamba günü saat 16 da Zonguldakta maden müdilriyetin 
de açılacağı, teklifatın Zonguldakta mektep müdüriyetine irsali ilin 
olunur. 

Ankarada Gazi Terbiye Enstitü
sü ıniidiirliiğlinden: 

Gazi Terbiye Enstitüsü arasında inıa edilecek otomobil garajı 
~ 7-6-930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu.: 
JıJe münakasaya konmuştur. 

Talipler ebl.iyeti f~nniye vesikalarını hamil olduklan halde plin 
ve şartnamelerı tedank etmek üzer her gUn öğleden ıonra maarif 
Vekaleti inşaab dairesine müracaat edebilirler. 

ihale 7-7- 930 tarihine müsadif aaJı günü 1aat 15 te Maarif 
Ve~~feti in~aat komis!onu tarafından icra edileceğinden taliplerin 
o gunde müzayede münakasa ve ihalit kanununa tevfikan tanzi 
edecekleri teklif mektuplarım mezkur komisyona tevdi etmele~ 
ilan olunur. · 

16588 
16617 
16635 
16640 
16676 
16713 
16785 

16831 
16834 
16857 

9 dirhem. Havva Samiye H. 
1 çift roza küpe. Veli B. 
1 roza markiz yüzük. Emine Nazire H. 
1 çifti roza yüıllk. Leman H. 
1 pırlantalı dal iğne. Halide H. 
1 çift roza küpe. Halil B. 
1 roza yüzük dört altın madalyon. Nazmiye H. 
1 çift roza kofdüğmesi 1 pırlantah ytizük 1 
roza kut iğne. Ceylinyar H. 
1 çift roza küpe. Naciye H. 
1 pırlanta tektaş yüzllk. Makbule H. 
1 çift roza küpe 1 roza ok iğne 1 alhn kordon 
sürgüsü elmaslı. Fatma H. 

16868 1 pırlantalı hurda iğne Mehmet Muammer B. 
16873 
16932 
16952 
16985 
17013 
17020 
17172 
17203 
17205 

1 çift roza küpe (bir taıı noksan). Atiye H. 
1 pırlanta akar pantantif bir altın 1aat. Arif B. 
1 altın kordon 25 dirhem. Mehmet Necati B. 
1 çift roza küpe. Şaziye H. 
1 roza yarım gerdanlık. Mehmet Muzaffer B. 
1 roza yıldız igne. Mehmet Kemal B. 
2 roza yüzük bir incili nazarhk a!tım. Fitnat H. 
1 zoıa pantantif 1 roza yilzilk 1 altın bilezik. Meryem H. 
1 çift pırJanta tektaş küpe 1 roza madalyon 

(parçası kağıda sarıh) 'I. pırlanta çıplak taş 
1 roza iğne parçası. Ayşa Mediha H. 

17209 2 altın saat bir altın madalya. Fatma H. 
17257 1 pırlanta yüzük. Saadet H. 

VAKiT 
Tabıiılerinizi yapar. 16555 

16567 
1 roza pantantif. Makbule H. 

1 çift roza kilpe 1 altın saat bir altın bilezik 

Yukarıda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mukabi
linde Emniyet Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vade
sinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarname 
tebliğ edıldiği halde gene tediyei deyin eyiem~miş olduklarından 
ecnası yukarıda gösterilen merhunattan deyne kifayet edecek miktarı 
Sandık satış amiri ile icra memuru huzurile 24temmuz perşembe ve 
26 cumartesi günleri saat 10 dan 16 ya kadar ve 27 inci pazar 
günil saat 10 dan 12 ft! kadar Sandık satış amirliğindeki came
kanda teşhir ve 28 inci pazartesi günü saat 14 te şehremaneti 
Sandal bedesteninde bilmüzayede satılacağından talip olanlann 
teşhir günleri Sandık s1tış amirliğine ve sahş günü mahalli mü-
2ayedeye ve tediyei deyin veya tecdi':ii muaınele etmek istiyen 
medyun!arm hitamı müzayededen evve) Sandık idaresine milracaat 

eylemeleri lii7.vrnu ilan olunur 
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MATBAA VE iDAREHANE: 

fST ANB~ Babıali. Ankara caddesinde • V AKIT yt11U)t1. 

Tel 1970 (fdıre)t971 tYazı)t201 (Kltapl Telgraf: Vabt. Posta DC8111 
-

• 

öf::f~ Fayda Daima Birinciliği Kazanır. 
FAYDA daha mOeuir, daha mOkemmel ve yan yanya ucuzdur. Tahta kuram, ııiııek ve ..ır hqeratı JUııınırtalarile imha eder. Kokum latif ve leke ,........ ı.wı= 

hayvanlara ve nebatata zararı 1oktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. Batlhı devair ve mlleueut, Seyri Sefain, Devlet Demiryollan, HilAli Ahmer, Hutueler, 
otel ve lokantalar FAYDA istimal eder. Huan Ecza deposu. 

-----------------------------------------------------------------------··· 
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! ~a>~ '=,· 100 i 
: mele tJaere nuıAJa : • • : Abaaelerımin her iç ayhtl ICln : 
: bw defa. -.:canen! : 
: 4 Mtlrl ~ llhl&M faala Ntın : 
: "8 5 er br.ş uamolmlur. • ........................ , 

Satım 
Yaa .. kineai - KuUandmıt 

Reminp>n markalı Türkçe. lngllizce 
klt+,eli. ldaredt J l numaraya miiracut. 

Satılık piyano - F. Rösemer 
...... h Kuruvue bir piyano satılıktır. 

Addeki adrese müracaadarı. 
Adres: Beyazıt Huinpaşa simitçi 

fınnı sokağında eski adliye meslek qıeJc. 
tebi binası No. 4 te mukim. 

1ı arayanlar 
it arımyor - Liseyi ikmal etmlf 

AJmancava vakıf namuslu bir Türle gend 
iki ay müddetle münasip bir vazife an
yor. Arzu edenlerin Aksaray, Hasanbaba. 
~l)kJp).lJPW~ sokak No. J l Huhlsi adre
sine \fP~~a müracaatı. 

Yapak il&nı 
Tahminen Kilo 

900 1 Ialis Merinos yapağl 
460 Melez .. ,. 

Mlktan yujanda . yuıia olan yapak 
930 senesi temmuzun ikinci çarşamba 
günü saat 15 te müzayedeye konulaca
ğlndall talip olanlann Halkalı zirut mek· 
tebinde çtflik heyeti idaresine müracaat· 
lan. 

...---- lzmlt----
Şark pazarı 

- Sadettin -
Adapazarı şubesi 

A9dch 
""---- Uzua çarpcla ___ _, 

Kazanoıak için 
ilk ıart ilindır 

U.tnsız lıauncı artınrulJ'a 
.tavaşnıMc, luıvada ta· 
ware•ız açmU1 ~ 

mak gibidir 
Tiaıretinizde, aan'abmzda 

muvaffak olmak iati1onamz 
gazete lllmna ehemmiyet ve
riniz : Gazete ilim illnlann 
en kota,., en ucuzu, en te
airlisiclir. 

itte illn tarifemiz: 

Scımma ~dada Smn Kunt 12.S 
sinci .. .. .. 2s 
4 .. • • • 40 
2 • • • • 100 

'"" .... 200 
Reaml lltnl•, IODUDCU ..,.fada 10 Kr. 

itin memurumuz size fay· 
dala bir ilima ıekit ve tlc
reti için hizmet etmete ha
zardır. 

U.ma11mı111 ı ma ı u 
Mı ul mQdlla':Refllc Alunet 

J•lôÇ1iylj;l(•19 ~IPEADDtidD:ia•A-....... , ... ...,.4.. • ııil dlP • '9t .41f "w tl•ll. +•r..e .. 

Vakıf paralar müdürlüğünden: 
Müzayede ikraz Merbunatın semti meşhuru l! cinsi Borçlunun 

bedeli No. ve müştemU:\tı ismi 

420 21490 Erenklyünde Sahrayıcedit maballeainde Ka· 
yqdağı caddesinde cedit ı 11 ve ı 11 mıma
ralı zemin kabnda: Dlrt oda, iki .. fa, 2 ...... 
il, 1 mutfak, 1 hamamı birinci katmcla: 
4 oda, 2 sofa, 2 baliyi, ikinci katında: 3 
oda, ı 10fa, 1 haliyi muhtevi mlfrez mu 
bahçe ı bap klrıü' klfk ile 111·1 emlAk 
ve S harita ve llı-2 emlik ve 4harita111-3 
emlAk ve 3 harita 111-4 emllk Ye 2 harita 
numaralı mGfrez diğer dar lota bahçenin 
tamama. Mec~uunun kıymeti muhammeneai 
4360lira olup k6tk ı4400 zira ananın 316 
!ira mahallinde mebnidir. M&teveffa Yuaaf pqa 

haremi Hatice Hafide H. 

63 2ı886 Aksarayda Çalorağa mahallesinde Saltaa
camiiterif 11e>kağında atik 34 emJlk ve 62 
ada ve ı638-1 harita numarah yeni Jllztl 
6,20 yeni sathı 99,46 metre terbiinde ve(865) 
lira kıymeti muhammeneli 1 lata anama 
tamamı. Doktor Sellmi pap sefteai ŞGkriye Hanım 

veresesi Gllldeate H. ve Motfik ve ômer Cabit B. ler 

189 22059 Anadoluhisannda G6km yeni mahallede 
Nipntap eaddesinde cedit 16 No. h &odu
tum kabnda: 1kı oda kı1er gu8ullıane hail 
haricen milaakkaf mutfak zemin kabnda: 
methal sofa iki oda kiler hail birinci 
kabnda tıç oda 10fa ballyı naubtevi Ye 

(800) zira arsanın (125) zirl maballlnde 
mebni (1800) lira kıymeti muhammeneli 
bodrum katı: Kigir iist tarafı abpp bane-
nin tamamı. Fatma Naime H. 

ıos 22ı28 Kadık6yünde Hasanpap mahalle9inde 
Ras!m paşa sokağında cedit 3 No. h zemin 
kabnda: Methal iki oda ıofa hail mutfak 
birinci kabnda Üç oda aofa hail çab ka· 
bnda basık 10fayı ve bahçeainde kuyuya 
muhtevi 450 zirl aru11nın 130 zir& mahal
linde mebni ı 100 lira kıymeti muhamme-
neli alıpp hanenin tamamL Saadet H. 

420 22188 Çengelk6yilnde ve mahallesinde myola 
aokağında cedit ı3, ı3-ı ı 3-2 ı3-3 No.h 
bahçevan odaıile bir sakaf altında Oç bap 
haneyi mllflt •' l tahtalı bostan namile maruf 
bir kıt'a bostanın tamamı. Mezk6r emllktea 
13 No. lısı bostan ve bahçevan oduı ohq» 
bir utibta iki oda methal ve alım 13-lNo. h· 
hane iki aabbta bet oda iki 10fa bir •· 
fak iki haliyı ı3-2 No.h haiae iç ubhta 
yedi oda üç sofa bir mutfak iç haliyı ve 
ı3-3 No.b hane iki aabbta bet oda iki iofa 
iki hali bir mutfata muhtevi ve bepeiaia 
kıymeti mubammeneai 5000 liradır 13000 
lira ananın üç bap hane 560 zira ve bab· 
çevan odası ı40 zira mahallinde mebnidir 

Mabendia F.St B. 

SSS 22239 Kartalda çefmeba11 mevkiinde 25 No. h 
bir S"hhta d6rt oda bir kiler bir hali bir 
uetlıal ve sofayı ve aynca mtlsakkaf iki 
,da bir mutfağa ve kezalik a1r1ca mGsakkaf 
ahır ve samanhtı muhtevi ve !O döalm iç 
evlek anJDID maa mllftemillt 380 zira ma· 
hallinde mebni ve 6500 lira kıymeti mu· 
hammeneli maa bağ bahçe kliir lıatkDn 
tamamı Ahmet Rami B, ve zevcesi Mellbat H. 

189 22461 Osk6darda ibsaniye maballeıinda orta so
kakta cedit S4 No. lı bodnqn kabıada: 
mutfak k6m6rltık zemin katında: iç Ocla 
tatlık hail birinci kabncla: ile oda IOfaVll 

muhtevi 764 ziri arsanın 200 ziri mahel· 
)inde mebni 1964 lira kıymeti muhamme-
neli ahşap hanenin tamamı. Ane MQIClilf 

263 22506 Tavukpazannda HO.eyinağa mahalleainde 
Camüıerif sokağında cedit 10 No. h zemin 
kabnda : iki methal, taşlık, mutfak, hail 
kamnrlnk, asma iki oda. Birinci ikinci bt
lannda: Üçer oda birer 11e>fa birer hall11 
muhtevi ve 140 ziri arsa flzerine mebni 
3500 lira kıymeti mubammeneleri zemin 
kah kirgir ahıap hanenin tamamL Emine 

116 22544 Uıktıdarda Kwklı mahallesinde Kmkh 
caddesinde cedit 68 No. h Ye 2300 ziri ar
aanın 200 ziri mahallinde mebni ıS50 lira 
kıymeti muhammeneli muvakkat bir b61me 
ile ikiye ayrılarak arkasında iki oda ve ahın 
muhtevi ahfap dükkinın tamaım. Bakkal sa 

557 22559 Beıiktqta Sinanpqayıatik mahalleaiacle 
Tqiakelesi sokağında cedit ı3, ıs, ı7, 19 
21 No. d6rt bap dükkinı mllştemil klrıü' 
banın tamamı. Mezldir emlikten ı3, ıs, 19 
2ı No. lılan birer sabblı dllkkindar. ı7 No. 
han zemin katında: Methal üzerinde 4 oda 
halA koridor ve ocağı muhtevi olup bepmi 
165 ziri ana üzerine mebni ve 4 bin lira 
kıymeti mubammenelidir. 

105 22578 Usk6dar Solakıinan mahallesinde T opaneli 
oj'lu sokağında c~dit 9 No. zemin kabnda 
methal toprak avlu mutfak, hali, oda, ka
mürlilk, birinci katında dört oda, 10fa, ha· 
la, kiler ikinci kabnda 6ç oda, 11e>fa, hall 
kileri muhtevi ve 700 ziri ananm ı50 zirl 
mahallinde mebni 1000 lira kıymeti mu-
hammeneli abpp hanenin tamamı. T 

126 22622 OıküdardaHamza fakih maballeainde açık· 
tllrbe 11e>kağında cedit 72 No. h zemin ka· 
bnda methal taşlık üç oda birinci katmda 
dört oda, sofa baliyi muhtevi 330 zira 
ananm ı 77 zira mahallinde mebni lSOO. 
lira kıymeti muhammineli abpp hanenin 
tamamı. Doktor Ahmet 

105 22682 KDçnkmustaf apaıada Mollab&srev mahal· 
!elinde lcadiye sokağında cedit ı2 No. it 
zemin katmda methal oda mutfak hali 
birinci kabnda iki oda gusulbane ikinci 
katta bir oda hali llçilncil katta bir oda 
ve daraçayı muhtevi ve 64 zira ananm 56 
lira mahallinde mebni 1300 lira kıymeti 

muhammeneli klrğir hanenin tamalDL 
Naim Ef. vekili İbrahim N 

63 22049 Kara gtımrilkte Devrifali mahalleainin 
Arabacılar 11e>kağında cedit 1 No. h bod· 
rum kabnda: Taılık hamam, ufak bir oda, 
zemin kabnda Methal iki oda 11e>fa hail 
birinci kabnda: iki oda sofa ve ballyı ft 

haricinde mutfağı milştemil 199 ziri ananm 
110 zirl mlballınde mebni ka5febapna 
m&aadif 1200 lira kıymeti muhammeneli ~.:..'* 
ahpp hanenin tamamı. ~-

V akıl paralar M6dOrlUğ0ne merhun olan yukarda ,.za1a 
menkul e•val, sahiplerinin borçlannı 'ermemeleri bueblle 
ve ikinci açık artbrmalan neticesinde bizalannde glaterileD 
lerle talipleri uhdesinde takarrllr etmiş ve 8 temmuz 930 
m&saclif aalı gtlnO Saat ondan itibaren 10n açık arbrmallllA 
!anarak muhammen kıymetlerinj bulduğu taktirde -t on 
katiyen ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuttur. Mllzayede -·-· 
dlrdllnctl vakıf bama ikinci kabnda No· 17 Vakıf paralar 
lltGdBr. Vazolunacak bedelin yüzde onu niıbetinde pey akçeli 
rilmelİ ve a,ıOıterileria bizzat veya mwaaddak vekiletname il• 
racaat eylemesi mflzayede tartlanndandar. Evvelce talip olllP 
mezktr glbıde bulunmayanlardan son talipten maaJaaı vaı 
aayllacakbr. Taliplerin vaktinde mDracaat etmeleri ilAn oltl*• 


