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Darülfünunda ltilifname 

"-._--~;~----.... ~--------.,, J?otogrametri kon~, 
J\dllycdc: d d '[dık Maarjf vekilinin gelmesi 

bekleniyor 
Ne,et Ömer B. ociun, k6mür 

alrneklı mefgulf. 
Tıp fakillteıindeki gllrültü 

fimdiki halde durmut gibidir. 
Tıp faknlteainde son defa yapı
lan içtimada verilen karara 
muhalif kalan müderrisler Maarif 
vekilinin şehrimize gelmeıini 
beklemektedirler. 

Darülfünun emini Neşt Omer 
B. DartUfünuna ait olan itlerle 
metgul olmaktadır. DUn DarUI
fünunda odun, kömür ve emıali 
gibi ahnacak eıyayı münaka1a 
ıuretile ihale etmek üzere 
tqekkill eden komisyona Neşet 
Ömer B. riyaset etmittir. 

Ali Cenani Bey 
l Uıwtfi 1 inci sayıfamıroa ] 

miye ceaaret edemezdi. 
Diğer taraftan wene bu illnı 

ikinci defa bir de (V AKIT) ile 
neıretmekle hazineye de hizmet 
etmit oluyoruz. Cünkti bu iliııın 
mündericatmı allkadarlara göa
t ~rmekle haz. ini maliyenin 
! ukukunu takip vazifesini bir 
l : re daha hataillatmıı bulunu• 
yor uz. 

yar H. oturmaktadır. 
Bu hanımın oğullarından Adil 

·:: .., :nde olanı ıenelerdenberi 
ı ı )t fine mUptelidır. Sekiz ıene 
l ·ıv ..!l eczacı mektebinden mezun 
o!muş ve bir müddet yüksek 
ı:.uallim mektebinin eczacılığını 
yapmııbr. Daha o sıralarda bu 
z !hiri kullanmağa baılıyan genç
te morfin iptilası ·gün geçtikçe 
-ziyadeleımiı, ıon ·bir iki sene 
zarfında iae yemek yiyemez ol
muştu~. Bu iptila ve itsi:ılik genç 
rczacıyı yeıe dütUrmü, daima 
düşünceli ve hasta olarak tataız, 
ıstrraplı bir ömür sürmeğe bq
l! :ı-- ı,tır. 

A r.!il B. geçen sene geçirdiği 
bir buhran esnasında süblime 
içmiı, yetişilerek hayatı kurta• 
rılmışb.r. 

Sil.th $e~lerl 
Son günlerde sık ıık buhran 

ıeçirmeğe bqlayan biçarenin 
morfin bulamamaıı da bu buh· 
ranlan artarmıtbr. 

Dün aabab yatağından kalkan 
Adil B. alt kata çay içmeğe 
inmiı, herkeıle beraber çay 
i~İf, ıonra bir aralık yattığı 
odaya çıkmlf, ıandaktaki taban-
CAllDI ~. beynine ıtkmııtır. 
Fakat kurlun ıeyrini f8fll'mlf, 
ıol takajuıdan girmif, içerde 
kalmlfbr •• 

11ılnd hadi~e 
Silih seıine Retide hanım 

J•lİflDİf, oğlunun kanlar içinde 
yatbjlnı 16rince yerde duran 
ve oilunun baııaı parçalayan 
tahancayı alımı, ıol omuzundan 
keadiaini ajır ıurette yarala
IDlfbr. 

Bu ikinci hadiıe evdekileri 
ıqırtmlf, keyfiyet hemen polia 
merkezine bildirilmittir. Reşide 
H. otomobille Sağlık yurduna 
kaldınlm1ttır. Zabıta ve adliye 
tahkikata baılamııbr. 

Zabıta 16phelenlyor 
Adil beyin hiç bir k.lğıt bı

rakmamHı ve ansızın intihara 
karar vermeai biraz ıOpheli 
g6rllnmektedir. Morfin6man olan 
ba gencin valdeıinden para 
iateme1i Ye verilmeyince valde
ıini ıol omuzundan yaraladıktan 
ıoma kendisini öldürmesi ihti
mali de nazarı dikkate alınmıı
hr. Zabıta ve adliye tahkikatı 
bu hadisenin iç yilzünü meyda
na çıkaracaktır. 

Gene tasdik edilemedi 
[Ü~tarab 1 inci '<a\ıfımızdı ] 

M. V enizelos Çiğdemo;lunun 
bu tehditleri üzerine yerinclea 
hiddetle fırlayarak: 

sine avet e z • M H ~~ 

O ıd O Ankara, 25 (Yakıt) -
011 meri ö üren mer ve kadaıtro teşkilitı kanu•,0;.,. 

- Sen muhacirleri istismar 
ediyorsun, diye bağırdı. 

Mecliste miltbit bir gürllltli 
baıldı. Reiı aalonda güçlükle 

nisbi bir ıUkiin temin ettikten sonra 
Çiğdemoğlu sazlerine devamla: 

Hapisane hastanesinde ölen 
kesik baş maznunu 

- Htıkumeti muhacirlerin hu
kukuna ihanet etmekle ittiham 

Jandarmaların işkencesine mi 
maruz kaldı ? 

ediyorum ve mes'ul tutuyorum Geçende Bakarköyde batı 
ke.aik olarak bulunan bir Bunu milteakip muhacir meb'- Ô 
ceıedin mer iıminde bir uılardan Y asonidiı söz alarak 

iıtanbul Rumluının mukaddera• bahçıvana ait olduğu anlaııl-
mıt , Ömer Haydar iımin· tlnı tanzim eden bu itillfnameniu 
de bir gençle iki arkadaşı zan 

kabulli lehinde beyanatta bu- altına aJınmıı ve maznunlar 
lunduktan ıonra dedi ki: mevkufen 7 inci istintak daire-

- Hlikümet bu itilAfname ile sine verilmişti. Fakat bunlardan 
muhacirlere manevi bazı faideler Ömer pek bitkin bir halde ol
ter.ıin ve memleket hasreti çeken duğu için hapisane hastanesine 
Rum muhacirlerinden muayyen yatırılmıştı. Ancak Ömer müd
bir miktarının orada yerleımek dei umumiliğe bir iıtida ver~ 
için değil, fakat babalarının, ba- rek yakalandığı ıırada jandar
balanmızın meı.arlarını .ziyaret malar tarafından döviildGğiintl 
için Ttirkiyeye gitmelerine Tür- ileri ıürmüttilr. Müddei umumi
kiyeden mftaaade iıtihaal etme-- lik derhal tahkikata bqlamıf, 
lidir. ayağı kangren olan Ömer ise 

Ahali fırkası reisi Çaldaris bu ıırada ölmliıtür. 
nutkunda itillfnamenin çUrtık ta- Ömerin tiddetle dC>vüldüğü, 
raflarını ıöylece izalı etti: ayak parmaklannın arası dağı-

l - Veni:ı:elosun iddia ettiği !andığı me•zuu bahisolmaktadır. 
veçhile mübadele mukavelesinin Ômeri muayene eden Adliye 
ademi tatbikinden Yunaniıtan doktoru Enver B. rapor vermiı 
değil, fakat Tilrkiye meı'uldOr. difer taraftan ceset Morga kal-

2 - Türkiye ile anlqmak lft- dınlmıf ve otopsi yapdmııtır. 
mmuna kendiıi de kanidir. Ayni zamanda bu cinayet tah· 

3 - Hükdmet muhacirin me- kikabnı yapan müıtantik Rifat 
selesini fena idare etmittir. B., dayak meselesini de tahkike 

4 - Gayri muntazam pasa- bqlamıııtır. 
portlarla Türkiyeden hareket Ejer j~ndarmalar tarafından 
etmiş olan bir çok halle bu iti- ifkence edildiği aabit olursa, 
llfname ile mübadil sıfatını ikti- bunlar tarafından yapılan tahki· 
sap ediyor ve emlikini kaybe- kat esnasındaki ikrar kanuni 
diyor. kıymetini kaybedeceği gibi dö-

5-Hükumet Iıtanbuldaki Rum vftlmenin ıekli itkence mahiye• 
ekalliyetinin hukukunu daha iyi tinde ~a~lil~se Ağırceza. mah· 
temin edecek husuıt bir muahedeyi kemesıne ıntikıl edecektir. 
Türkiye ile akdetmelidir. Çalda- Jındırmı kumındını ne ~ly~r~ 
riı nutkunun nihayetinde itil&f- jandarma kumandanı Halil Fıkrı 
name aleyhine rey vereceiini be- Bey bu ~es.ele hakkında ıu iza· 
yan etmiştir hatı vermiftir: 

Ç ıd · t . ö 1 - Mesele izam edilmiıtir . • a arıs en ıonra ı z a an T k'f d •ı d d. n h · t b' ı·~ · · · p ev ı ane e u en a am, gar ı· c m urıye ır ıgı re111 apanas-
T k k yanlara: 

tasiyo Çaldariae Ur iyeye artı .. Beni Huan, Hliseyin pehli-
harbi iıtememis olduğu hakkın- vınlar dövdiller, bu hale getir• 
daki ıözlerinden dolayı htıcum 

diler,, demiıtir. Mesele buradan ederek: h 
çıkmıtbr. Haaan, Hüıeyin pe • 

- Mademki ıiz Tftrkiyeye livanların ikiıi de jandarmadır. 

ıaman odada gördüğü akraba
snidan Hüseyini öldürmekle maı· 
nun değirmenci Ramazanın m.u· 
hakemesi diln ağır cezada bıt· 
mi~tir. 

Tahkikat neticesinde katlin 
yatak odasında değ l, ahırda 
yapıldığı anlaşılmış ve Ramazan 
yedi buçuk ıene hapse mahkum 
olmuıtur. 

Halit ve Saim Bevler ., 
• Tıbbıadli reisi Halit ve morg 
mildüril Saim Beyler, yeni yapı
lacak hapi1aneler hakkında fi
kirleri ahnmak üzere Ankaraya 
çağmlmışlardır. 

Nitanh11 elinden ılınc!ı§ı l9in 
Nip.nlııım kendisinden ay1r· 

dığı için Celil jsminde birisini 
öldiirmeğe teşebbüs eden iranlı 
Lütfullahın muhakemesine dün 
ağar cezada devam olunmuştur. 

Dün müddei umumi mahkfı· 
miyet talebinde bulunmuş, mü• 
dafaa için baıka güne kalmışbr. 

Bir ölüm 
iki · muavin tev

kif edildi 
Kurbağahdere karakolu mua

vini SOleyman ve Acıbadem mu
avini Bican efendiler Üsküdar 

. meddeiumumiliği tarafından tev~ 
kif olunmuşlardır. iddiaya göre 
bunlar Kemal isminde bir sabı· 
kalıyı yakalamak iıtemişler, evine 
girmitler ve evde attıklan sekiz 
kurıundan ikisi Kemale isabet 
etmit , adamcağız ölmüştür. 

Emanette: 

Yeni sokak levhaları 
Yeni harflerle yapılan ıokak 

levhalarının ve numaralann asıl
maaına baılanınışbr. ---

M. Mübıde !e komisyonu 
Dün Muhtelit mübadele ko

misyonu M. Holştadın riyasetin· 
de toplanmıştır. karıı harp istemediğinizi ıayln- Ôlen adamın bu iddiası üzerine 

yoraunun o halde makamı ileti· tahkikat yapılmıı, Hiiıeyin peh· ( 
dara geçtiğiniz zaman malum f&- livanın kesik baıın faillerinin 
raiti elime altında niçin harbe yakalandığı gün karakc;>ldan ay· 
devam ettiniz? dedi, ve kendi· rılmadtğı sabit olmuı, bundan 
ıile taraftarlannın leh.te rey dolayı tevkifine bile lllzum gö· 
•ereceklerini söyledi. rülmemiıtir. 

Memleket haborle~ı 
Kız il tepede 

iki vahşi varı 
Konyada çıkan 11 Babalık• re

fıkımııın verdiği bir habere g6-
re Seyditehir kazasının Kızılte
pe mevkiinde iki vahşi adam 
görülmOştOr! Bunlar bir çob ~na 
hilcum, köy\filer takip etmişler 
iki vahıioin ormanın orta kıs· 
mmda karanlık ve korkunç bir 
mağrada yaıadıklan anlqılmıtbr. 
Bu mağraya ise kimıe girmeğe 
cesaret edemiyormuş!.. Vahşileri 
kBy )eri civarında bir iki kere 
gördüklerini söyltyen köylülerin 
tahminine göre bunlar T oros sil
ıilesini takiben şarktan gelmiı
lerdir. Tuhaf şey değil mi? 

Mecliı bugün de mUzakereye H11an pehlivan İle elyevm 
devam edecek ve Kafandariı, Tekirdağında mezunen bulun· 
Kondilis, M. Venizelos ı&z ala- maktadır. 
caklardır. Mnzakerenin bu,On Diğer taraftan ölen adamda 
'ikmal edilmesi fllphelidir. M. kalp bastahit olduğu, ölilmiln 
Venizelosun nutku pek mühim bu ytızden olması ihtimali bulun-
olacaktar. duğu anlaıılmıttır. 

Muımmer B. meıeleıl 
Taksim merkezinde dayak 

yiyen aktar Muammer Beyin tah
kikab haJl devam etmektedir. 

Dun de tehrimiıde çıkan 
Franaız.ca hir mizah gazetesinin 
aahibi ıahit aıfatile dinlen• 
mi,tir. Muammer B. fzmirden 
geldiği gün · bu zabn evine git
miıti. 

lllzır 
"~lahalle,. roman tefrikamız mün

deaicaumızın,. çoklutuna mebni buiÜfı 
dercedilemedi. Kriltrimizden özür dileriz. 

Kızıl demirlerle parmakları 
yakılmak gibi iıkencelerin aslı 
yoktur. B6yle bir teyin maiyetim 
tarahndan yapılması kabil de
jildir .,, 

Vali muavini Fazlı Bey de bu 
iddiaların doğru olmadığlm s6y
lemiıtir. 

Hayaleti vuran deair .. 
• 

menc.ı 
Yedi bu9uk ıeneye mehkflm 

oldu 
Çatalcada bir gece karısı ile 

odalannda yatarken, uyandıiı 

Komünistlerin muhake
mesine başlandı 

lzmirin bazı semtlerine he· 
yanname atmakla maznun ko· 
münist Süreyya Efendi ile arka
daşları Nazif, Necat~, kudret ve 
Saffet efendilerin lzmir mah· 

müzakeresinde bulunmak 11 be' 
şehrimize gelen kadastro fen 

3
• 

yeti müdürü Halit Ziya B. b~ıı· 
daki fen memurlarına ve u bit 
ma fotogrametri hakkın~a sıb· 
konferans vermiş, bu usulun 'r . tı. 
hat ve sfiratinden babset~ı'·hte 

Haber aldığımıza göre Zu~ı ~. 
. 1 ·· un'" toplanacak beynelmıle .?ç

0111
e· 

fotogrametri kongresine huk 1' LI 

t imiz de davet edilmiştir. ~~n 
··d~rJııf ve kadastro umum mu u I g• 

kongreye iştirak için hazır 1 

başla mıştır. 

Ankara telef onu 
taıı· Ankara, 25{Teleoon)- l ı b· 

bul-Ankara telefon hattı Ge • 
. e 

zede kopmuş, çabucak tanıır 
dilmiştir. 

Efgan sefiri 
11 

Ankara,25 (Telefon)- ~fga 
sefiri lstanbula hareket ettı. ~ 

Köprü parası 
Kalkınca iı amvay ve lfJrıel 

maıterileri auıldı ,,.,., ·ıe 
Köprü parasınm kalkma•• J~tl 

vesaiti nakliye biletlerine yapıl t1 
zam dolayısile tramvav yolcu air' 
azalmaya başlamııtır. Şirket artı 

1 lerinin sözlerine göre. tralJld~' 
varidata günde 1000 lıra ka 
azalmıştır. 1ıı Bu yüzden bazı yeni hatlar 
inşasından vazgeçilmiştir. . İJI 

Diğer taraftan tünel tirk~tıJJte 
de bu yüzden müşkül v~Ye 
düştüğü ileri ıürlllmektedı~ 

• ti 
Bor5a acenteleri habe 

asılsız mı 
Borsada işlerin azaldığı\U ::,. 

acentelerin itlerini twkedectJ' 
ni bir refikimiz yaznııftı. bLI 

Komiser vekili N. Esat B. ·ıı 
haberin doğru olmadığını, itlerı 
azalmadıtını söylemiştir. ./ 

-ke~~;i~de muhs;:ke~el~~ 
başlanmıştır. Muhakeme netı~ e 
ıinde Süreyya Ef. nin tabliyeııfl e 
karar verilmiştir. Muhakedl. 

. . d Nec• ve ıstıcvap esnasın a ıı 
ti efendinin evinde buJun•t. 
san kaplı defter de okunaıu:jt 
Bunun ilk sahifeainde ıöyle 
hitahe bulunuyordu: ·f ıı 

- Arkadaş, birliğimizin vıı\~r 
bütün i~ci n orta tabakaya rneıı ~ 

d h .. · · · ide erfl'I halkın refah,sak . e~ Ye urrıyetın~. e .. 01,~ patron !ar devrını kaldırmak du~~ut ids· 
amele hantını sair milletler mı~ıllu 

11
• 

me etm~k, hattı dünya işyiliğini yeh :a· 
cut etmek, hepsinin bir ~C\·iyede rs: ~ 

k · B' l'k ku'' e masını temin etme tır, ır ı 
1 
,,ıı 

~aadet \'e hürrivet do~urur. Arkada~· ~. ' . . tıı• 
daima birli! t : çalış, korkma, çektl'I ~ 

f·ı . . eıere kahramanca ölüm; aç, se ı , ışı:.ız g 
köpek gibi gebermekcen çok tac~ıc!Jr.u•ııil 

A. ka Jaş; alacağın emaneun h .-dt 
d·ıı.· t kdır muhafazasına dikkıı.c etme ıf>ın a r· 

·ı k ·· t 3~1 
birlik tararından verı ece· mucaza ·~ 

. . •t"' dır.Birlik arkadaşlarının hayatı ıçın ~ 

hantına kastetme~e mıo;mndur. .J' ci 
·Muhakeme temmuzun yeaıfl 

gününe bınkılmıtlır. 't 
Urla cinayetine aı 

rüşvet meselesi ·f, 
Urla cinayeti ıahitlcrinin 1-'• 

delerini değiıtirmek için bin ır ~ 
rüıvet dağıtmaya teşebbüı etnı~~ 
ve uncu Ferhat eff'ndiyi t•ıY', 

b b. t ver ederek ölilmüne ıe e ıye 1'" 
mekle maznun bulunanlar h•. 

. tıt· 
kında yapılan tahkikat bitmıŞ"re 
"Anadolu,, nun haberine go 

1 
bunlar Urla sabık kaymak•~; 
Talat, Halk fırkası mute~e Jl' 

Hüseyin Avni, Urla sabık ~'Jjt 
darına kumandanı yüzbaşı ' i• 
B. lerdir. Evrak mUddei umuıı> f 
likçe okunduktan sonra ej:. 
mütalea serdedilecek, maznun ~j 
rm ağırcezada muhakeınel 
istenecektir. 





...... -

Yavrucuk! 

S elim Sırrı bey üstadımız 
doktor Osman Şevki bey 

do4tumuz için '·yavrucuk 11 sıfa

tım kullandı. Doktor, üstada ver
diği cevapta bu sıfatı üzerine 
almıyarak: 

- Ben kırk yaşındayım~ reşi
dimf Diyor. 

IMan 40 yaşında olmakla "yav
rucuk,, olmaktan çıkar mı? Bu 
sıfat, verenin yaşına göredir. A
caba üst,,adın yaşı, doktora bu 
sıfatı vermeğe müsait değil mi? 

* Bir kurban 
A Jhsir meb'usları milletten 
iYi aldıkları yüksek salahiye-

te rağmen meclis kapısım ken

dilerine kapalı bulmuşlar. Kıral 
tarafından verilen bir emirle 

Kahire zabıtası, meb'uslara ken
di binalanm yasak etmiş. 

Bu garip vaziyet bundan son
ra da tekerrür edebilir. Buna 
eski Mısır ananesine uygun bir 
çare tavsiye edebilirim: Bir taç 
kurban etsinler! 

hına göre motrislere raptedilir. 

Seyrüseferin intizamı 

Seyrüsefer Vekaletin tasdikin

den geçen bir hareket tarifesine 
tibidir4 Hatların hususiyeti nazarı 
dikkate alınırsa şebeke üıerinde 
faaliyet sabah 8 den 1 le, akşam 
3 ten 8 e kadardır. Bu zaman-

larda 8 dakikada bir araba tah
rik edilmektedir. Üsküdar iske-

lesi vapur yolcularının dolup bo
şaldığı bir yerdir. Tarifeler bu ' 
lüzuma göre tanzim edilmiştir. 

'I apur teahhürleri, yolcu inip 
binmelerit hatbn tek olması ha
sebile hazan arabaların kruu
manlarda beklenmesini icap et-

tirdiği varit olabilir. Fakat hiç 

beklemeden seferlerin yapıldığı 
da bir hakikattir. 

Elektrik meselesi 

Bugftnkü elektrik santrala mev
cut araba adedini tahrike müsa-

ittir. Daha fazla araba tahriki 
elektrik santralının takviyesine 
bağlıdır. Yeni şebekelerimizin 

inşası itibarile de şayanı ehem
miyet olan bu vaziyeti şirket dü-

ŞÜD'lnÜŞ, mazot yerine yerli kö
mllr kullanmak suretile santralı 
tevsia karar vermiştir. 

& tesisat yeni hatlarla birlik~ 
te yapılacakbr. 

Bilet ücretleri 

Y cm iarifede ücretler azaltıl

mıştır. Eskiden Üsküdardan Hay
dar Paşaya giden bir yolcu 16 
kuruş 30 para verirdi. Bugün 

nakliye ve Gazi köprüsü resım
leri şirkete ait oJmak üzere 
15 kuruş vermektedir. 

Eskiden ayni hatta ikinci mev
kie 13 kuruş 1 O para veren bir 
~·olcu 1 O kuruş 1 O para ver
mektedir. 

Bundan maada şirket üçüncü 
ve dördüncü mıntakaları birleş· 
tirmek suretile yolcu lehine ten
zilat yapmış ve bazı yerlerde 
mıntakaları uzatmıştır. 

Şirketin mesaisi hissedarların, 
şehrin, devletin yüksek muraka
besi altındadır. Hesapları ve 
işleri açık olan bu ~illi taazzuv 
hakkında söylenenler hakikate 
mutabık d~ğildir. 

SPO~ - , 

Yarınki maç 
~Jısırlı haken1 taraf tndan 

idare edilecek 
Macar maçları heyeti terti

biyesinden: 

İstanbul Lik ve Şilt şampi
yonu F enerbahçe yarınki cuma 
günü Macar Genç temsili takı
mile revanş maçını icra edecek
tir. 

Stadyumda yapılacak olan 
müsabakanın saati 5,30 dur. 

Hakem: Mısır Federasyonuna 
mensup ve son Olimpiyatlarda 

Urugvay- Almanya maçını idare 
etmiş olan Muhammed Yusuf 
Beydir. 

Ahalimizden muhterem hır 

Servet azgınl1ğt! 

Amerikadan bizdeki ipek fi-
yatlarım sormuşlar. tık 

bakışta bir ticaret işi gibi gö
rünen bu sorgu, meğer bir ser
vet azgınlığının mahsulü imiş. 

Amerikalıların bu suali, biliyor 
musunuz nasıl bir sebeple ortaya 
çıkıyor? Onlar, polislerine ipek 
gö°:llek yaptırmıya karar ver
mişler, muhabere bu kararın 

neticesi imiş. 
Zabıta tetkikatı yapanlar, A

merika polisinin çok geniş ım
kanlar içinde çalıştığını, pek 
zengin kadrolarda yer ve vazife 
aldığını söylerler. 

Bütün dünya zabıtasını geri
de bırakan Amerika polisi teka
müle ve terakkisini harsızlarile 

misafirimiz olan Mısırlı hakemin haydutlarırıın dahasına borçlu

vazifesini teshil edecek surette 

hüsnü muamelede bulunulması 

ehemmiyetle rica olunur. 
Müsabakadan bir saat evvel 

atletlerimiz arasında 4 1500 
bayrak yarışı koşulacaktır. 

Bir muvaff akiyet 

Atinadaki Derbl yarışında 
Cel.§1 Beyin alı ikinciliği 

kazandı 

dur. Nüyork, Şikago, haydutların 
saltanat sürdüğ~ yerlerdir. 

Bu şehirleri idare eden hükü
met, elbette polisi bütün teşki

latınm başında düşünecekti. Bu
raya kadar hadisede tabii olmı-

yan bir hal görünmez. Yalnız 
şu ipek gömlek meselesinde zi 

hinler birdenbire duruyor. Polis 
tehlike peşinde koşan bir var-

lıktır. Onu giydirirken, her şey
den evvel hayatı göz önünde 
bulundurmak lazım gelir. Kes-

Atinada yapılan son Derbi kin nişancı, ilim ve fenle müceh-
yarışını "Vrai Gascon,, ismindeki hez haydutlara karşı cephe ala
atın ikincilikle bitirdiğini Ajans cak, tuzak kuracak olanlar için 
haber vermişti. Haber aldığı- zırh gömlek, deınir maske falan 
mıza göre bu muvaffakiyeti gös· filan akla gelebilir. 
teren at Jş bankası müdürü Fakat dayanıklı bütün katı 
Celal Beye aittir. Fransadan iki ıeyleri bırakıp ibek gibi 
ay evvel alman bu at ya~lara ., narin, yumuşak, kurtun değil, 
• t• k · · Ank d At• 1

" 11efe8le uçan nesneleri C:lüşünmek 
ış ıra ıçın ara an maya 
gönderilmiş ve yorgunluğuna kimin hahrından geçer? Evet 
rağmen 16 at arasında ikinci- amma işte bu akddan geçmiyen 

liği kazanmıştır. Birinciliği Mı- ıey)f'r başa değilse bile haki-
katin rahnesine gelmiştir. 

sırdan gelen zengin bir Ameri-
Bugün bir ipek gömlek için 

katıya ait ve bu yarış için hu- yirmi liradan fazla para vermek 
susi surette hazılanmış bir hay- lazımdır. Medeniliği kimseye 
vanın kazanmasına nazaran 

vermiyen Amerikalılar, bir adam 
Celal Beyin ab Yunanistanııı için bir düzine gömleği en ıu-
yanşa giren bütün atlarını ge- zumlu eşyadan sayarlar. Demek 
ride bırakım~ bulunuyor. bir polis yanhz gömlekleri için 

İşaretler : 

Asri ahırlar ! 
1 
B ir ark,ada§tnllZ şcl1remanetilzin 

asri ahırlar teşebbüsünü telı-

zile koyuldzı. Mevzu, fi:vakı, t/U!J'

cc rıükieJ't, ltıtif eJ"e mate!ıammil;f a 
lı.at tehzile deJ!iL ! 

Meşrıtiiyeıten sonra An ara)'a 
tayitı olanatı bir .(!enç vali hatırlı
yortzz , ki köylerde de l'll bırincı 
medeni ıslah ltard~etuıi kafJa/ı GfJ· 

tesaneler yaf}t.rmakta bu7mu~tu. 
C ddi bir göz, {[en~ bir mulza

l(eme, u1sa11larm me.ieni tekamül
lerini ahır gibı, hela s:ibi doffradall 
dojfruıa s lıllıl c. ı·e umumi, iç:imni 
sılılıate if_arışaız tazinırlerle ölrebilir. 
me fenl ve asri uir ev biz m 11usc.
fir o !c.ları·uaa ı•erJt/jimiz f!Ö$fer
mclık. ıtirwdatı çok daha fazla b.r 
tcnuzltle ıtınasmz banyolartrıa, tuva
letlerine veren bir evdir. 

Belediyeler evimde yat.ık ve ya 
yazı o. amın vaziyeti/le asla müda
hale etmek hakkım lıaiz tte~ıllerdtr, 
Lakin aptrsa11es ne kartıabilirler. 

Arkadaşmı·zm lıot..;amlı/fım tat
nım :ç ıı sö ·leye/im : öir yerde be
lediye alurlamı asri izale J!-e/iril
mesmi istirorsa ve bunu hatta bo
zuk caddderden evvel yapiyorsa, 
luıyv.aııları /uma ye iç.üz Japma? : 
maksadı gclle insanlann nef'ined r. 
gene o mukaddes lıotgamlık eseridir. 

Fena manaJa almavımz, o ahır
ları da gene insanların rahat:arı 
icitı yapıyor, dernektir. 

240 lira sarfedecek. 

Para insanı azdınr diyenlere 
galiba hak vermek lazım gele
cek. 

ipeğin vücut üstündeki hafif, 
ahenkli hışırbsı hoştur; fakat 
ben bu kumaşla örtülen göğüs~ 

lerde yüreğin zayıfladığını, ha
yatın kıymetlendiğini gördüm. 

Korkarım ki Amerikalılar şık, 
zarif polis kazanırken cesur po
lislerini kaybedecekler! 

Sev vah 

c VUKUAT 

Bir bomba patladı 
Dün Unkapanında hırdavatçı 

Mardirosun dükkanında eski bir 
bomba patlamış, Mustafa is

minde bir adam yaralanmııtır. 
Zahıta tahkikata başlamıştır. 

Pendikteki ceset 
Pendikte T emenye namı ve

rilen bir yerde üzerinde Harbi

ye elbisesi bulunan bir gencin 
cesedi bulunmuştur. Vilcudünde 
bir bıçak yarası görülen bu ce
sedin denizde birkaç gün kal-

dığı tahmin edilmektedir. 
Hüviyeti anlaşılamıyan bu 

gencin cesedi morga nakledil
miştir. 

~~§§~-CENNE1 
. . 4 

FEDA YlLERI :=vaz•n:Ö-~~ 
Uçurum dibindeki kayalarda 

Gidildikten sonra bir ırmağa varıldı -;e 
orada istirahat edildi 
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şeyhin hapisane olara~ . ol o Uçurumun dibini boyladıktan 
sonra dik yokuşları tırmanmak 
sırası gelmişti. Mesrure arkadaş
larına baktı: 

- Artık atlarımızı değiştir
mek mrası geldi. Zeydun sen 
kendi atın Dumam al. Haldun 
ile ben askerlerin atlarına bine
lim. Bunlar pek seri olmamakla 
bt raber fena hayvanlar da değil
ler. 

Onun dediği gibi yapıldı. Uçu
rumun dibindeki kayalar üzerin
de bir müddet gidildikten sonra 
bir ırmağa varıldı. Mesrure ile 
arkadaşları burada oturdular ve 
istirahat ettiler. Ay tamamile 
batmıştı. Yolcular burada şafa
ğa kadar bekliyeceklerdi. 

Mesrure diyordu ki: 
- İlerisi hep uçurumdur. 

Karanlıkta bunların birine 
düşecek olursak kendimizi 
kurtaramayız. Sonra atlar da 
biraz istirahat etsin, etraftaki 
çayırlardan biraz yesin ve su iç
sin. 

Hepsi de indiler ve yere otur
c:'ular. 

iki kardeş Mesrurenin Meli
keyi nasıl a'ıp geldiğini merak 
ediyorlardı. Bu ha .. ikulade kadın 
buna nasıl muvaffak olmuştu. 
Mesrure anlattı : 

- Prenses, gördüğü manza
radan son derece yorulduğun
dan kendi dairesine götürülmüş
tü. Sinan beni yanında alıkoy
mu.ştu. Onun düşündükleri pek 
fena idi. ikiniz de bu akşam 
imha edilecektiniz. Bu akşam 
Şeyhin ziyafetine iştirak etmiş 
olsaydınız sizin için bir kerre 
claha gün ışığını görmek nasip 
olmıyacaktı. Sizi bu akşam ye
meğe davet etmesinin sebebi bu 
idi. Fakat sizin yaralı olduğunu
zu söyliyerek davetini kabul et
memeniz üzerine ben onun ku
lağına yaklaşarak düşündüğünü 
yarına bırakmasını söyledim. 
Buna karar verildi. İkiniz ziya
fet salonundan takip edile edile 
taraçaya sevkedilecek, oradan ge
rileye gerileye kendinizi taraça
dan atmıya mecbur olacaktıoız. 

Sinan buna muvafakat etmiş 
ve akşam sizi bırakmıştı. Sinan 
bunun üzerine, iki saat sonra 
prensesi kendisine götürmekli
ğimi emretti. Onunla düğünü'\ 
nasıl yapılacağmı konuşacağını 
söyledi. Emrine itaat edeceğimi 
aöy i erek pren~esi ı dairesine 
koltum. Hikayenin gerisi kısadır. 
lki saat geçmeden şeyh bir 
adam göndererek bizi bekledi 
ğini söyledi. Gelen adama pren
sesin süslenmekte olduğunu ve 
süsünü bitirir bitirme:ı hemen 
geleceğini söyledim. Bizim de 

hareket zamanımız yaklaşmıştı. Ben 
bir' aba bularak prensesin sırtı· 
na attım. Sizden aldığım yüzük
le ilerledik. Yüzüğü elimde gö
renler yerlere kadar iğiliyorlardı. 
Kalenin en iç kapılarına vardı
ğımız zaman muhafızlar bizi dur
durmak istediler. Fakat onlar da 
yüzüğü görür görmez yere iğil
diler. Buradan bir koridordan 
ilcrliyerek bahçeye çıktık ve 

dığı yere vardık. Gıılı Y Jıı' 
h . . .. d .d. Mub 
apısanenın ıçın e ı ı. ttiJll· 

lara kapıyı açmalarını eıore 
Muhafızlar reddettiler. ddel 

- Bu kapı yalnız ıııuka 
işarete açılır, dediler. . •• reb 

- O halde mukaddes ır-
görünüz deJim. ç 

Muhafızlar dikkat ettilefı tİJI 
timdeki yüzük mukaddes işare 
kendisi. kl•dıı 

Bununla muhafız dura l.ı' 
yüzüğün üzerindeki eski ya~ r 
okudu, nihayet geııe tereddO f 
derek kapıyı açb. Kapıdan dt 
çer geçmez onu arkasından,$ 
mirledim. Karanlık içinde sO~ 
lene sürüklene gizli yolu bol~ 
yolun nihayetindeki kapıyı~ 
rak çıktık. Bu akşam ki ~· 
her tarafı muhafaza altın~~e 
cluğundan bu yüzük eli ~ 
bulunmasaydı buraya var et 
imkansızdı. Onun için keraJll 
bende d ~ğil yüıüktedir. 

Melike mildahale etti: ~ 

- Hayır, dedi, kerarııe eO 
büyüğü sendedir, Mesrure,~· 
olmasan bir adım atmak ~ b" 
kün değildi. Sen her şeyı t' 

zırlamamış, her şeyi düşünt1' 
'Jll' miş olsaydın kurtulmamıza ~ 

kan yoktu. Görseniz kardeşle ~ 
Mesrure, elinde yüzüğü taşıya~ 
sert ve haşin erkeklere il 

emirler veriyor, onları nasıl ~ 
gibi kullanıyordu. O adaıtı • 
onun karşısında ya ölünı, 1 

"'' itaat arsaında muhayyer 
lıyorlardı. sıl 
Sıra Haldun ile Zeydunun 11• •. 

mağarayı bulup içine girdikle~ 
an)atmalarma gelmiş, onlar d' . e 
bu vak'ayı anlatmışlar, hepsı 

e• 
maceralarının bu noktasma s 
lametle vardıklarından meııı11uO 
olarak şükretmişlerdi. 

Fakat bundan sonra ne ya~· 
Jacaktı.. Her halde bu firar bil 
kaç dakika veya saat sonra IJJ' 
laşılacak ve takibat başlıyacakl'· 
Buna karşı ne yapılacakb? 

Mesrure cevap verdi: 

- Biz buradan hareket ettik
ten sonra Humusa giden çöldell 
geçerek bu şehre varacak, ot#' 
dan Balebeke inecek, sonra Be
ruta avdet edeceğiz. Haldun ınu· 
ahaze etti: 

[ôitme:Jı1 
rt! 

VAKITIN TAK.ViMi 

IJerşenıbe 

mm 
Haziran 
1930 Muharro,. 

1349 

Güne~rn dogll§u. 4,30 ba•ı,ı 1f),4J 

Ayın doğu~u : 2,53 - balı": 20.J9 

Namaz vakitleri 
:>aba'l Otla lklndı 

2,27 12,16 ı6,l7 

Aktam 
19,45 

Ya•11 lrrual< 

2ı,<t9 2,09 

BugiinkG hava 
Bugün rüzgar hafif lo.ios lıar ı i 

l, ı olac:ıktu 





' 

•• 
Olüm hayalı 

Mlkroplarla dolu, 
haatahk nakili al· 
nekler sızın ve ço
cuklarınız için b l· 
rer ölüm hayalldl r 
Onları f'llt ile öl ':' 
dUrUnUz. 

LI 

, 
c •• 

;:Daha _;{cibuk _:_6ldürilt 
Umumi Deposu:J. BERT ve ŞOREKlSt lstanbul-Galata Voyvoda Han 

Zile belediyesinden: 
Ka#sabaya isale edilen su için KP le tepesinde inşa edilecek 

(12500) lira ketifnameli su deposu berveçhi zir münakasaya vazo-

lunmu't~r: ,, . 
1 - 21 metre 50 santim tulünde ve on iki buçuk santım ar-

pnd~1 1kr m°etre ;rtifaınCla depo mahallinin dört '"' 
re otuz santim arz bir buçuk metre irtifaında vana odası ve yüz 
yirmi beı metre tulünde bir buçuk metre irtifaında sevk borusu 
yolu hafriyatı. 

2 - Mezkur depo ve vana odasının kargir inşaatı malzemesi ile 
S - Depo ve vana odasının tavan ve tabanın beton ile duvar

lannnı beton sıvası keza malzemesi ile 
4 - Depoya sevk ve isale boruları ve teferruatı münakasaya 

vııolunmuştur. Talip olanlarm 15 Temmuz 930 gününe kadar yüz
yedi buçuk depozito veya banka mektubunu hamilen Zile belediye
s ·neml\racaatları ilan olunur. 

Aydın Nafıa Baş mühendis

liğinden: 
1 - ( 24,182 ) lira ( 90 ) kuruş bedeli keşifli bulunan 

Rqadiye • Aziziye yolunun 2+ 000-7 + soo üncü kilometroları ara
sında imalita sınaiye inşaatı yirmi gün müddetlf" ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin 6b 1 numaralı kanun mucibince ihzarına mecbur 
oldukları vesaikle % 7,5 teminat akçes ini havi teklifnamelerin 
yevmi ihale olan 1 - 7 - 930 salı gilnü saat on altıya kadar vilayete 
tevdi etmeleri. 

Fazla izahat almak isteyenlerin Nafıa BaşmUliendisligine müraca
atları; 

Istanbul Emvali Eytam 
idaresinden : 

Bakkal \ ' ih\syüsü11 ıstikraz eylediği mebaliğ muka
bilinde idaremiz ulu.lesinde vefaen ınefru~ hul unaıı Cskü-• 
darda Pazarba~ı maltallesiude Terzi ha~ı sokagmda 2 
numar<ılı ııma lnıhçe bir bap hane salıhk.til'. Mezktir lıa
ne 5 oda, 2 soL, 1 ınutfak, 1 kuyu ve 1 müşterek. sar
nıçla 315 zira IJalıçtıyi lıa vi olup cephesi TerLilmşı so
kağındadır. Kıymeti mulıammenesi 63 1 liradır. 

1 jktısat yekileti Ankara Zi'"' 
raat ve Baytari enstitüleri 

inşaatı 
iktısat vekaleti levazım müdürlüğünden : 

ı Her hangi bir yanlışlığa mahal kat
i mamak üzere Ankara Ziraat ve Bay .. 
1 tari enstitü binaları ikmali inşilil;tt 
! münakasası kapalı zarflarının 15tem

muz 930 salı günü saat iki buçukta 
iktısat vekaleti ziraat müsteşarlığı 
kısmında toplanacak ihale komisyo-
nuna teslim oluna.cağı ve muayyen 
saatten sonia zarfların kabul olun
mıyacağı ve mukaveledeki yedi 
ay müddeti inşaatın sekiz aya iblai 

1 
~lunduğu alakadarana !lan olunur. 

Gümrükler U. Müdür-
lüğiinden: 

l - 23 ağostos 193« tarihinde Gümrük müfettiJ muavinliği için mUaabaka açılmı(ar. 
2 - Duhul şeraiti ile imtihan programı Ankarada Gümrilkler Umum müdürlüğü tettiı heyetinde 

İstanbulda Gümrükler baş müfettişliğindedir, 
3 - Jstiyenler şeraiti öğrenerek 31 temmuz 1930 tarihine kadar icabeden evrakı GUmrilkler 

Umum müdürlüğüne göndermeleri lazımdır. 

ıstattbu! dördüncü. icra dairesitıden: 

Suphi paşa zade Sami Beyin, 
Mihran efendiye borcundan do
layı furuhtuna karar verilen Ak· 
sarayda Babahasan ilmi mahal
lesinde cedit Liıtfi efendi soka
ğında kain cedit 10, 12, 12, 15, 
No. murakkam maa bahçe bir 
bap konak ile derununa cari 
7 masura bir cuvaldız mai le:ıi
ıin 22 hisse itibarile bir hissesi 
otuz gün müddetle müzayedeye 
vazedilmiştir. 

Hududu: Haydar hane tekkesi 
ve Horhor caddesi, Mustafa 
Ef. sokağı ve Haydarane tekkesi, 
Horhor caddesi, Liitfi Bey so-
kağı ile mahduttur: . 

Müştem ilatı: Konaklardan hi· 
rinde bir avlu, bir odunluk, beş 

aralık, bir çini sofa ikisi çini 

döşeli 16 oda, bir çini salon, ve 
mozayik salon, bir mermer taşlık, 
bir balkon, bir sofa iki salon, 
iki kiler iki hela, ilç mutbak, 

tek kurnalı bir hamam, bir mal
ta taşlık, bahçede ihi kuyu bir 
su hazinesi, müteaddit eşcarı 

mU.smire ve gayri müsmire var
dır. Alettahmin konak 535 met
re ve bahçe 4 dönüm miktarın-

iiimmm Elektrik ustası aranıyor ımmrüH 
=·:= . u•t iiii Elektrik motörü kullanmağa ve tamirine muktedir bir elek- ın.1 i:ii tr.k ustasına ihtiyaç olduğundan, talip olanların vesaik suret- lif 
llU .. !:~!.~!..~=~~ .. !!:~~!.?.~a raptehn .Galat~. 422 n1umar:~.1.1 ... ~?.~~~ ... ~~-~~~~~:lllı :!!i5!ii!i:5!!i:!!:iii!i5:iiSi555!ii na ta rıren muracaat arı. :iiii!i!55!!!5i!iii!!5!5!1Eiı:::u!I 
----------~-------~~~~------~--~----~~---

Pazarlıkla yapağı ve koyun derisi 
satışı . 

P c 11 dik hak t t~ r yol oj i han ei 
tari 111lidiirliiğiincleı1: 

bav-

Tahminen yüz otuz kilo koyun yapağısı ile on bir adet koyutı 
haziran n yirmi dokuzuncu pazar günü paıarlık suretile aatalact" 
ğmdan talip olanların yevmi mezkurde _sa:ıt 14 te pendıkte mU· 
essesemiıde ntı? heyetine m:iracaat eylemeleri. 

mmuamma~~mm~~nn~~mD&BBBBBB&&DI = Makinist aranıyor 11 = Hereke fabrikas:ndan: 9 
m Fabrikamız Makinist muavinliği için tesyiye ve tornacılık· B 
CD tan anlar buhar makineleri üzerinde çahşmış, Istanbul Sanayi fa 
gl veya çarhçı mektebinden mezun laakal beş se. e pratik yap· ~ = mış bir makiniste ihtiyacımız vardır. Talip olanların fotagraflaril~ iı 
mi tercümei hal varakalarını Herckede Hereke Fabrikası müdürı· ı 
a yetine göndermeleri. 

m~m&mmmmmmmmmmeaam~m~m~m~&&&~ 
da hissedarlardan Hasibe H. 
mukimdir: 

müracaat oh na 1 ı li r: 
Müzayedesı A yasofyada Adli

ye binJ sı dahilinde 4 üne~ jc.r.~ 
dairesinde 28-7-30 tarihinde ı· 
haleyi evveliyesi takarrür ede· 
ceğinden iştiraya talip olanlar•; 
kıymeti muhammenesi olan 39,oO 

Talip olaular müzayede şartlarmı öğrenmek ve dalıa 
fazlH malun1aı almak istiyenler her giin saat t 6ya kadar 
Adıiye binası dahilinde Istanbul .Emvalj Eytam idaresine 

da ve hissedarlaran tahtı işgalin
dedir. Diğer konak mermer sü
tunlu bir mermer aralık, bir 
mermer taşlık üç malta döşeli 
9 oda bir merdiven a:tı, bir taı 
aralık, bir hela, maa yalak bır 
musluk, iki şahniş, üç set üze
rine alettahmin beş dönüm mik
tarında bahçede bir havuz bir 
çeşme mevcut olup bahçenin et
rafı duvar ile muhattır derunun-

Bahçede aynca bir uşak odası 
vardır. Köşkün müştemilatı: Biri 
taş iki aralık 4 oda bir hela bir 
mutbak bir sofadan ibaret olup 
hissedarlardan Hayri Beyin tah· 
tt işgalindedir selamlı '.c cihetin
deki bahçede eşcar müsmire ve 
gayri müsmire mevcuttur. 

Bundan fazla malfırnat 38-447 
No. dosyasında muharrer olup 

1. h" . 'ktat• ıranın ısseye musıp mı 

yüzde 1 O nisbetinde pey akçe~ 
sinı vezneye teslim ile yevf1'1' 
muayyende bizzat veya bilve~j· 
le hazır bulunmaları ilan oluPılt• caat etsinler. 





C11cltn ıi• ulın 1rrı ... r•'"''"'"" lCtGn teL?an ırrehha.ahar 

Cuttt)'e ronder!Jectk mektl'pların ıızcrinc idare ırtnsc ( Jdare) y11.1ya 
ttt 9e o·v.ı ) l~arcti konulmalıdır. 

rrı!wr1•11 .-•f•rrı.,.,. ,. .. ,~o ... J11••tl adeci<rHht .,.,.,.,.,,.,. '.,.,,.._. ., ... ı. .. 
h1lchrerıei•• ~• illa!.,,.. atu!ulralırc"•a lt'ore •et'•l t!dllcllr. 

= e"'vısı HEF\ VEF\DE & KUf\UŞ = 
MATBAA VE iDAREHANE· 

ISTAN'BUL, BabıaU. Ankara caddesinde • V AKIT yURDO. 

n Tel 1970 (tdare)t97l tYuı)t202 (K.ltıpı Telgra.!: Vıtıt. Posu ptas9 1 fj 

lb====,===============-=========!"""==-==--=-f"""' 

:•• Sarayburnu Parkı ••:Köprü inşası münakasası[KY..~.kKilı ! İarı 
• • N f · V k" l · d uçu an • Londra birahanesinde icrayı ahenk eden saz heyetine il4veten Son hatıra • a ) a e a e tJ 0 e 0 : He. ... ....ıaa• -~ 
• ve Ruhumda bahann hakikt bülbülü Hikmet Rıza Hanımla Radyoda takdire • : .. ••••••Tarlfe .. •••••j. 
: mazhar olan i\1uganniye Servet Hanım ve ~1adam Emin gazelhan Numan : Siirt viJlyeti dahiline Siirt - Diyarbekir yolunda yapılacak olan : 1 Defalık tu~ş JIJ : 
• Beyler her gün ve gece icrayı ahenk etmektedir. Ayrıca saz zamanına kadar • \66414) lira bedeli keşfli Pqur köprftsü inşaatı kapala zarf usuliyle : 2 • • JIJ ı 
• muhterem halkın eğlenmesi için Filpsin ilk defa getirdiği en büyük iki Ho- • milnakaaaya konulmUfbır. : .J • • tJ§ • 

• parlörlil makinesi çalışacaktır. • Talipler m6nakasa evrakım giSrmek üzere Nafia Vekileti yollar : 4 , , f§ S 
• . . • umum mlldürlilğüne, İstanbul ve Siirt Nafia başmühendisliklerine : ihtivaç lcalnMvın-} ! 
• • • • • • Duble bıra 20 envaı mezeler 25 kurut • • • • • • müracaat edebilirler. E caya kadar (azami. tOI i 

Edirne Kız muallim mektebi 

müdürlüğündn: 

M&nakaaa evrakı beş lira bed~l mukabilinde Siirt viliyeti Nafia : 1 O defa) il.!n edil- 1 ı 
: mek "/Izere maAJa • 

baımUhendisliğinden satın alınabilir. Münakasaya iştirak etmek : Abonelerimizin her Uç ayhlı fGIO i 
istiyenlerin 661 numaralı müzayede, münakasa ve ihale kanunu : hır def111 meccanen! : 

ahkAmlDa tevfikan hazırlayacakları teklif mektuplarını 7-7-930 : 4 mırı geçen ııaaıana tul• ,- : 
pazartesi gilnil saat on bire kadar Siırt Valilıgı· 'ne tevdi eylemeleri : ıçıo 5 er kuruş .zammotunur. ,1 ......................... 
ilin olunur • Sa tam l - Mektebimiz yeni binasında ( Eski 

mcırycııurt)yemekhane, mutbak, Zonguldak Yüksek ma
çamaşırhane,butaşıkhane vemöş- d• • ••h d• • 
temilitı tesis ve bazı yerlerinde a ın ve sanayı ~u en ısı 

Yazı makinesi - K~ 
Remington markalı Türkçe. ~~ 
kJA,•yeli . idarede 11 nomanya m~ 

Satılık piyano - F. R~ 
markalı Kuruvaze bir piyano 5'IJfr 
Atidel.i adrese müracaıtlan. ~ 

Adres : Bevazıt Hasanpaşt J' tamirat.vetadilit icra edile~ektir~ mektebi müdüriyetinden: 
:Z. - 7479 lıra 83 kuruc. bedelı keşfı . . . . fırını sokağında 

0

eski adliye mesld 

1 b 
• Y t . h• d Atıdeki etya kapalı zarf usulıle ve bır ay müddetle münakasaya 

O GD U ınşaat 17-6-930 arı ID en konulmuştur. 
tebi binası No. 4 te mukim. ......,/ 

# !:>atılık ban - 300 Ura aylıl' _-..., 

itibaren Ve aşngıda yazı)ı ŞCraif Marangoz eşyası muhammen bedeli 7717 lira 

dahilinde yirmi gün müddetle ve Yerli Patiska " " 3800 " 

tahammil yeni. Galata Adna ~ 
karşısında Şevket paşa han No. 1 ~ 

Elbiselik kumaş ,, ,, 3800 ,, 
kapalı zarf usulile münakasaya Şeraiti maliye ve fenniyesini ve resimlerini görmek ve öğren
konulmutfur • mek istiyenlerin Şehremaneti civarında lst.mbul mıntakası maadin 

A • Münakasa 6. 7 • 930 pazar QÜDÜ mühendisliğine müracaatları. Kapalı zarfların temmuzun 16 ıncı 
çarıamba g6n6 saat 16 da Zonguldak Maden müdüriyetinde 

saat 14 te mektepte müteıekkil açılacağı illn olunur. 

~111111111111111111mım~ıı~mıııııımı 
Zayller ~ 

Kabile mektebınden a mış ol~ 
hüviyet cüzdanımı zayi ettim. 'Ytlf!I" 
alacağımdan eskisinin hükmü Y~fİ 

Tıp fakültesi kabile mektebi~ 
sınıf talebesinden 835 No. fd-.:.. 
§ Uzunkôprü askerlik şu~ inşant komisyonunda icra edile

cektir. 
B •Talipler teklifnamelerini müna -

kasa ve ihalAt kanununun 10 ncu 
maddesine tevfikan ihzar ve mü
kasa tarihinden iki QÜn eveline ka
dar komisyona tevdi edeceklerdir. 

C "'Taliplerin iktidar ve derecelerinin 
anlaşılabilmesi için yetlerinde 
mevcut fenni ehliy~t vesikalarını 
ve <vvelce yapmıt oldukları in
taata dair aldıkları vesaiki ve mali 
vaziyetlerinin ifayı teahhüt ede
cek derecede olduğunu natık ve 
Ticaret odalarınca musaddak ve
sikaları komisyona ibraz etmeleri 

D - İnşaat keşif ve şartname sureti 
musaddalarının E'dirnede mektep 
müdürlüeün.den ve ıstanbul Ma
arif müdürlüğünden alınması. 

E • Münakasaya iştirak edecek talip
lerin bedeli muhammen in • /. 7 ,5 
nisbetinde teminat irae etmeleri 
ve inşaahn devamı müddetince 
müteahhidin bu inşaat üzerinde 
mes,ul bir mimar bulundurma
sı lazımdır. 

Istanbul Posta ve 

Başmüdüriyetinden 

Tlegraf 

Mevkuf posta paketlerinin paket postanesinde 3-7-930 Perşembe 
gtinünden itibaren satılmasına başlanacaktır- Satış haftada iki defa 
Pazar ve Pertembe günleri saat 13 den 16 ya kadardır. lstiyen

ler gelain. 

Zonguldak yüksek maa
din ve sanayi mühendi

aldığım tezkeremi zayi etdm ~ 
çıka.rtacağımdan eskisinin hükmü 

301 tevellütlü Kadri 

---- lzmlt -.-r: 

mektebi müdüriye-
Şark paza • 

sı 

tinden: 
Mektebimiz den kitaplarının tabiyesi kapalı zarf usulile ve bir ı.---------lll!"""'"r 

ay mllddetle mlinakasaya konulmuJtur. Şeraiti milnakasayı anlamak Doktor 
istiyenlerin İstanbul şehremaneti civarında İstanbul mıntakası ma- 1 h s El n Ş Ü k ~ 
den milbend~sliğine müracaatları ve kapalı zarfların Temmuzun 16 
ıncı çarpmba g&nü saat 16 da Zonguldakta maden müdüriyetin 
de açılacağı, teklifabn Zonguldakta mektep müdüriyetine irsali ilan 
olunur. 

Sinir haıtalıklan mütehasa-. 

Cuma ve pazardan maada 2 dert 
kadar Tepebaşı 73. Tel. .Be 

862. Kadıköy 49 

, 

Emniyet san~~W mü~ 
takrizlerinin nazari 

dikkatine: 
Emnivet sandığı mlidürliiğiindt~n: 
Vadeleri bulalünde tediyei deyn edilmemesinden dolayı bilmüzayede satılan emvali gayri 111 

borçlulanna bir haftalık son bir ihbarname gönderileceğine dair ne Sandık nizamnamesinde ~'ta 
icra kanununda bir sarahat olmadığı gibi müşteriler tarafından yüzde on zam için vuku boi'[I 
mllracaatlar da kabul edilmiyeceğine mütedair bir lrayıt olmadığı halde eski icra kan~ 
mllltebes bir itiyat ıaikasile vukua gelen müracaatların is'afına imkin olmadığından alAkad 
kat'i karar çekilmezden evci borçlarmı ödemiş veya yenilemiş bulunmaları lazım geldiği ilin ol 

·ırabzon belediyesı 
riyasetinden : · 

Trabzon belediyeainin tehri 210 lira maaşla mühendisliği ile ıehrl 108 lira maqh fen medl;JJ 
m6nbaldır. Mflbendialiie talip olacaldann Yüksek mühendis mektebinden ve fen memurlupna 
olacaklann da Nafıa mektebinden mezun bulunmaları ve memurin kanununun maddei mahs ';'-. 
gi>sterilen evsafı haiz olmaları ıarttır. Taliplerin mektep sertifikalarile ve memuriyeti sabıkaları 
vesaikı llzimelerile birlikte Trabzon belediye riyasetine müracaatları ilin olunur. 

Meaul müdür: 


