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• 
iki jandarma mevkuf 

Kesik baş cinayeti maznununun cese
dinde otopsi yapan morg, dövüldü

ğüne dair rapor verdi 
Ömerin, tahkikatı yapan mdddei umumi Ragip B.in 

avdetinden .sonra. dövülaiiğu anlaşılıyor 

Kesik baş vak'asmdan dolayı 
maznun olup hapisane hastane
sinde ölen Ömerin yakalandığı 
Bakırköyde jandarmalar tarafın
dan döpülüp dövülmediği nokta
sından yapılan tahkikat, ehem
miyetle devam etmektedjr. 

Morg, otopsi neticesinde ha
zırladığı raporu dün müddei 
umumiliğe vermiştir. Bu rapor 
mucibince dövülmek sabit ol
muştur. Ancak ayaklardaki ya
raların dağlanma neticesinde ha
sıl olup olmadığı anlaşılamamış· 
tır. 

Müddei umumi Rağıp B. in 
yaptığı tahkikatı tamik eden ye
dinci müstantik Rifat B., müd
dei umumiliğin talebi üzere, 
jandarmalardan Sivaslı Hü -
ıeyinle Tekirdağlı Hasan 
pehlivan hakkında tevkif milzek
keres\ keamiş, Hüseyin tevkif 
edilmııtir. 

On beş gün ıçın ızın alarak 
Tekirdağına giden Hasanın tev
kifi için de Tekirdağ müddei 

umumiliğine telgraf çekilmiştir. 
Şu ande yakalanmış olması kuv
vetle muhtemeldir. 

Mütemmim tahl<ikata göre , 
mazının Ômerin, cinayet tahki

katını yapan müddei umumi Ra
gıp B. tahkikatı bitirerek dön
mesinden sonra, dövülqüğü teı
bit edilmiştir. Ömer cinayet tah
kilcatı yapıldığı sırada müddei 
umumiye fail kendisi olduğunu 
ikrar etmiş ve kendisi gelmeden 
dövüldtiğünd en · hiç bahsetme
miştir. 

Esasen Ömerin jndarmalar 
tarafından sonradan Adliyeye 
teslimi sırasında evvelki halin

. den farklı vaziyette olduğu gö
rülmüştür. 

Diğer taraftan maznunlardan 
Sinan da müddei umumiye cür
münü şöylemiş ve Ömer gibi 
ıonradan « Dövüldüm » deme
miştir. Bu itibarla da yalnız Ö
merin cürmünü ikrar etmesi için 
değil, tahkikat derinleştirildikçe 
anlaıılacak meçhul bir sebeple, 
ihtimal bir hiddet anında keyfi 

surette dövüldüğü zannı huıule 
gelmiştir. 

Jandarma kumandanı isticvap 
ad ildi 

Bakırköy Jandarma kumanda
m Aslan 8. müdd,i umumilikçe 
isticvap edilmiştir. Vak'a günü 
Aslan Beyin baıka bir itin ta-

, kibile meşgul olduğv anlatılnuftır. 

Nihayet ... 
[ u~t ııı raf ı 1 inci .;a\'ıfımızda J 

Siyasi fırkalar rOeıasmdan ıom-a 
M. Venizelos kUrıllye çıkb ve 
üç saat ıUren nutbunda 
bütün tenkitlere cevap vererek 
bundan daha iyi bir itilaf aktine 
imkan olmadığını hakikatin na-

zarı itibara ahnması lazım gel
diğini söyledikten aonra mübadil 
emlak meselesine nakli kelam 
ederek de~i ki : 
-Mübadil emlakin takdiri kıymeti 

kabil olsa yarım asırlık bir ml\d
dete ve azim masarif ihtiyarını 
lüzum vardı. Milnekkit efendi
ler takdiri kıymet neticeıinin 
Anadoluda tahrip ettiğimiz em
lakin kıymetini tazmin etmesi 
mecburiyetini bize tahmil ede
ceği cihetle Yunanistanı borçlu 
çıkarması ihtimali bulunduğunu 

unutmamalıdırlar. Halbuki bugün 
takas muameJeıile alacak vere
cek kalmıyor. 

Müteakiben M. Venizelos 
itilafnamede lstanbul Rum 
akalliyeti için hiç bir teminat 
mevcut bulunmadığı hakkındaki 
tenkitlerine nakli kelam ederek 
dedi ki: 

- Ben gerek ekalliyetlerin 
himayesini gerek lstanhuldaki 
milletdatlarımızın istiklalini, iki 
komşu cümhuriyet arasındaki 
münasebatm inkişafile tev'em 
görüyorum; teşrinievvelde Anka
rtl}'a yapacağım seyahat buna 
da badim olacaktır. 

Bu münasebatı aktı mukarrer 
olan ikamet, ticaret ve te11ihatı 
bahriyede müsavat ve saire mu
ahedeleri inkişaf ettirecektir. 

Türkiyenin teslihatı bahriyede 
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hoşlanmazdı. Onun için lngiliz
lerle uyuşarak işin halli taraf
tarı idi . Hey gidi rahmetli Sul
fan Hamit.. Onu nasıl arama
sındı ?.. Şimdi ıağ olsaydı, 
Fransızı , İngilize, İngilizi ltalyana 
katarak papuçlarmı ellerine 
-verir, onları atlatmanın bir çare
ıini bulurdu . 

Gazetelerde kabine listesini 
l Örene kadar Paşa nazırlık 
ümidinden vazgeçmedi. Hatta 
gazeteler, listeyi ilan ettikleri 
halde Paşa isminin bu)mımama
sını bir zühule hamletti, ve 
boş yere bekledi .. 

Gazetelerin havadisi tahak
kuk etmemiş olmıık!a be;aber 
pa'şanın elinde biı tek tc~~m 
l~:-:t. 1 \l ı k!, o cb. '9iç oirnaua hu 

yüzden bir eyyam hofça hqlya
lar kurması idi. Aşağı yukarı 
bir nazır kadar eğlenmitti .. 

Servet ve saman içinde 
olmasına rağmen paıa, yaıama~ 

sını bilmez bir adamdı. Evllt
ları hakikatsiz ve hayıraız çık

tıklarından pqamn emlak ve 
iradınm idaresi Tayyip Efendi
nin elinde idi . 

Tayyip Efendi pirenin gözün
den sürmeyi çeker bir inıandı. 

Fak at paşanın noktai nazarına 
göre Tayyip Efendi dünyanın 
en doğru adamıdır; onun him
meti ile dir ki bu koca konak 
döner, işl'!r lanıiın olunur. Maa
zc.H:.ı h o adam işten eHni bir 
çek~c, pa~a apıfıp k11tır, şnşınp 
du!'Ufdu. Geoe :yi adamdı .tti 

\
1 aktile Venizelosu öldür- Yahudiler bu taş üzerinde 

mek isteyen herif ne gibi haklar istiyorlar 
yakalandı Kudü~ . 2:; (A. A.) - Dok tor l~lia~h 

Paris, 25 ( A. A. ) - Silah ticareti hu&"lln ağlam a. taşı mesele ile işciga,le 
npmakla maznun Demetriyos Yan•gou- memur Cemiyeti ak,·am koınis.yonun a 
İakos namında bir Yunanlı ce\'Lif edil· bir muhtara 'ermiştir. l\lumaileyh hu 
miıcir. Younagoulakos'un 1920 senesin:le muhtarasında Yahudilerin makarn acı _mu-
M. Venizelosu öldürmeğe memur edilmiş kaddeseye gör. dikmiş oldukları su retınde 
old uğu haber Yerilmiş ,.e o zaman bu l\! fö.lü mıı rılarda hasıl ol~n ~orku ~e e_n~ 
sui k:ı sc icrasına meydan 'erilmh erek dışe karşı ında ,\ l usevılcrırı qzıyetın ı 
tevkif edilmişti. O t~rih tt Yuna~l ~tın teşrih etmekte ve Yahudilerin katiyyen 
kerı,di~inin iadeı;ini talep e tmit ,.t Yana- a sl ı e~a·ı olmıyan Ye samimi ·etien ari 
n i ~tanı gönderilirken yolda firarı mu\'af- bulunan bu d~şünceyi tardetme~ için 
rıık olmuştv r. Yanaıoulakos 192 l sene· ellerinden gel~n ı yapmı.ş oldu klarını be-
sinde Qir t~kı~ dolandırıcılı l.:lar irtik~p yan ecmeJ.;tedır. l\l umaıle~·h , ağlama du

• 
M. Rist ıereflne 
Maliye vekili ıiyaf et 

verdi 
Ankara, 26 (Telef«"n) - Ma

liye ve~ili tarafından bug Un M. 
Riıt ıerefi"e bir öjle ziyafeti 
verilmitti. f4. Riıt lttkikatını 
bitirmit olduğu içip Parise ha
reket etmittir. 

Kıral Favsal 
o/ 

Avrup•da ne Y•P•,uk niretlnde? 
l~\;,enderiye. 26 ( A.A.) - B•Jd•ttın 

tayyare \l e bugiil'\ lsl<~nderiyeye gelen 
kıra! Faysal, mu\~ alctindcrı biraz on ıt 
gazetecilerden birine , .• ~, olan beyana
tında A.vrupada buluııduJu miiddet ıar
fında Irak hududn ile 1 layfa arasında 

hir şimendifer )·olu ,· apması ha\ikında 
müzaktratıa bulunm,k niyetinde oldu
ğunu söyleml~tlr. 

müsavatı kabul ettiğıne daır 

elimde bir tebliii vardır. 

Ahali fırkaQ rei•i Çaldariı 
harpçuyane siyasetinden beni 
muaheze etti. F.akat kendisinden. 
soracağim: 

Benden sonra makamı ikti· 
dara geçtiği, intihabattan evel 
vuku bulan beyanatına ve lort 
Kayonun ihtarile hasebe niçin 
devam etmif, M. V enizeloa 
muhacirleri istiımar etınek isti

yenleri tiddetle ınuaheıe ettikten 
ıonra hatemei mekal olarak 
dediki: 

- Bütü11 me~lise hıtap ederek 
itilifname lehinde rey vermeıini 
rica ediyorum. Zira meclisin reyi 

Yunan milletinin Tilılciye ile sulh 
ve teıriki mesai daireşinge 

yaşamak hususundaki arzusuna 
delil olacaktır. M. Venizcloşun 
bu nutku ıiddetli alkıılarla kar
landı ve meclis 19 reye karşı 
191 reyle itilifl tasdik etti. 

yıllardan beri koca konağın 
derdini çekiyordu. Bu zamanda 
böyle evliya gibi bir adam ne
reden bulunurdu? .. 

Paıa ona danıımadan hiç bir 
ıey yaRmaz, adım bile atmazdı. 

Tayyip Efendi için c'-'marteıi 
pazarı k~rulduğu aünler; f a~li
yet günleri idi • Geç vakte doğ
ru pazara gider, nerede çürük, 
ite yaramaz ıerzevatlar bulur
sa ölU pahasına alır, çUrUkleri 
iyi diye konağa sürmekle iktifa 
ctmiyerek üstelik flatlara da 
ağır zamlar yukleyip deftere 
geçirirdi. 

Koca kon•kta pafadan fazla 
Tayyip Efendi hakimdi. Dilediği 
aıçıya, uşağa yol verir, diledi· 
ğini ahkordu. Paşanm noktai 
nazarına göre Tayyip Eftndi, ne 
yaparsa doiru, ne if 'erse haklı 
idi. 

H<itta yemek li•tele.,ini ~ile 
Tayyıp Efendi haudardı. Paıa
nın yemeği hususi surette Y'"--

vannın ki me ai t olduğu cihetinin müna
kaşa edilmesini Yahudilerin 11r1.u etme
diklerini yalnı z bu mukaddes yerd~ din! 
ayinlerini icra elm<.' k haklarırıııı teslim 
edilmesini talep etmekte bulunduk l arını 
il ~ve eylemektedir. 

Kahire de 
Polb fevkal&de 

tedbirler alıyor 
!\:ahire, 2b (.'\.:\ .} %;ı.bıta ;rnhurll 

muhternJl karga~alıkların onüııü almak 
i ı; i n bir takım ·hıi\·aıi tedbirler ittihaz 
etmektedir. B111?;i.in öğl cdan '-Onra bazı 

meb\ıslarla \'eft fırk<ı~ı tarafcarla11 bir 
içtima yapacak l i!r<lı r. Bu içfimlldd ~imdi· 

ki siyasi vak' ılmlan mütc\ ellit 'aıiyct 

tetkik olunacaktır. Hu toplanı~a iştirak 

edeceklerin :-oo 1.;işiden fı 1.la. olacakları 

tahmin olurıuyo-. ~.· ' ' başvekil • ·ahas 
paşa, meşrutiyetin ' e kanunu csa,in in 
müdafaıı~ı için her feda k:hlığa kadana
caklarını yem\n ile teyit etmelerini '"eft 
f ırka:.ı a1.a~md·ın istiyccek ı ir. 

J/. JI. , om i.~.ııou tt.Juüı 
-·-Kaç memur açıkta 

kalacak? 
Türk - Yunan itılafının tastik 

ed ldiiini Atinada Yunan mu
rahbaıı M. F okas dün hususi o
larak muhtelit mübadele komis
yonuna bildirmiştir. 

Bitaraf murahhas heyeti reiıi 
M. H~lştat muharririmiıe şu be
yanatta bulunmuştur : 

- ltilAfname Yunan parle
mentoıu tarafından tasdik edil
miıtir. 

Fakal henüz Yunan hükume
ti tarafındın resmi bir tebliK" 
gelmemiştir. Komisyon yakında 
umumi bir içtima aktedecektir. 
Bu içtimada büroların şimdiki 

kadroları müzakere ediJecektir . 
Mamaafih kadrolarda pek mü

him bir deiiıik ik olmıyacaktır. 

Yalnız komisyon bürolarından 

bazıları eski tasnife göre 
yapıldğından - işleri fazla olma· 

pılırdı . Bu yemeğe konakta tek · 
bir kiti iştirak edebilirdi ki o da 
Tayyip Efendi idi . 

Zavallı iki uşağın ve huem 
tarafındaki hizmetçi lcııların 

fasulya patates yemekten canları 
çıkıyordı. Tayyip Efendi onlar 
için masrafı kıstıkça kısmış, 
yağım, etini eksilte eksilte ade
tade suya haşlama pişirtip ön
lerine sürdürmüıtü. Beğenmiyor· 
lar mı idi? O halde kapı açıktı. 
Memlekette boğazı tokluğuna 
çalışacak sürü ıürü insanlar mı 
yoktu? •. 

Paşa her yemekte Rirzolayı, 
böreği göbeğe atarak kendisinin 
karnı doyduktan soqr' hizmet
çilerin aç kalmal~rına · hıyret 
ediyor akli erdiremiyordu. 

Tayip efen~i: 
- Paşam! .•• diyordu .. Bun

lar uşak, hizmetçi deiil.. Hepsi 
birer beyfcndi, birer Hanıme
fendi ... Bul::r uşlar da bonıyorlar. 
Ben sizin paranazı hüsnü muha· 

yen arazidır. -
- Dal gala borçlar 

Nıı•I te<tiye olunacak 1 
Ankara, 26 - Dalgalı borf• 

v • 11e 
larm ne suretle tediye edilccegı 

dair bir nizamname hazarlaonıır 
tır. Bunlardan 500 liraya kad~f 
olanlar bu sene ödenecekt1

'· 

2500 liraya kadar o l anların btl 
aene yüzde ellisi , daha fula••"1

" 

ise yüzde yirmisi tediye edilecek· 
tir. 

Yeni sefaret binaları 
Ankara, 26 (Telefon) - Yır 

bU' nanlılarla ltalyanlar bu sene 
~· rada birer sefarethane yapaca 

lardır. 

Berberler cumo tatili 
)'4J?lVOl' 

Ankar41, 26 (Telefon) _. Atı' 
kara berberleri yarından itib•' 
ren cuma htili yapmıya rnecb\I' 
tutulmuılardır. 

~ 
~~ , .. u' 

sına rağmen kadrodaki mern. 
miktarı ihtiyaca kafi değildır· 
buna mukabil bazı büro'.ard' 
vaziyet tamamile a l<siuedir. J(o· 

· ·ık · · t· d ... ur:a mısyon ı ıçı uncun a me•·· 
ihtiyacı olan bürolara meJ11U~ıJ 
fazla olanlardan nakledilecektıf· 

Bütün bürolarda memur ihlİ' 
yacı temin edildikten şonr• 
"çıkta kala.caklar çlkarılaçakt1r: 

Fakat bu tebeddülatın hani' 
bürolarda yapılacağı komisyoıı"" 
umunıi içtimaından ıoura hali•' 
dilecek t ir. 

Haıiciye vek1li 
Tahassüsünü be' 

yan ediyor ; 
Ankara, 2 6(Telefon) - Yuia 

meclislnin itilafnameyi kablıl 
dolayısile Hariciye veJ:ilirııile 
tahasıüsatmı sordum'' çok ınt~. 
nunwn ve çok rnemnunuı,, de 

1 

--
faza ile mükellefim. lstiyorı;r ~, 
bu herifler, bu karılan öııleth' 

1 
sabah akşam yemeklerinde te•', 
topsi baklava, börek çıkartır" 
yım. , 

Kıvırcık etinin y:ığlı tarafı~ 
dan kalem kalem pirzola i~r• 1. 
edeyim. Nerede bolluk . Alı11'11 , 
lah öyle g-ünlerim oluyor ki de~ 
<Yil onlar gibi bol bol yeın.e. 
• bl' 
yemek, sade suya bir çorba 
le içmek bana nasip olmıyor· Jjt 

icabına göre Paıayı teh' 
ddar: 

- Zaten Paşam .. Derdi .. , 61~~ 
tım, usandım bu uşak makule

5
_ 

heriflerin ağız. kokularını dirı ~
mekten ... Bir miinasibine bu 
leri tevdi buyurursanız da koı~· 
naz da rahat olsam... , 

Bu nokta, Paşanın en korkt\J, 
iu nekta iği. Tayip ogua he-'

1 
eli, hem ~yağı, hem gözü, he

11
1 

kafas• idi. (Tayi p)siı H~ il_ P~, 
çolak, T Q}'.!al, kör, beyını ıı 

( Bitmcd. ) 



Dolıtorlortlan 

'' Spor işlerinin ne feci halde 
bulunduOu anlaşıldı f ,, 

v ... , .... , ............ 
Muftf •eWlcti tehrtnPde 

yeniden iki orta mekteple bir 
n.e -çı.1....- ıaa.... •wek
tedir. E,1014' ns..ı İlatibul.· 

.... ·~· ..... ilk" orta mekteplerden tıltaet1k W.. 
lelteyi me•eut melrtıpl.re yer· 
ı.,..." •ll!P"°8 ol-.ı~ • 
zaman llae •e o.,._ nıekt.,ı..r 
ıç.l•caktu-• .... . 

lfİn içinden İf çıkıyor. 

Sabıkalı Cemali vuran 
komiser muavinleri 

Vak'a esn.a!ınd~ earhot o'dukları anl..,ldıtı 
· ıçın mı tevkif ~dıldileı 7 

IJek~I l~erl gtrdlfl "dit .. 
Oç ffha eneJ ICadıkBylnde 

zabıta 8'caıurlara tarafuıda11 der
de•tfne tef,bbO. edildif:i uracla 
llclllrlllen Cemalin Yefata had • 
•alne m8ddei umumllfkçe vuı
yet eclildijiai, iki komlur maa
viaiaia teWif eluqtfuldatııu cila , ........ 

Poll• mOdOrO diyor ki 
Don bu menle h•ldmıcla po

li• mlldllrO Ali Rıza Beyden ma-
16mat l•teclllr. Ali Rıza Bey fUll
lan llylecli: 

-Bl'tt. KubataJıtlere maawm 
SW.Jaaaa ve AaMtlem muaw.i 
8Jeu efelMliler o.ldldar mldtlei 
~"~ t••kif MIUllllll.,.. 
clir. Bu, tahkikatın btrid .. e-
sidir. Ytkaada tahldf(abn ba· 
uı ...... ~ t.ae"6r edecektlı'. 
ş.mc11111r: fazla bir teY .o1u1~ 
me.,al" 

n~eıele nedir'·· 
Bizim aldığımız 1111IG1111ta l'Bre 

meı'uliyetln tamamen bu iki rnq
avine teveccllh ettlfl nıevzuuba
hiı olmaktadır. Hadiseye fahlt 
olanlardan ltirfnin muharrfrlmize 
ulatbtnta naaaru, vak'a ö d· 
tam f6yle cereyan etmiftir: 

Gflee varuı 
.... a-. aaat on birje lttr 

bclie kete lrot• Kunatiila' lr•
ralcolqa selvlr hir buoalı , ... 
neye mahl&tm ._ firari C.• 
~ eviacle oklujuag ~b• _. 
fil'•· .... •eriae KurmıtaL 
muavial Slley-. ,,. 4eilt.,_ 
mavioi Bic:aa S.yler ,.... 
pqliı Ka111 efcadi ile H"Akar 
imamı bt:k~ .ıa,orı.,. ve '" 
giriyorlar. Bekçi ile Polis KAzam 
efendi dlfanda lrüı7orlar. lçe
ıüi .ldlçl)k Wr idare ne a7dm
~blan dar •e YI~ dehlizdir ve 
bır adam eliıJde ufak bir bıç.k 
tutualı bua• cltbinde Mldan
IBJfluı. Alrtamdaa beraberce 
buluaup hlr razinocla içki içtfk
lui •hıayet olunan iki muaYbl- bı 
hayale baflnyorlar: 

- Totliaa ol ulul. 
KUl'fUll , .. ,,.uru 

Buna Cemal cevap vermiyor. 
Daha dofra .. veremiyor. ÇBn-

r LU•n llJılayı çeviriniz] 
t •az • 

Ank.r•da Jtai yqalu ltir W.•• Wrdeal»lıe çikttitana, altmcla 
kalulartlaa dd amelenla llclltG 
all.~4.,..... .... 
YUJD'ftı", Retioılerklaiı l:u fıca· 
ayı teablt _.fi.yot, (l) ıı~aJı 
..ı. ,....... .,.,._ (2) au111· 
nk ..... • ..... bir ... .ı ... 
biriai, (3) ·~.... ,.. .., 
...,. •• , ... , ...... laıdi
..,. ple• DaWH,. Veldli Ş&laıe 
Kaya ..,. ıa.tu..ktMlr. 
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kü bu teslim ol, ihtarile beraber 
mua.inler tabancaya aanlmışlar 
ve rast gele bir kurşun yağmu
runa başlamışlardır. Cemal der
hal yere düşmüş ve ölmuüştür. 

Karşılarındaki müdafaasız adamın 
artık, hiç bir hareket gösterme

diğini gören Süleyman efendi, 
hemen evden çıkıyor ve bunu 
diğer muavin takip ediyor. Sü-

leyman efendi dışarıda bekliyen 
polis Kazım efendi ile bekçiye 
seı1eniyor: 

- Cemal kurşun atıyor.. ta
bancada kurşunlar bitti. Siz gi
rin.. yakalayın. 

Bekçi vaziyetten tüpheleniyor, 
hemen Süleyman efendiye ce
vap veriyor : 

- Yağma yok. • Siz adamı 
içeride vurdunuz da timdi mes'-

uliyeti bize mi yükleyeceksiniz?. 
Snleymen efendi bekçinin bu 

cevabından köpürOyor ve onu 

tehdit ediyorsa da evden içeri 
sokmak mümkün olmıyor. Niha

yet Yak'a mecburen müddei umu
miliğe .. derdestine gelen memur-

lara silah attığından öldürülmü~
tür" teklinde bildiriliyor. 

İlk tahkikat 
ilk tahkikat neticesinde, iki 

muavinin de o akşam fevkalade 
sarhoş oldukları ve cebren eve 

girdikleri neticesine vanldığı 
söylenilmektedir. Tahkikat, de
rinleştiriliyor. Hakiki vaziyet, 
birkaç güne kadar katiyetle 
teshil edılecektir. 

- -~---

C VUKUAT ) . ____ J 
l~ir polis memurunun 

evini sovdular ! 
ol 

Dün Aksarayda Langa tram-
vay ca<ıdesinde o~uran polis_ 

komiser muavini Recep Efendi

nin evine hırsız girmiş ve bir 

çok eşya çalarak kaçmışbr. 

Bir tehdit mektubu 
ve bir macera !. 
Gdıatada Bnynk Millet hanında 

tnccardan Koço efendiye evvelki 

giln garip bir tehdit mektubu 
gönderilmiştir. 

Altında imza yerine siyah bir 
el resmi taııyan bu mektup 

•Sen bir vatan hainisin ama 
aayemde yakayı kurtarabilirsin,, 

gibi cümleleri ihtiva ediyor ve 

para istiyordu. Ayni günde tüc
cann yazıhanesine bir adam 

gelerek kendisinin sivil polis 
memuru olduğunu söylemiş ve 
bu mektuptan bahsederek: "Ztı-

ten polis müdilrlüğü tarafından 
vatana ihanet şüphesile senin 
hakkında tahkikat yapılıyor •• 

para ver ben buna mani olurum.,, 
demiftir. 

Bu adam bu teklifi müteakip 
demİftir ki: 

- Bu gün sana bir tehdit 
mektubu geldi, onu göndereni 
ben yakaladım, işte budur diye 
üstilbaşı pejmürde bir şahsı 

odaya sokmuştur. Fakat berne
dense bu esnada kendisine sivil 
taharri memuru ıüsil veren bu 

cüretkar ile yakaladığı adam 
arasında bir kavga çıkmlf ve 
pejmürde adam memur efendiyi 

yere yıkarak kaçmıştır. 
Koço efendi bu hadiseden bir 

şey anlamayarak derhal polise 
telefon etmitse de memur bu 

esnada ortadan gaip olmuştur. 
Zabıta şimdi bu pandomima 

kahramanlarını aramaktad1r. 

Atinada muhacir
ler muhalefeti 

Türk-Yunan itilafı imza edil
diği vakıt bunun Yunanis· 

tanda muhalefetlere maruz ka
lacağından bahsedildikçe inan
mak istemiyorduk. Cünkü Tür
kiyedcn ziyade Yunanistan men
faatine olan böyle bir vesika 
karşısında muhalefetin deJilikten 
başka birşey olamıyacağmı dü
şünemiyorduk. 

Meğerabizim bu düşüncemiz 
yanlış imiş. Yunanistanı harbı 
umumiden sonra Anadolu mace
rasına atan siyasi divaneler ara· 
sında haJa ( Megalo idea ) rüya
sından uyanmıyanlar var imiş. 

Yunan meclisi meb 'usanında 

cereyan eden sahneler haki
katen çok garip oldu. Veni
zelos Yunan ordularını Anado
luya gönderirken alkışlayan eller
den bazıları bu teşvik (erinin en 
acı neticelerini gördükten sonra 
da intibaha gelememişler; hem 

de bizzat Venizelosun artık in
tibah zamanı g t imiş olduğunu 
en yilksek sesle ilin etmesine 
rağmen hakikate karşı gözlerini 
kapatmakta ısrar ettiler. 

Yunanistanı Anadolu macera-

sına atmak hususunda Venize
losun bilyük bir mes'uliyet his
sesi bulunduğu malümdur. Fakat 
bu mes'uliyeıte şimdi Yunanis
tanda muhacirler sınıfını teşkil 

eden Anad'oıu rumlarının mes'u
liyeti ondan aşağı mıdır? Eğer 
Anadolu rumlari Türkiyede ha
kiki bir vatandaş olarak otur
muş olsalar idi Venizelos Ana
doluy( da Girit gibi Yunaııistaoa 
ilhak etmek ümitlerine düşmez-

di. Anadolu romları Yunanistana 
bu ümidi fazlasile verdiler. Şim
di bu muhacirlerin Yunanistanda 
çektikleri hiyanetlerinin cezası
dır. 

Öz Türkçemizde güzel bir 
darbımesel vardır. Babalarımız 
"kendi düşen ağlamaz,, demişler. 

Kendi ellerile bugünkü iztirap 
ve felaketlerini hazırlamış olan 
Yunan muhacirleri artık bey· 
hude ağlayıp sızlamaları bir ta
rafa bırakmalıdırlar. Tarihin 

kendileri için zaruri olarak ge
tirdiği mukadderata boyunlarını 

eğmelidirler. 

Doğrusunu söylemek lazım 

gelirse Yunanistanın Rum mu
hacirlerine karşı yaptığı yardam 
vazifesi tenkide değil, teşekkü
re liyıktır. Yunanistan Anado
luda ordularının tamamen mah
volduğunu gördükten sonra bir 
taraftan bu telaketin acısına 
tahammül etti; diğer taraftan 
Anadoludan gelen ve kendi 
hallerine bırakıldıkları takdirde 
muhakkak bir ölüme mahkum 
olan milyonu mütecaviz rum mu
hacirlerini yaşatmak vazifesini 
deruhte etti ve bugüne kadar 
bir çok mali fedakarlıklar ya
parak hepsini de yaşattı. 

Şimdi bu muhacirler ölümden 
kurtarılmıf olduklarına teşekkür 
edecekleri yerde Yunanistanı 
yeni macera siyasetlerine sü
rükliyecek bir yol tutmuşlardır. 
Acaba bu adamlar tuttukları 

yolun kendileri için yeni bir 
felaket uçurumu olduğunu an
layamıyorlar mı ? 

Türkiyeden Yunanistana giden 
mübadil romlar bizim memleke
timizde iyi vatandaş olamadılar. 
Yunanistana ümit verdiler. Türki-

Düngece Dolma
bahç sarayında 

lÜstarafı 1 inci sayıfamızda ] 

Muammer, PoFs müdürü Ali 
Rıza, Meclis idare müdürü Ce
mil Seyrisefain işletme müdürü 
Burhanettin, Jandarma kuman· 
danı Fikri, mütekait miralay 
Rüşen Bey ve refikası, jandarma 
müfettişi Remzi Beyler ve saire. 

J hığüne, f Jcyeti vekiley~ terkip eden 
zevat davet cdilmişlcrsede resmi meşgu· 
liyetlerine mebni hazır bulunamamışlardır. 

Gazi Hazretleri çok beşuş ve 
şendiler. Davetlilere ayrı ayrı 
iltifatta bulunmuşlardır. İlk defa 
manevi kerileri ve gelinleri Ru-
kiye Hanımefendi ile danset
mişlerdir. 

(Yakıt) tarafeyn hakkında sa· 
mim kalp ile saadet ve bahti· 
yarlıklar temenni eder. 

* Haber aldığımıza göre Gazi 
Hz. hafta içinde Yalovayı teşrif 
edeceklerdir. 

Kiiçiikçiftlik parkında 
bir hadise 

Evvelki akşam Beşiktaşta Kü
çükçiftlik parkında Hafı7. Yaşar 
Beyle, bir darp meselesinden 
dolayı evvelce müddei umumi-
liğe müracaat etmiş, olan dok
tor Nizamettin B. arasında çalğı 
çaldırmak yüzünden kavga çık-

mış ve tarafeyn yekdiğerini 
tabanca kabıasile yaralamışlır. 
Bu münazaada Hafız Yaşar B. 
başından, Nizamettin B. de sol 
kasığından mecruh olmuşlardır. 
Bir reçıne f4brik1Uı y11ndı 

Dün saat 15 te de mahmut-
paşada Kürkcühanında yanğın 
çıkmış ve hır reçine fabrikası 
kısmen yandığı halde söndürül
müştür. Bu esnada yanğın yerin 
gelen ~öför Mehmedin idare
sindeki , el{aiye . otomobilinin 
Mercan yokuşund~ tekerlekleri 
çıkmış ve otomobil bakırcı Kir-
kurun dükkanına girmiştir. Bere
ket versm dükkanda kimse 
bulunmadığından bir kaza ol-

• ~ mamıştır. 

Küçük haberler 

Şişlide mezarlık - Emanet Şiş
lide 100 dönüm genişl iğinde asri hir 
mez:ırlık yapacııkur. 

Avrupadaki talebemiz - A,·. 
rupudaki talehcmİ7.İ teftişte bulunan l\ la
arif müf cttişi Salih Zeki il şehrimize 
a\'det etmi~tir. Fransada I 30, lsviçrcdc 
30, lngilterede 1 O Belçikada J O talebemiz 
vardır. 

Y almz Türkçe - Ticaret müdü· 
riyeti şehri mizdeki bütün ecnebi şirket

l erınin isimlerinin Türkçe yazılmasını 
tebliğ etmiştir. 

Otomobille Parise - Terkos 
!':frkcti müdürü ı\J. Koqenlo ve refikası 
dün hususi bir ot lmokille şehrimizden 
Parise gitmişlerdir. 

Borsa komiseri geliyor - Lon
drada Osmanlı ban kasının senelik içti· 
maına giden bor:-a komiseri Aptülkadir 
B. hugün ş<'hrimizbe dönecektir. 

Maarif cemiyeti balo 
veriyor 

Maarif cemiyeti 17 temmuzda 
Büyük adada Yat lculupte bir 
balu verecektir. Balounu tertip 
heyeti ilk içtimaıni bugün ağle
den sonra Yat kulüpte aktede-
cektir. 

yeye hiyanet ettiler. Bu suretle 
yunan ordularını Anadoluya ge
tirip mahvolmalarına sebep oldu
lar. Bari gittikleri yerde rahat 

dursunlar. Yunanistanda iyi vatan-
daş olsunlar. Eğer böyJe yap
mazlarda şimdiki zihniyetlerinde 
devam ederlerse iyi bilsinler ki 
bundan sonra batıracaklan fey 
sade Yunan ordulan değildir. 
Kendileri de dahil olduğu halde 
bütün Yunanistandır. 

.AWu.cel ~ 

Doktorlardan sporculara 

" Spor işlerinin ne feci halde 
bulunduğu anlaşıldı 1 ,, 

( :l üncü 511 yıfadan devam J 
söyliyorlar.Avrupada veya Ame
rikada bu işlere kim bakarsa 
baksın bizim memleketimizde 
bunlar tibbbi ihtisas işidır. Mü
saadelerile söyliyelim ki fen lisa-

nında bunun adı ( fiziyoterapi ) 
dir ve bizim kanunlarda (hikemi 
tedavi) ismi ile (laboratuar ihti
sasları) arasına girmiştir. Fiziyo
terapi mütehassısı ne demektir? 
ne iş görür? ilmin neleri ile 
uğraşır? federasyonların reisleri 
bunları bilmelidiler. Şu kadarcık 

izah edelim ki yalnız biraz teş
rih ve fiziyoloji okuduğunu ken
di dillerile söylemekle iktifa 
edenler ecnebi memleketler
de her kesin devam edebileceği 
ve herkesin alabileceği ta.sdik-

namelere istinat ve bunları bir 
(nushai kübra) zannederek o tas
diknamelerin ehli olup olmadıkla

rını Tıb Fakiiltesinin mümeyyiz 
heyeti karşısında imtihan terleri 
dökerek tasdik ettirmezlerse 
masaj dahi olsa, hatta terbiyei 
bedeniye namı altında dahi olsa 

böyle işleri yapazlar. 
Bir güreş federasyonu reisinin 

(doktorların ne zaman ve ne 
gibi işlere müdahale edebilece
ğini kestirememesi) akıllara dur-

gunluk verir. Bu zatler, sporcu
lann zayıflığını, şişmanlığını alela
de birşey addediyorlar ve bir 
insan vücudunun lastik top gibi 
sıkıldıkça büzülmesinden, bırakı-

· , ınca 9işmesinden hiçbir mahzur 
çıkmayacağına kaildirler. Hele 

top federasyonu reisinin, spor
cuların sınıfı tayin edilirken tıbbi 
bir muayeneye tabi tutulmadık

larını söylemesi ve buna lüzum 
olmadığına kail olması, spor iş
lerine ilmin müdahalesi lüzumu· 
nu gösteriyor. 

Top federasyonu reisi ( mem
lekette bu işin bu derece gü
rültü yapmasına sebep yeni ol
masından başka birşey olmadı
ğını ) zannediyor. Müsaadelerile 
söyleyeyim ki mevzuubahis ettiği 
yenilik her yeni şeyin fikirlerde 
uyandıracağı hayret ve tereddüt 
değildir. Bir tabip kendi ilmi 
dahilinde olan bu şeyleri her 
zaman ve sür'atle muhakeme 
eder. Ancak yakın zamana kadar 
istinat edeceğimiz kanun yoktu 
ve bu kanunlar yeni olduğundan 
dolayıdır ki biı de faciayı deş
mekte bu kadar teabhur ettik. 
İlme karşı çıkılabilirdi. Fakat 
kanunun çehresi serttir, işte şimdi 
bu sertlikten istifade ediyoruz. 

Top federasyonu reisi ( dok
torların bugüne kadar zayıflama 
meselesind~ bu derece telaşı 
olmadığı halde bir Mübeccel 
Hanım için böyle muazzam tak
rirli, kongreli bir teşebbüse gi
rişmeleri şayanı hayrettir ) diye
rek hakikaten hayrete şayan bir 
cümle yazmıştır. Gene müsaa
delerıle ve kısaca söyliyelim: 

1 - Doktorları telişlı görü
yorsanız bunu kendilerinin mem
leket sıhhati ile çok sıkı olan 
alakalarına bağışlayınız. 

2 - Bizi şahıs üzerinde söz 
söylemiye mecbur etmeyiniz. 
Şimdiye kadar intişar ed~n bü
tün yaıılarımda söylediğiniz is
min yazılı olmadığını görmeli 
idiniz ve bir dahba söylemiye 

lüzum görürüm ki takri~ ~ 
veya bunun için verilnııt dpJat' 
dir. ilim ve prensip ada eı)d• 
ı5zlerini şahıslara hasredeı:D dr 

3 - T akririm muazzalll t,Jİ
ğildir. Etibba odasına ınil~~ 
ederek üç beş satırdan 1 eJd 
ve kurşun kalemi ile mOstaC tfc' 
yazılmış olan varakayı lil dl 
görünüz. Onun ne kada~ ."ti 
olduğuna hayret edeceksınıı 
vehminizden sıkılacaksınıı. .~ııt'IS 

4 - Kongre zannetti';. 
mesele üzerine toplanın•dll!_. 
Kongre ruznamesindt. benilll '4' 
ririmin muhtevası için bir~ 
mukayyet değildir. T ~ 
kongrenin dağılacağı zaııı dl' 
yazılmış ve üzerinde hatta o~~.:.tl 
kikahk bir münakaıa cer~ 
f'tmeksizin muamelesi r· 
mü~ür. ~ 

Nihayet, giireı ve top _J/11 

derasyonlarının reisleri Jl 
geldikleri işin çok yolunda'
tiğini zannedebılirler. ~~ fi 
münakaşasına girmiı deiil:illl ~ 
girmiyeceğim. Ancak reis be;.t' 
tarafından birkaç satırlık -
talca neşrolununca itlerİJI ,f 
derece fena ve feci olduğıl ~ 
)aşıldı. Reis beylerden çok:_.. 
ederim görenekten ba~e iJ'.. 
sinler, herkesin kendine~ 
bir görgüsü vardır ve b d,iıİ 
kitapta yeri yoktur, ilimde ;l 
muhatabı bulunmaz. Böyle~ 
nakaşalarda benim de kay I' 
lecek vaktim olmadığı içiıl.1.., 
dema ilme aykın olu y~~ 
cevap da vermiyeceğim. ~ 
girmeyen kanaat ve bük6"' 
neden uğraşayım. u1' 

Görüyorum ki beni m~. 
edenlerin müttekisı ilim deP.-,t 
Bunlar karşısında ancak b~ 
rette boyun eğerim. tıte fff' 
dan, diyerek beni güreıe ~ 
topa davet ederlene, cOC:--~ 
ğumda ben de iizenerek ~~ 
top oynamış olmama ray., 
kendilerine ıimdided' (peı~ 
rım. Fakat behemehal ~~ 
isteniyorsa sorac;;klan ı~ 
ve giriştikleri bUkümler i1o.I 1P" 
sun da tatlı tatlı görüşeliıo.~ 

Dr. Osman Şe 

Fethi 8. 
P~ris büyük elçi~ 

lstanbula geliyor 
Pe,te el9im z c!e ge:l'· 
Paris büyük elçimiz F etbi 

ayın 16 sanda Paristen i 
edecek, Marsilya tarikile 
bula gelecek, bir müddet 
rimizde kalacaktır. d' 

Peşte elçimiz Behiç Be~, 
mezuni) etle lstanbula gelece 

Cuma 

mn 
Haziran 
1930 Mu,,.,,-

1149 

Kızıl erilt. f. rtınası 9./J_ 
Gane~ın dotu~u; 4,30 - batıl' : 1 '1' 
Ayın dotu1u : 4.48 - bahl': zZ, 

Namaz vakitlert 
Saball Ôtl• lldnclı Aqa,. Yatll 
2.21 ı2,ıe 1&,11 ıt,45 zı.•t 

, ı olac 2 1·tır 
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Gazi köprüsü SiY;hdQ'ömlekle, Kibrit ın~ısannda . _ ·. . ~ 
1nşa5ı param°;;•n i5ttkrar•- I k Amerika şirketi 

na kadar gecikecek ya ın aya . b 1 
. Şehremaneti Gazi köprüsünilD ". ışe aş ıyor 
ttışasma bir an evvel başlaınağa Babasını öldürmekten 
k~rar vermiş ve bunun için 240 dün idama mahkum 
hın İngiliz lirası almak lazım T · 
geldiğinden Maliye vekaletine olan Süleyman, emyız 
llıüracaatta bulunmuştur. hükn1Ü' tasdik ederse, 

Diğer taraftan şehrimize ge- böyle ası]acak ! 
len bir habere göre vekalet Şilede Manşar köyünde babası 
fU ıırada bu kadar büyük mile· Süleyman Ef. yi balta ile öldür
tarda kambiyo mübayaasını mekle maznun otuz beş yaşında 
nıuvafık görmediğinden köprü· Süleymanın muhakemesi, dün 
nlln inşası paramızın kıymeti lstanbul ağır ceza mahkemeainde 
karerlaşıncıya kadar gecikecektir. icra edilecektir. 

Enıanette: Süleymanın anası öldükten 

O 
sonra babasının Şerik H. is· 

'ktruva borcları minde bir kadınla evlenerek or
' taya kendisinden başka bir va

Bıınların iaksıtle ôdenmesi ris çıkarması endişesile babasını 
muvtJfık g6r"1ldu öldürüp ormana gömdDğD mev-

Müterakim oktruva vergisin- .zuu bahistir. İbrahim, jandarma· 
den borcu olan bazı fabrikalara lara babasının gömülü buJundu
Eınanetçe haciz konması üzerine ğu yeri göstermiş, ceset, mey· 
Fabrika sahipleri Ankaraya mü· dana çıkarılmıştır. Süleyman, 
racaat etmişlerdir. jandarmalar tarafından döğüldü-

Haber aldığımıza göre fab- ğünü, tazyik gördüğünü iddia 
rikatörlerin müracaatı hükumetçe ediyordu. 
kabul edilmiş ve bunlara biraz Dün mahkemede, evvelce ve• 

daha mühlet verilerek borçları· 
rilen tahkikabn tevsii kararı 
mucibince köy muhtarları dinle-

bın taksitle tahsil edilmesi mu- oilmiş, Silleymanın asi bir evlat 
Vafık görillmüştür. babasının iyi bir adam olduğunu 

Kanalizasyon 
Eyleri yıkı)mağa mail 

,... . ? 
·hale mi getiriyor · 
Kanalizasyon inşaatı dolayısile 

\' eşildirekte bazı binaların maili 
iııbidam bir hale geldiği iddia 
edilmektedir. Emanetin noktai 
ııazanna göre, bu mümkün değil
dir çünkü ameliyata başlanma
da~ evvel sokakların ve binala
ruı vaziyeti tesbit edilmekte ve 
inhidama mani olacak şekilde 
İnfaat yapılmaktadır. 

Asri ahırlar 
lnek ahırlarının asri şekle if

rağı için verilen mühlet 20 tem· 
muzda bitmektedir. Bundan sonra 
eski tarzdaki ahırlar kapatıla-
caktır. 

g29 tetkiki hesabı 
Cemiyeti belediye tetkiki he

aabat komisyonu 929 senesi tet
kiki hesabatına başlamıştır. 

lnhtsa.rlarda: 

Maliye nıürakipJeri 
Mali}'e vekaleti inhisarlar mü

rakiplikleri hakkında bir tali
lnatrrame hazırlamıştır. Bu tali-

~atnameye göre mü~akip~e~ 
1dare meclislerinin vazıfelerını 

İfa edeceklerdir. Mürakiplerin 
intihabına yakında başlanacak 
\te bir rivayete göre muhtelit 
ltıübadele komisyonu sabık mü-

~avirlerinden Muvaffak B. müs· 
.!tirat inhisan mürakipliğine ge· 
litjlecektir. ----~a.artfte 

Maarif Vekili 
b Maarif vekili Cemal Hüsnü 

CYin bu günlerde şehrimize 
gel~eai beklenmektedir. Bu 
lbii 'f naaebetle dün sabah maarı 
e~· . d •nı Muzafter, müdür Hay ar 
~e Galatasaray lisesi müdllrü 
li ethi B. lerle sair maarif erkim 
>' aydarpllıaya Vekili karşılamı· r: gitnıişlerae de gelmediğini 

l'erek dönmrı~IPrdir. 

babasının oğlunu hor görmeyip 
'bilakis oğlun babasını dövdüğü
nü anlatmışlardır. 

Reis Hasan Liitfi, aza Nusrat 
ve Asım Beyler, cürmü sabit 
görmüşler, Süleymanın teammüt
le babasını öldürdüğünü kabul 
etmişler, ceza kanununun 450 
inci maddesinin birinci ve dör
düncü fıkrasma uyan filinden 
dolayı idamına karar vermişler· 
dir. Maznun hükmü dinlerken 
hayli sararmışb. 

'f emyiz, hükmü tasdik ederse 
Süleyman, baba katlinden dola
yı siyah gömlek giydirilt>rek ya· 
lın ayak idam sehpasına götürü
lecektir. 

~inenıa ~auetiyeleri 
Dün vilayette bir içtima 

yapıldı 
Davetiyeleri defterdarlık 

verecek 
Yeni istihlak kanununu tat

biki dolayısile defterdarlık hiç 
kimsenin sinemalara duhuliye 
vermaksi:ıin giremiyeceklerini id
dia etmişti. Maliye vekaletinin va
zifedar zevatın duhuliyesiz gire
bilecekleri hakkındaki izahı üze
rine dün viliyette muavin F a:ıb 
B. in riyasetinde bir içtima ya• 
pılmış, bu içtimaa müddei umu
mi Kenan, defterdar Şefik Bey· 
}erle polis ve merkez kumandan· 
lığı muavinleri iştirak etmişler· 
dir. Dünkü toplanbda vazifedar 
resmi zevatın bir listesi hazır
lanmıştır. Bu listeye göre vili· 
yete, müddei umumilik, polis 
noktalarına evvelce tahsis edilen 
yerler, bundan sonra da tahsis 
edilecektir. Zabıtanın girmesini 
icap ettirecek salonlarda polis
lere hususi vesika verilecektir. 

Resmi dairelerden baıka bazı 
mutat zevatın da girebilmesi 
için vekalete milracaat edilmiş
tir. Bunlar arasında gazeteciler 

de varCır. 
Enelce davetiyeleri sinema 

sahipleri verirdi, şimdi defter
t-t" d21rlık verece.. !t • 

Tahir Ke"kep B. ay 
başına işten çekilecek! 
Haber aldığımıza göre kibrit 

inhisarını alan Amerikan grupu 
bu ay başından itibaren faali
yete geçmek jçin bütün hazır
lıklarını ikmal etmiş ve yeni 
postane arkasındaki (Cebbare) 
bamm idare merkezi yapmıştır. 

Gurup memurin ve müstahdi
min kadrosunu da tesbit ede
rek şimdiki inhisardan yalnız 
yirmi memur almış, muhasebeci 
ve muamelit amiri gibi teflerle 
diğer 12 memuru kabul etme
miştir. 

Şirket, umumi müdürlükte 
Tahir Kevkep H.in ipkasını tek· 

, lif etmişse de mumaileyh bunu 
kabul etmiyerek 1 temmuzdan 
itibaren vezifesinden çekilece
ğini söylemiştir. 

Bunun üzerine müdiri umumi
liğe Sanayi ve Maadin bankası 
meclisi idare reisi ve eski kib
rit şirketi müdürü Emin B. 
tayin edilmiştir. 

·Şirket memurinden başka 
kadrosunda 150 lira ücretle üç 
müfettişlik ihdas etmiş ve bun· 
lara Üsküdar tramvaylara eski 
müdürü Manyasi zade Feridun, 
sabık radyo ispikeri S4dullah 
ve Beykoz parkı sahibi Reşit 
Aayyaz beyler getirilmiştir. 

Şirket vapuru 
Ddmeni bozuldu. deniz 

oria~ındo kaldı 
Dün gece Boğazdan İstanbula 

gelen Şirketi Hayriye vapurlıı 
rından biri Çubuklu açıkla-

nnda bozulmuş, kaptan vapuru 
deniz ortasında durdurmuştur. 
Bu ani tevkifden yolcular he
yecana gelmi,Ierdir ve derhal 
can kurtaran simitlerini kapış
mağa başlamışlardır. Çalman 
imdat düdükleri üzerine civar· 
dan geçen vapurlar bozuk vapu
run yolcularını alıp istanbula 
getirmişlerdir. 

Ziraat bankası müdürü 
Evelki gün şehrimize gelen zi· 

raat bankası umum müdürü Şük
rü B. Ankaraya dönmüıtür. 

Hicri B. geldi 
llk tedrisat umum müdür 

muavini Hicri Bey şehrimize gel
miştir. 

Ef ga!l sefiri geldi 
Efganistanın Tllrkıye sefiri 

Gulam Nebi Han yazı lstanbulda 
geçirmek üzere dün Ankaradan 
şebrimi:ıe gelmiştir. 

Eczacı mehtebinden bu .sene mea:un olan hanım ve Ef.l 
E k b

. • er 
ezacı me te ı son sınıf imtihanları dün bitmiştir, mektepten 

bu sene on beş gnç mezun olmuştur. 

Mazhar OsmanB. 
Bir oturuşta bir hindi 

mi yiyormuş 
Mezhar Osman B. bu iddiaya 

ne diyor ? 
Konyada bir doklar ıabah 

akşam domates yenilmesini tav
siye etmiş, domatesin vitamini 
ihtiva etmesi dolayısiJe vücude 
pek nafi olduğunu ıöylemiıti. 

Gayri mübadillere 
tevziat başladı 

Gayri mnbadillerdcn arazi sa
hiplerine dUnden itibaren tevzi
ata baılanmııtır. 

Bundan ıonra her pelfembe 
50 kiıiye tevziat yapdacakbr. 
Tevziat ıaat 9 dan 16 ya 
kadar devam edecektir. 

kiraz yer, hem de çekirdekleri 
Meşhur ucuz yemek listeleri 

baıırlıyan Dr. Mazhar Osman ile .•• Göztepedeki köıkllne gidip 
B. de bu noktai nazara iştirak bakınız. Bahçesine hep kiraz 

ağacı dikmiıtir." 
etmişti. Bu münasebetle Mazhar 
B. in arkadaşluından olduğunu Mazhar Osman B. ye bu ılSz-
söyliyen bir doktor demiştir ki: )ere ne diyeceğini ıorduk, ceva-

«- Siz onun bir katık yoğurtIS: ben : 
halkın günü gün etmesini tav- "-Soğukluk, dedi, bu sıcak· 
siye etmesine bakmayınız. farda anlaıılan ıoğukluğa ihtiyaç 

Mazhar Osman B. bir oturuşta basıl olmut tL •• ,. 
bir hindi, her sabah da iki okka Ve başka aöz s6ylemedi 

ropanede tesis edilen büyük 

Otomobil ve Kamyon fabrikası 
Türkiyede sanayi terakki ve inkişaf etmekte ve yer yer fabrika •e imalathaneler 

\'Ücude getirilmek surctikr mühim hatveler aulmakta oldu~ görülmesf cidden şayanı 
iftihardır 

fevkalade raJbet bulmakta olan 
F ord mamulih her yerde terci
hen aranmaktadır. 

Türk san'atkir ve işçilerimizin 
siy ve emeklcrile imal edilmekte 
olan F ort otomobil ve kamyon
ları sair memleketlere de ihraç 
edilmekte olduğu cihetle ihra
catımız Uzerinde de pek çok 
tesir ve hizmetler ifa etmekte 
ve serveti milliyemizin çoğalma
sına medar olmaktadır. 

Bundan başka memleketimizde 
tesis edilen Ford fabrikası saye
sinde bir çok san'atkar ve işçi
lerimiz fenni ve mihaniki ihtisas· 
larını daha ziyade tevsi ederek 
Türkiye otomobilciliğinin ve bil
hassa makine sanayiinin daha 
fazla inkişafında mühim amiller 
teşkil e~eceklerdir. 

lstanbul Esnaf Bankasnıdan: 
Bankaya ait sobacı silindiri kordon makinesi kenet makinesi 

( 55) adet küçük araba tekerleği ve bir mıktar hurda demir 28 
haziran 1930 cumartesi günü saat 14 te Arap camiinde Sirma so
kağında 16 numaradaki depoda satılacağı ilan olunur. 

N6raatenl 
zafiyet vf 

Chloros• 

SlROP DESCHIENS, P ARiS 
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,-- Çoct.ık sayıfelA.rı l 
-·--------------------------------------- o Bulmaca o 
'I'akdir varakası kazanan 

okuvucularımızın isimleri ı 
2 

Pıılatbcy ilk m"ktcbinden 1 lıtice Gıyas 3 
H. , (2"t8) Çerkesköy : istasyon lokanta- 4 

B•ırsa 
~Oö( ;.\?üc!a.ıya sandık e..,i mı!.du

,.,!! Fehmi il , (2J7l Reyhanp•ş1 m•hal
l<'si Kıl:nder c.kmazı No. 9 da l lulOsi 
Kemal 8 . • (208) Bey p::zı ı r:o. 177 de 
f lacı Ziya bey oğlu Zihni B. , (209) 
r.aziosmanpı~ı cndı..esi avJkıt 1 lasın 
ı•y oğlu Necati B. , (210) llırincl lisec!en 
,ı il Fahri B., ('211 ) Topçu taburu 
lhbaşısı Fahri bey mahd.ımu Nusrıt 8., 
(':! 1 ~) Postane karşısında Osman J~(. lo
ı. tntasmda Hısın Sabri B. , (213) Arap· 
n.•hmet mahallesi No. I de LOtfi Zuhtiı 
B . • (214) l\1üıe hını l'i'o. 71 de 1 mail 
Hıkkı bey oğlu Fikret B., (215) Eski 
Lılıkpazarı Kalburcu sokak ~o. 52 de 
lt"rmal B., (216) Gazipaşa cadde~i ~o. 

2 df' kahveci Mustafa l ~f. mahdumu ls· 
mail 8., (217} Siiwıriıer mahnlle,i No. 
27 de H. Fethi 13. , (2 J 8} !.beden 40 
Emin B. 

sında Sedat B. , (249) Bandırma : Rtrinci S 
mektepten avukat 1 mail l lakkı bey otlu 6 
.l\Juammer B. , (250) Kütahya: Gııikemıl 
mektebinden J 1 O Burhan 8., (251) Kü· 

Eskişehir 

(219) .~karbaşı Dere sokak ~o. 2 de 
Halit B .• (220) lh~anh e mahallesi be
şinci sokak ~o. 19 da llu c\ in B. , (i2 I) 
Kuyucu Hacı Sc' ket ı:r. ~ahdumu B. , 
(222) ~omendcfer aile mektebinden l G9 

ungur B. , (223 :\1anıfatııracı Abdülk~
dır ıade 1 lacı l lamzı oAlu .\ziz il. , 
(i2.f) istasyon caddesi l lo, nudı) c mahal
lesi No. 11 O da lh an Adil it 

ızmlr 

225 - Ycnika\·aklar çarşısı No. 25tc 
1\1. Ömer n. , (226) Karşıyaka l\cmalpı'a 
caddesi No. 65 tc Sabahat J 1. , (22:-) 
Karşıyaka Harbaro::ı okığında No. 9 da 
801ent 1ehmet B.. (228) .l\okanalıda 
i\'eclA llüsc) in 1 J . • (229) Oeğim1e~ dağ 
caddesi No. 61 de Adile Kudsi il. 

Konya 
(230) Türkocağı kar;.ısında tenekeci 

Celil Ef. Mahdumu I lüscyin B., (231) 
Kulluk zade Ömer B. , (232) Devle 
mahallesi Devle okık No. 14 te lise ta
lebesinden 11. Faik B.. (233) 1-:czacı 

tıh) a beledi) e sıhhat memuru Bekir Ei. 
mahdumu izzet Yılmaz B., (252) Kü
talıya. Ziraat bankası memurlınndan 
1 lımdi hey oğlu .11. Sabri O. , (253) 
Adıpazar : Akyazı zahireci Ahmet Hilmi 
B. , (254) Tarsus : Ziraat bankası mUdü· 
rü Seyf cddln bey mahdumu Sadt B. , 
(255) Kalecik : Davı \'ekili Rıhm\ bey 
kAıibi 1 lılit Kıyı B. , (256) Nallıhan : 

Da\ a ukili Kemal bey hcmşiresl Saniye 
Cünseli 1 !. , (257) Aydın: Reji tütün 
inhisarı Ziraaıu muhulbi } tasan KAmil 
hcv mahdumu Li~ıni Ümit R.. (258) 
Yozp;ııt · \"c,ııou nrldıt kAıibt Ömer Ef. 

oğlu Ca,it B. , (259) Burhaniye kazasın
da Fcyziati lisesinden ~lustafa Hakkı 8., 

(260) Kule; \lehmet Hcfik eczanesinde 
:\iıgnlsa orıa mektep tılebe~lndtn 143 

Aptullıh B •• (261) Gelibolu : Gızisüley

ınanpışa mektebi uısıf 3 ten .\hsen Ce-
mal J 1. , (2b2) Çanakkale : orta mektebin-

den Ali l{ııa il • (263) Çanakkale Ihsan 
bey otlu lfüat ll , (264) Bandırma: Sü

leyman bey caddesi ~Jerkeı eczanesinde 
Nejat l likmet n. 

1 ÖıUm 1 -----Evkaf umum mOdOrlllili mll· 
fettitlerinden Cemalettin beyin 
ıekiz aydanberi haıta bulunan 
kardeşi Besim Efendi rahmeti 
Hakka kanıımuı ve dUn Boı· 
tancıdaki Hanesinde• kaldınla
rak lyipte lile kabriltanma def· 
nedilmiftir. Mevli rahmet eyleye. 

Hulusi bey kerimesi Zuhal 1 lulusi J 1. , Diyantt İ§ltri r.:islıti /tvazım mü· 
(234) Sabık müftü Ali Hıza bey mah- 1 d H b en"fe ı"çı"n 

ıllir n"li11 tll: ayra ı dumu orta mektep . :nıf 2 den Muzaffer "'*' 
B., (235) Mualllm mektebinden 251 m6nakuui aleniye auretile mil· 

bayaa olunacak Mlda ili OD itin 
Melahat Rıza H., (236) Konyadan N. S. kilo Rumeli mete k&m8rGnln 

Vilayetler ı9 temmuz 930 tarihine mBaa-
(237) Soma : Altıntaş mektebinden 

!20 Nezahet Faik H., (238) Seyitgazi: dif cumarte~ glln6 mUnakaaa 
Müddei l'nıumi beyin mahdumu Fikret bedeli hac 1 liyık ıörOld&jO 
B.. 1239) l\iitahya: mal müdürü takdirde ihaıeıi icra kahnaca-
1.Altfi hey vasıtasiie ;\luhır :u.. (240) fıından yeni camiiıerif avlıaın daki 
Adapazarı : Gzunçar~ıda deri tüccarı ı fa- anbara kadar maanakliye itasına 
fız Abdullah Ef. kerimesi !\lemnııne ı J., talip olanların yOzde yedi bu
(241) Afyon: Dumlupınar ilk mektep çuk nispetinde depozito akçele
talebesindcn 45 Fethi H., 242) Afyon: rile veya uham ve tahv:lıit gibi 
Aıi?.i) e Cümhurl) et nniddei umumisi temmtlarile beraber latanbul 
l\1. ~ami ' bey oğlu Hü c~ in Tekin B. , Evkaf daireainde Diyanet itleri 
(243) Uzunköprü i~tı yonunda fen me- levazım idareaine mOracaat ey
muru Fahri be~ ha:ıe,indc 1 mail B., lemeleri. 
244) :c}itgaıi : l'iimhuri\·rı halk fırkası mn ...... .. 
:nutcmcdi 1 maıl he\ oğlu Barbaro~ B. • il BEHAR 
(~45 Edirne Tahıakaiedc kere teci a- 1 
lamon otlu Rifot B., {24tı) Kürahya: 

Sıhhi) e dairc~indc Gazi ilk mckteb•i·· üçüncü TIR AŞ BIÇAKLARI 
sınıfından • ule\ man il., (247) Kutahya : il 

Şehremaneti ilanları 
•=~""""""ş=echı~;:.;:neti Kadıköy ıubei idariyeainden : Kadık6y zahire 

iıkeleıinde 24X12 metre murabbaı depo mahalli 28 Huiran 
930 cumartesi F-nil Mat ıs te pazarlıkla kiraya •erilecefiaclen 
taliplerin mezkQr gtin ve saatte daire encllmeaine ıelmeleri. 

Şehrem~ncti Kaclık6y ıubei idariyeıinden: Becleli ketfl 197 
lira 82 k1nut o!an Raıim Pqa mahalleıinde Hayri bey ıoka· 
ğmda ar:i kaloınm tamirah pazarlıkla yapbnlacağından taliple
rin 28 Hazıran 930 Cumart~si günU saat 14 tc daire endme
niae gelr.ıderı. 

Ddnlc• balrnacamıtıft 
,,.llHtlmlş ı~ldl 

1 2 3 4 ~ b 7 8 9 10 tt 

... nlcıl bubnM11mıa 
S olclaa aata •• pkardan af&iı: 
ı - Şans (S) 
t - · Bir saz (S), dütiif (S) 
3 - Bir yemlt (3), hııtanın yııttutu(3) 
4 - Aptal bir hayvan (3). bt~atla ko-

par (3). leııet (3) 
S - Hıbrla (t). 11kıbaı (S). ayık (2) 
6 - Sokaktan den otan bir etlınct 

fehri (7) 

'l - Musiki lşared (!}, kanıpe (S). 
nota (2) 

1 - Madde d•tll(I). 1\ımea clnnnda 
bir tırlht tehir (3), numune (3) 

9 - Kıt (3), madeni ip (3) 

10 - Tabanca, TUfek (5), makine ka
pat- (S) 

11 - Doktor (~) 

26 Haziran 830 

Borsalar 
~•mbyo 

l lnıtliz 11rua Kr. l 
M T.l. •akablll Dola 
• • Fraalr 

Urtt 
Btlaı 
Drahmi 

• • Is. Fruk 
M • 

M .. . . . .. 
Lna 
Florlı 
~aroıı 

!thı 
Ptnu 
Mart 
Zloti 
Pac6 

!o Ley lanş 
1 Tlrt Uru. Olur 
" Çervoıı~ Kara, 

Nukut 

ı lstwllı (lırlllı) 
ı Dolar (A::ıerlu) 

P'raat [Fra•sı• 
., Liret (ftaı,.· 

O Fraat ' Belçtta] 
Drahıl (Yanan) 
Frank [llYlpel 
Leva ' BulrarJ 

ı Florln [Felemeat] 
laıoa [Çatoslcwu 

ı Şlbq IAvastar1a] 
1 Pezetı (lspuya] 
ı ~.y,martlAlrıı11yı 
ı zıou Lıhtltlll . 
ı Ptqö IMıcarllıa• 

ıo Ley [llomanyıJ 
Dinar !Y11roslovyı( 

ı Çe.e1eç 'Snytı ' 

Altıa 

Posta telgraf U. M. levazım mü- ı::~:::;:~:~~·=:===~ === 
dürlüğünden: 

1 - Müstalufi:ıı;n içb imal ettirilecek 2500 • 2700 talnm elltiıe 
~e lraıket kapa!: nrf cıuC&le mllnakuaya koaalmuttur. 

2 - lhal..? 1 D tell'••• 930 tarihinde ic•• lcıhnacatından talip
ieria ıartna•e •••k için pmdiden, tea.•aat ve tehltfaamelemai 
iht•a ede.-.. i. kapalı ye me•laut zarflan •evdi i~ de meık;.r ta• 

· rilıe ıt1Dıad~r ~1tamba ,Uoll ı .. t on d&··tt• ı .. 3"'l))ulcla Ynipoatı· 
uccl• nal~•Y••'· ko:nisy.nu~• r:ıfa,.e;c~ıd.lırı. 

Butoa1 
Yamlf&~ 
Siiıttr 
Sert 
-ZalalNler-
~ ... 
M111r 

10 IO 12 15 
il 
13 

• ili ,,.-·, ır 
.-..... ac ..... u ......... ıiımı ..... _. 

{ Defterdarlık .!•+,;7ı~:· 7 
SA 1'11,IK .\R ~A - No. yeni 1, 1112 , 10.ı, ı,ale~ 

caddesi, mimar Kemalettin nıahalle i, l\oska, bir ı:tl"~' 
Ayşe hammınersası bir tarafı Ennuı~t milh ar rt,bir ıara 1 

20ve bir tarafı 80 n1etrelık Yol ile c-evrilmi~ 239-240 ba
ritu numaralı Aksuray ıra;ııvay y~lıı lisıü.ııde 249 :ı::;.:: 
nuktarındaki arsa satılikur.BeJeli 8seue ve8 ta~. itte ' 
nıek ş~rliyle tahmin edilen kıynı"li 3981 lliradır.sau .. O\UI" 

1 · 1 i ·· d • ı 7 • •· u.. 81l81 me e ı e en nıuzaye e ı ~ temnıuz pazarlesı ~llll 

14 3) da defterdarhkta yaıHl:ıc. ıktır. (ll-181) 

Uskiidar mal müdürlüğünden: 
SATlllK ARSA- Numara .. 16 HtlumeUln \,ey sokatı Caferli'~ 

mahalleıi Kadık8y arka ciheti açık n tarafeynlnde haneler -~
olup ikametglh İDfUına elveritlidir Ye mlihürdu caddesi kurv'11 

.. 

dedir. Meıaba11 miktarı 256 ziradır tahmin olunan 512 Jira kıY 
met defaten verilecektir. Müzayedeye iştirak edecek'~rden ~ 
çulc pey a'-çası alınacaktır. Satış muamelesi 10-7·9'0 perp-.;1 .. 

,OnO ıaat 15 le Oıklldar Malmiidürlüğünde aleni mür.ayede ;,...ıae 
yapılacaktır. (R.) 

• SATILIK ARSA - •••araıı 19 Maslak ıokaği Cen~6Y~ 
Muabaaa 256 al'flll mıktannda olup bina inıaıına müsalttit. ~
mia olunan 128 lira kıymet defaten v~rilecektir. Mtbayedty~ ... ~ 
rak edeceklerden 9/,7 buçuk pey akçası ahnacaktır. Satıt •~ .. 
leli 10.7·930 pe11embe günO •at ıs te Oskndar Malm1'donur~ 
de alui mlbayede uauWe yapdacakbr. 

* SA 11LIK ARSA - numarası 14 Hilsamettinhey ıokajı ~ 
aia mahallesi Kadıkay Mohnrdar caddesi kurbinde olup arka ~ 
Muratall ıokağı ve tarafeyninde haneler mevcut olup bina i~ 
emrlthdlr. Meaahua miktarı 252 ziradır. Tahmin edilen (504l .. ..r 
kıymet clefaten •erilecektir. Milzayedeye iıtirak edeceklerden .,.,.. 
yedi buçuk pey akçesi alınacakbr. Satış muamelesi 10..7-920 pC 
ıemlte rtınG aaat 15 te OıkOdar malmüdürlllğünde aleni mOall 
uaaUle yapılacaktır. 

JI. SATILIK ARSA-numarası 36-37 Hacı Kaymak ıokajı ~ 
pncuk Deniıe nezareti olup ebniye lDfaabna mllaaittir. V • 4'0 wlfı 
miktanDdadır. Talamia edilen 230 lira kiymet defaten verile~ 
MOzayedeye iftirak edeceklerden% 7 buçuk pey akcası alına~ 
Sabf muamelai 3-7· 930 Pertembe günil saat 15 te 01P'r ' 
Malm&dtırlljllnde aleni mhayede uaulllyle yapılacakbr. (R.) ~ 

SATIUK ARSA - Numaruı ı8/36 Derici sokağı HauJIP'!I 
mabaU .. i Kadık6y KUfdili lcurbindedir •e iki tarafında h 
me•cut olup ikametılla İDfa81D& mGıaittlr, ve mlktatı • 
ı88 zira 12 parmakbr. Tahmin edilen 188 hra kıymet def'at~ _. 
rilecektir. Mllzayedeye iftirak edeceklerden % 7 buçuk pe)' ~ 
ahnacalrbr. Sabt muamelui 3-7 .. 930 perteınbe ıDnO aaat 1., 
OıkOdar MalmldOrllliOnde aleni mluyHe uıulile yapalacakbt• 

lfo SA 11LIK ARSA - 4 hissede 2 bisseai nuınarua 
Vanjın batı caddui Selimi Ali efendi rnahal'eai Oakodar 
heıi Vanğın bağı cadduidir. Arkası meydanlık ve tarafe 
haneler meYCUt olup ikametılh inpsına milaaittir. Meaahall 
dan (200) 11radar tabmim edilen (150) lira kiymet defaten v 
cektir. MOsayedeye iftirak edeceklerden 'o 7 buçuk pey 
ahaacakhr. Sabf muameleai 3-7-930 perıembe pnti saat 1 
Oaktıdar malmlldOrlltDncle aleni mOzayede usulile yapılacaktır• 

lf SATILIK ARSA - 4 biuede 2 biueai namara11 23-39 2 
batı caddeli Şellmi Ali Efendi mahalleli OıkDdar cepbeai V ~ 
batı caddeaidir. Arkaıı meydanlık Ye tarafiyninde haneler 111 il_ 
olup ikametılh İDpllna el•eritlidir. Meaalluı mikdan 200 ,f 
dır. Tahmin edilen 150 lira kiymet defaten verilecektir. MOJ..., 
deye iftirak edeceklerden yGzde 7 biıçuk pey akçaaa abnaCP".Jı 
Sat11 muameleli 3-7-930 pertenbe günll 1aat 15 te Oıktldat 
mlldllrlDtGade aleni mba7ede uıulile yapılacaktır. (R) 

lf SATILIK ARSA - Numarua 3 Derici aokatı H 
mahalleai Kadık6y kllf(liline kurbiyeti bulunup tarafeyninde ı 
me•cot olup ikametgah İDfuına elveritlidir •e meıah111 -~~ 
127 zira 12 parmaktır. Tahmin edilen 172 lira kıymet d~ 
Yerilecektir. Mllzayedeye iftirak edeceklerden % 7 buçuk pey S' ı 
alınacaktır. Sıtıt muamelesi 3 - 7 • 930 Perıembe runo aaat 1 
Oıklldar MılmlldOrlOtDnde aleni müzayede uaulile yapılac:aktaı'• 

Bil.yak Tayyare Piyankoıa 
6 inci keıide 11 T emm 1930 dadır 

Büyük iK .. Rmiye 200,000 liradır. 
Aynca 100.00(: liralık bir mtlkifat ile S0.000, 40.000, 

25.000, 10.000, lirahk bilytlk ikramiyeler vardır. 

Hiç kazananamış Numaralara 30 zar lira 
teselr miık:\f atı verilecektir. 

BaeUer: bayilerden Temmuzun yedinci ıOnU 
kadar talep edilmelidir. 



-~ı:9..._!!e911~~ .... ----~~~~~~------.... !!!!!!!!ll~!!!!e!!!!!!!!ll!9!~~~=~=:: - . 
dantos ha~a~ .. diş ME~c~~rtı.~~f:~~i~~~n 

OANTOS ilit macunu ditleri 100 .... 7qabr, çtltllmeld•• vıkaye eder. Dıtlerı ınci gibi beyt•lahr. Diı etlerini kuvveti d" • k 
kalan tefeuillıatı ve Ufuneti iule tder. tlı atnlariaa. ııtıleleriııe -ni olıir. A.ju;ila gayet litif bir serinlik ve rayıha ~n kırırv Me"k anamcı~tan meneder ve dişterin arasında 
h d d , b" . ·ı· J;.' 1 b. . ·ı· w. d" ıra ır. ı ropları ımha ve v d 1 Utalıliların ıirayetine mani .,ıut. Avrupa a aıma ırıncı ı,ı • ır n ırıncı ıııı ıplomalorla musaddaktır. En büyük mük ·r t ., d agız an gc ecek her türlii 

H 

• b k b" k . l l a a ı uıraz c er Altın mad 1 . l 
asan ecza depoıu DANTOS dit macunu yerıne af • ır mar • venr eroe •mayınız. Çünkü DANTOS dilnyanın en f .. k · 1 aya ve nışan ar almışbr . 

., • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ - • • • ., • • • • en es mu emme dit müs\ahzarıdır. 20 kuruştur. 
c 1 -----------------•rrı menkul malların.,. a eme ve cra ilEl •. ı~ -----.. --arttırma ııtn• n arı :;,,ı~•U,.~""'tll 
lstM1bul 4 ünd"ı icra memurıutundan: Gayri menkul malların eçık lstanbul ttördü11cü ICl"a nıcmurlujfundan. A.adı<öy2 ;,,,, Su/it ltdu . Jtal:imh &&J&t;:i&O. 
Açok anbrma ile paraY• ç"·ritccek arttırma i16nı f oımı fouzcz fünunm 1 iaçik Ef. Jltndm . .... ,., b 1 ı. . er.e esıne mahkemece vaı:ı"yet 

gayn menkuliln ne olduğu: mukaddem• /stanba14 Uncu icra mcmarluJlundau: •·eledi müıc•·e!fı K"ooi<dan htlkr>Z "le· T k • 
ınuhtcrlk maa köık bir kıt• ti•ı •IY"'" Aıık .rıurfua ıle p•fa'2 ~"·rilmk g•r· "''' me 'ı,; maldmm mukabil \n,incl d l 

ki 
f 

d d 
. c ı mış mütevefa Ak b. h 

'"' up ta•l• " h•<'P ı;,~ mıh•lll '" ri menkulun ne olduğu: Çiftlik. crece e ıcminaı "" cvledıği Gnl,.ada a ı anı· 
Seyrisef ain 

mtilk. G•'ri mcnku!Un bulundu>u m<'·ki renicımi mahalle inin bıııor sok,.,nda mm tahtı tasarrufunda bul ' e k b K d k .... d unan \I k 
mah•lleoi. wka" numara!!· lleHığlu, K•· "' 24, 28. tlO, ccdıt 18, 20. 24 num•· a 1 ·oyun e Cafer A • h l er cı accntt~ı C.nlatn l,opru l'n~ın la ıı.· t 1 ' 1 . . Y ga ma a - rı 1 mcrburı;az kariye<!. Cebeci m" kiinde. " ara mura• kaın iki bap ın•I:',., ı mü;· · ~sının oğuricu Çeşme cadd c· "Hl/. u ~ .162. , ube acentesi ~ loh 
44 parç• arazi " çiçtlik cbnlı esini müı· ıcmil bir h•p Reşıt I"''' hanı namlie sınde Şekerci Bakkal Sok " • mı d" ll•nı •lıınd• l•ıanbui 2740 ıcmll ç .. ·uşb•ıı çiftliği. maruf hanın nı ıf hl«eoi oıuı gun müd· da kır · • agın ıı·---~--·-----~~~ Gayrı menkulün bulunduğu me' ki, 

sôkal\, numarası: Oskudar Hulgurlu el· 
~tvm Aziziye ;:\J, Kireç Fırın• .. •okak 7.7 
M 'Pıkdir olun•n kıymet: Uç hin beş 

d 1 ih 1 

· 

1 

• 1". çını taşile mefruf z.e- r · 

yUz lira. 
Arttırmanın npılacağı yer, gün. ı:ut· 

::ıahallcsi lstanlıul dörtlünciı icra d:tiresindc 
17-7- 030 pcr~embe "aat 16 \1 kadar. 

Tnkdlr olunan kıvmet: 192.114 llrn ete '" " '" ı,e mu""dc•inc kon· k o0ZC38Qa p0St8SI 

1 1 

mu~tur. ~bın atıle beraber dört kattan 
Ar ıırmooın ·•pı acağı. ı·cr. gun, suı t (GEL 1 BOLU) vapuru 28 1,ıanhul 4 uncu im dıı,..ıode • 1 .7.930 llududıı: • a• taoı!ı K•manın hanı, ul 

1 

.•re ~ç sof.•, oııbir oda iiç ptrıcmbr gunıi '"' 14 den 16 \"• k•dar ıamlı "Nkiam, ark•<ı A"•m \e ll"ıın kıler. üç hala, bir taılık bir Haziran cumartesi idare nh· ı lıbu g"'i ınenkulun aruırm• '"' Yu•ifin ma,ıı.,_.ı,,.. cephe•I ıund <ad· odunluk, bir kömürlük ve beyaz tımından hareketle Gelıbolu ıartnıme ; ı 9. 7. 9.ıo urihindcn itihıren de ik mahdut mNha ı olcııahml n ' u?. mermer döşeli ve bir kurnalı Lapseki • Çanakkale, İmroz,' 
,. · ı ı b ı 4 · ...... d · kırk hir huçuk nr•ın muıabb:ıınJa arazi ı Bozcaadaya gidecek ve <..1o··nuc-

·········· ,,o. ı c stan u uncu ı ... ı aı· uçerıne mebni tahtında maıı-azalardan ç~matır ığı ve meyveli ve meyve- a Y 
1 - Jşbu gayn menkulün arttırma 

Şarrname~i :'- 7- 930 tarihinden itibaren 
930-26 No. ile t~tınbul 4 üncU icra da· 
iresinin muavyen numarısındıı herkecin 
ğörebilme~i için açıktır. ll!nda \ alılı olan
lardan fazla ma!Qmat atmak istiyenlcr, 
itbu fartnemeye ,., 930-26 do~yıı numi· 
rasile memurl} etimize nniracıat etmelidir. 

resinin mua\\'en numara~ında her ke<:in b s ~ 1 b tc Çanakkale, Lapseki, Geli-
1. ıı~ d ı maada liç kntlı h:ının hılıor oknııında ır. agac arı uluna:-- !>ahçeyi ve b 1 w k gore bilme i içın nçı ... cır· dn a ,azı ı b tul b I h o uya ugrıyara gelet.ektir. 

olanlardan fazla m•löm.ı •lmak ;<ıhenler. cedıt 24 numoroiı çılıc 1 onatlı demir um a 
1 ıa rıncı, hava gnı, 

l<bu ıartnımcve '' 929-241 do•ıa nu· bpı<ındon gırıldıkte zemini "' ufak hl• •lektrik, kumpanya suyu teşisa· 1 nmya ~uslaıı 
m•"'slle memurhcılml?.e mUracaat eını•· plpuçlukıan oıuz don a>•k ıoş merdi· tınt ihtiva eden ve dahilinin kıs· ( ANAFARTA) vapuru 29 ı;dir. "nden tlçun<u kata t>kıldıkıa zcm;ni m'. küllisi yağlı boyalı olup ze- Hazlıan Pazar 10 da Galata 

2 - ı\rlıırm•ı• ışılNlk için ,-ukandı kısmen kırık m"ıııer "'lık tlzcnnde uç mın katı kArgir diğer katları rıhtımından hareketle lzmir yazılı kıymetin ) üzdc ~ trminit ı:öc. Od• bir aralık üzerinde ü\ od.ı bir aralık h b" K ··ıı .. k B ' ıcrllccckık. ı·ardır, ıhıap mcrdı'tnden dunluncn '" ~ şap ır numaralı ve altı bin u u • odrum • Rados, Fet-
2 - Arttırml\'a iştirak için ~ ukarıda 

Jaıth kt) metin ; uzıle yedi teminat ~ös· 
~rilecektir. 

3 - Hakları tapu s!cillle sabit ol· 

3 - il•klaıı "pu sl'lllllc "bit ol· ı. çık•ldık" bir sofa uwlndc nç od• !ıra kıymeti muhammeneli hane- biye, Finike, Antalyaya gide· mıı•n ipoı<kH alacoklılarl• diğer al4k•· •·ardır. mezkör olo tı?.Crlndc hl• mhk ?in tamamı altı bin lira bedel cek ve dön6ıte mukür iıke-d•ıionn '"' ;rııfak hakkı "hiplerlnin hu olup lılr ıaralınd• biı· h•ll ""''ondaki ıle ve aynı mahallenin Moda lelerle birlikte Andifli, Kal-haklarını ,.c hususile fai~ 't ma rafa dair kapıdan mcrôh eni~ ttır:ı•a çıkılır tun el caddesind ka · 99 01 kan, Dalyan, Mermerı·s, Sakız, lfll\·an ipotekli ıt!acaklılarla diğer altka
darlann ,., irtifak hakki sahipletinin bu 

lıı\tarını ,.~ hususile faiı 'c ma rafa 
ittir olan iddalannı i$bU ilAn tarihinden 
itibattn 'ırmi gün içinde e~ rakı musbi· 
tclcrile birlikte memurh·etlmi?.C hildiril· 
llltleri f~ap eder :ıksi halılc hakarı tapu 
sicilile sabit otmıyanlar satış bedelinin 

olan iddialarını işbu ılon ıonhınden lııb•reh cıdd• in< ıl4<ıı· bıılnnan h•n ı.hıınıı. 18· y • e ın • 1 • 103 ,innı gün ;çlodc cu•kı mil•biıelerll• W numııolı "miııl ıahta doı.tli btı· ve ogurcu Çeşme caddesinde Çanakkale, Geliboluya uğrı-birlıkıc memuriıeümize hildirıncleri "icap \uk mağmlotın '"" ın• mu,.dlf " l, 
3

• S, 7, 9, 11 numerolu ve yarak gel cektir. 
eder ,k.I halde h•kları ıapu sidllile ,.. her iki malında merdi•·cn •lıı kilerim ı y~kdiğerine muttasıl üzerlerinde l18'21111 bitlnci noslası 
bit olınn·ıniar şoıış bedelınin paylaım•· aralık "rdır. •lışap mcrdncnk usı kauı İıırer ocla, birer oofa ve birer • !ında hariç kalır14'. çıkıldıkıa ımnları ıonoz k•mcrli ıki oda haliları bulunan ve mecmuunun (REŞITPAŞA) vapuru 30 Ha-

4 _ Costerilen glinde artırmaya iş- \ c her ıkl odanın ortalarında ctraOarı k f d ziran Pazartesi 12 de Galata trabT.on parmaklıklı, a··dınlık mahallcr'ı ıyme 1 
on ört bin altı yüz lira· ht d h i 

4 - GösterHen gande artınn«• iı· tirık <denlcr arnnn• şarınam'51ni oku· • d "b rı ımm an areketle nebolu · k ı me,cuttur derununda tcrıı \"ahram \'C an 1 aret olan tam kirgir dUk- S ' 
•nk edenler .,urma şırtname<ını o u· muş " lüzumlu mıiftmaıı • mıı bıınl ıı k 1 d amsun, Gireson, Trabzon 
mu• .-. lüzumlu m•lilm•ıı almış bun· ıemamen kabul <tmiş •d " itilıar olu ı;nwolo• " ı.ak Nıegn Efendiler mils· an arın • nısof hineleri yed' R. 'd ' 
10n' unıım•• kabul etmiş ad ve iclb" nurlar. Ü.Wnd• '""~•lan ı•ıırı menhıı tccinllr. bin üç yüz lira bedel ile alıcılar: ozeye 

111 

etek ve d
5

nuşte oınnurlar. Üstünde bırakıl.n K!Y" men· !ün bedeli umanın4• vcrll\'l"' r '" rı ı;" m<ıl mııhımmenc<i. tam o mı yinn 1 üstünde bırakıl mıç lır. ikinci ar· Sürmene Trabzon, Tirebolu kultilı 1>.~e 1 umanında ,·eril mi"• gıy· menkul ikinci bir artıırma ile •atılı• " aıırı-bın nuY. el >.1!1aaır. 1'nllp olanla· t ·ıı d Gi...,son, Ordu, Ünye, Samsun'. 

1 1 

rııı ki\ ınNI muhammcnc~ınin nı•ıf hıs c· ırma .
1 

n an yirmi gUn ıon- J b 1 z ld 
n ,..okul ikinci ıtorhl• ı • "" ır ve bedel !arl<ı •·e mahrum kalınan dızde 19 7 93 ne o u ongu ağa uğı ıyarak 

paylaşmasında hariç kalırlar. 

htdel farla ve m•htun kılınan ilzde ~ beı bi• ve dlgcr uıtarlor """ hiıkmc ,. mu<ııı ıuzdc unu nl<beıındc P" ak· ~af yanı • • O tarihe müsa- gelecektir. falı •• diger xmrlar •Y"" hilkoıe h•· h•"'' kalmaksı!ln mcmuriı•ılmlu:e alıcı ÇC"
111 mu " hihcn " 027 5059 do••• i cumartesi gUnU saat 16 (on 

eti ko\oıakoıaın mtmuri)tıimlz" alıcıdan dan ıoh•ll olun~r. Beı nuoımlı fıkrada· numaraole 28·7 ~O tarıhınde "" on altı) raddelerinde icra kılınacak- ( GÜLCEMAL) vapuru ta· 
uh•;\ olunur. ilci numaralı fıkradaki ı•rl kf ıarı tahakkuk cımek ka"lilc uç de dontcn on •ltıı• kad.r bımt '" bıhe· lır. T0alıp olanların yüzde on pey rafından yapıımakta olan (İZ-tılı<kuk etmek kardlle ilç defa bağn \. la bat,n ldı kıan sonra S• ı n men kul en kAle m uracaaı "lentclen " fazla m•lıl· akçe lıri le mezkiir günde Kadı- MIR SOR' AT) postaları 14 dıktan 

50

nrt ... ,. n mınkul en çok arı· çok arıııranın ü<ıunde hır•ktlır. Şarı ta· ınaı do<ıa ınd•n 1" edıleceği ilAn oiu· k'' S lh ı Temmuzdan ı·tı"baren badema •- nur. oy u kinci hukuk Mahkemeıine ""nın usıtlnde bırokılır. Şan ıahakkuk hakkuk etmezse arıırmı geri bırakılıp 1 el • ·ı· l her hafta lstanbul'dan pa"lar cımezoc ıırtırm• geri bırakulup alıcı ta· alıcı ınhhüılcrinden k..nulu• " teminat· SJ/lannhmrt sulh bcıind ltu~ttkundam ge m erı 
1 

an ° unur. (278·68) 

ahh

ütl•rinden kurtulur ve teminatta ta kalkar. Ter•kes"ne mahk · 1 t b I tesi h:mir'den çarıambC'l gün-• • ı ememızce va- S an ti üçünt•ii · l · 14 30 d kılkar. !i - Arlırmunın birinci "'"a ikincı zıyet edilip tasfiyesine karar ve- ıcra en saat • a kalkar. 

S 

_ ... rtırmanın birinci \'e~• ikinci olmacına ve gayri menkule taAlluk eden rı'l ··t ff s k f d da İ resinden: (MERS ·· 
n , en mu eve a elra e en i iN SURAT) postaları 

olm ... ın• ve f>)"rl menkul• ıdlluk eden kanuni hakk• " "'ışın ıarıına göre di· Dilsizyana ait olup gümrilk ida· Viliiyel idare hey'etince me· d 16 T 
kanuni hıkk• " <aoıın mzın• göre dl· t,er şanlac. Artırma hlıincidir. mütera- resinin Kuruçeıme antreposunda nafii umumiye kararile lüzumu h~r hafta el~tamnubzudll\dnan çilaib rşa:men. 

1 A iki 
"d" '-! . . kim vergi. btıledlyc, ,·akıf karesi müş· b 1 ·· d " '" a ğer şart ar. rttırma ncı ır l' rıncı art· terive •ittir. u unan on uç san ık derununa istimliiki takarrür eden ve mua· b ormadı en çok ,.,ııen par• bin liradır. , k k 1 1 a günleri saat 1 l de kalkar. Yatılan Ça•uıbaıı çiOlğl )Ukınd• ~evzu 0 u u su ara mahıus boş melatı evveliyesi viliyetçe ifa ve 

Mu'tcrakı'm verfTi, belcdl\'C, evkaf nisu- ııceler açık arttırma t•ı h ı:ı· a-osterllcn • 1 ·7- 930 tanhlndc 1 tanbul \ sure ı e a· •k l 1 

U 

• · · c n psrıı ıle "aı 1 • ziranın ylrmi dokuz.uncu paıar 1 
ma 

0 

unan ve takdir eden be· 
mu m ~teme ıuttır P '

1 
~ 1 • dördunciı icra memurluğu odasında işbu d I' · t' t.ık· ü d · rnıktatır. günü ıaat 9 da satılaca.=.ından e 

1 ıs ım a 
1 

Y z e yırmi fazla-
llAn ,.e gö~terllen arttırma şartnamesi da- X ·ı b k Yazılan •ırl mutk bağ !"İ ! ukand• irc inde saulncağı ilin olunur. ıstıyenlotin vakti meıkOrda an· ., e u erre dairemiz veznesine goııcrllen ı ~. 7-930 ıarihlnde lmnbul !repoda bulunmaları lüzumu ilin teslim cd ilen Göztepe ile Fener 

dOrduneu icr• oıemurlu gu oda•ı nd• işbu ıstanbttl Mah~mti Asliı c 6 ına olunur. (89·278) yolu arasında bulunan 1 2 dönü nı 
Hukuk Dairesinden : 2 l k 46 44 

M k H 
Kndılt./1y suflı ıcrasındaı!: ev e ' arıın bagv mahal· 

tarafından Şehtade batında Neziha ~anımın alacağından linin iki llt VekAleti Göztepc il•n , e ~öctcrilen artırma ~artname i 
dairuiııde u11laca1tı ilin olunur. 

(~:"8·89] 

Sultanalımet 5 ınci sulh h"~ulc hd· 

~imliJintlen : 
V ~fatile terekeıine mahkeme-

mizce vaziyet edilen ve Sultan
hamamında Kendroı hanı altın
da kiin 44-46 No. lı mağazada 
manifatura ticaretile iştigal eden 
Hacı Atut zade Refik Beyin 
muamelltı tlcariyesini tedvir ey
lemek üzere tDccardan Emin 
Haydar Bey mUmesail ve 
terekeainln taıflyeılne Ga-
latıda Manokyan hanında avu
kat Hacı Rıfat •e Gılatada cema· 
at banmda awkat Ahmet Arif 
Beyler memur tayin edildiklerin· 
den bermucibi kanun mağazaya 
borçlu olanlarla uhıbı matlu· 
bun tarihi illndan itibaren bir 
ay zarfında bilcUmle veaikalarile 
•e •eresenin de Uç ay zarfında 
evrakı müıbiteleril• mabkeme
rniıe mruacaatlın lüzumu ilin 

olunur. (278-79) 

Mnddeiye erzu a anım 

k 

. dd • d dolayı ,aför Kemal Efendinin Amerikan asma fidanlıgwı mu··essc-

Bozdot..an ernerı cı esın e b' k" • ı·· k 5 h d k. RO ır ıt a u ı otomobil kaloıeriı sesi arazisine ferağı cebrı·sı"nı·n 
29 No.h ıne e 18 ın .. 8-VI-30 sah ıünU saat 15 te ıU-at moto··r Kaptanlarından K d k'" a h il icruı bir kerrc lstanbul Viliyctı· ,.. a ı oy p zar ma a inde salı-
Abmet Hamdi bey aleyhine ika- lacağı ilin olunur. (74-278) celiluinden iş'ar kılınmış ol· 
me olunaa bcıtaama dava11 6ze· ~asına. mebni mczk\ır bağda 
rine mu-ileybin gazetelerle vu- B•ytıJllu btılnti icra mcnıurtutundam hısselerı olup ta adresleri malum 

u u an te ta rağmen ave e f olmıyın Eksenefon ve Olı"mpı"ya 
k b l bil d t 

Mahcuı ve furuhtu mukarrer 

. b t t dl:ıı.:1 l 1 ki h kk kıymettar bil e trsnoar mUtead-ıca e e me a• an atı ma a ı ın• k I ve Alcksandra ve Teofa
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ve 

d k 
dit yeme maaa an halı, koltuk, 

a ııyap aran Yerilmit ve verilen Yorgi veledi Leftcr Ag .. nı'd s ı'le 
· b k dd kanepe, ve saire 30-6-930 tari-lf u arar mD eti kanuniyeıi h" U d'f N. imet, Raika, Meliha Hanımlarla 
zarfında müddeiye tarafuadın ıne m ıa 1 

pazartesi günü yazdırıldığıadan bu korre yeVllll uat 9 dan itibaren Kalyoncu lsmail Ha1 kkı ve Hilmi Beylerin 
muhakeme 18 eylul 930 taribı'ne kulluğunda 78 numaralı aparlı- bir itiraz arı var ise tarihi Han-

manın 4 numaralı dairesinde d "t'b d' 
mUsadif perfembe pnn aaat an 

1 1 
aren ye ı gün zarfında 

13, 30 a talik kılınmıt olup bilm&ıayede !Unıht olunacağından 930-1814 dosya numarasile dcr-
yevmi mezkQrda tabkökat hakimi talip olanların yevmi meıkürda meyan ve anı takip eden sekiz 

uz:u cu e mcıi ... ~ gü nzar m a bilrriza itayı eyleme· 
b runda ı·ıbıtı vU t t -ahallinde hazır bulunacak m•· f d 
lüzumu tebligat makamına kaim muruna milracaatları ilin olunur. dk olmak üzere ilin olunur. i leri surette rıza ve lakrirlerine (278-94) bakılmaksızın müessese 

Tashih profesör Doktor ferağın icra kılınacağı 
11 haııran 1930 tarihinde tstanbuı ~. L utfi emri makamına kaim 

mah\;emei asliye birinci tlcaı·et mıhke· l"" 
1 üzere ilin olunur. 

Gül hane 'c Cerrah paşa ha~tanclerl 
Mıratı tıerlh mualllml 

VAKiT 

namına 

ödeme 
olmak 

mesinden nefredilen iltndaki tarihler 
ı 8·2· 930 tarih H l 8·4·930 vackll ve 4 
No.lı yazılacak iken 17-2-9.1(1 tarih \'e 
18·4 930 Hdeli ,e 4 • ·0.lı yazılmıştır. 

DaWll " intani hae&alarıaı C•m• " Paaar• 
a11 madı ber ,Un lk"dcıı ıonu Dl••nıolu 
Şekerci Solıalı N. 7 ele lcabul etm-'cte:llt. 

Tetcron. t 
Tabıişlerinizi vapar. 

'f a~hih edcriı. 

ummmımn1Mnnamınummmmmm:111111:: 

n ~aoık zade oıraderıer vapur.arı ii 
ii Karadeniz ~~ n :: 

jj Muntazam ve Lııks ııosı;ısı j 
111) t11 n I u pı il <l rvapu!u29Q n Hazıran (i 
n 1) t\ Z c\ 1{ ~~nu ~kşam1 ~ 
!I Sırketı rıhtı- fi 
ij mandan hareketle Zonguldak, h 
if İnebolu, Samsun, Ordu, Gire- li 
il sun, Trabıon, Sürmene ve ii 
U Rize iskelelerine azimet ,, 
n avdet edecektir. 
H Tafsilat ıçın Sirkecide 
ij Meymenet ham altında acen- : 
i~ talığına müracaat. h .. :: 
iİ Telefon: lstanbul 2134 r. 
·ı v l :! i: apur arımız her Pazar ii 
ji muntazaman hareket edecek- I! 
:l lerdır. i! 
n:: ı: c::::::: m::: ı:: ı: ı: ı ı m::: ı: :: : m: ı ı •· • • • · • • • ••. :: .............. 

• 
l"'ürkspoır 

19 uncu sayısı mütenevvi 
münderecatla çıktı 

\facar maçlarından. hı ıkl t , c <\n· 
in raci ki t 'an l:ırı ın t r ıl tınd.ın 1 J.. 
'ıı ıl ı ıç ı 1 1 lhs c; ç t ı.. 01 h' k 
ınJ kı n k 1 . Pınp n n t l ır 1 i 

Utn ı ' rt 1 r 1 ı' ' ' 

"'..... . . 



c~etty• rlınc:!er!l...cek 4d:taplann iizrnne idare !ı,1nse (ldart) 
aft sc (Yazı) ı~aretl konulmabd•r. 

,,,,,. ,..,. ... ,....,.,._ Jtt••n:•... ı,, ... u rı:hc!cl.,r•ıfll ... ı.teııı..ra ~ "',..,., ıeı•lan8 ~ 
h'leı..eıaıı!an ,.. llhl•rm rln~ulcatızclan lhr• ru'ul t!tlilc!lr. ~ 

= SAVISI HE~ VER:.DE & KU~UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

fSTANBUL, Babıali, .Ankara caddesinde • V AKIT TURI>t1. 

Tel 1970 (tdare)t97l tYazı)t'202 (Kltapı Telgraf: Vakıt. Posta tutu511r 46 

1 Emvali metruke müdürlüğünden: ı::Y ~ K.ı ,.T 111
1 1 Yeşilköy Ümraniye mahallesi Orbaniye sokağında birinci kat bir ıKuçuk ılanlar 

Nafıa vekaletinden: 

Kagir köprü münakasası . oda bir mutfak, ikinci kat iki oda bir sofa ve 64 arşın bahçeyi • • lfer ırün netrolUllar 

U t ·1 44 1 'li · h"d h · b d l' · d' •••••••••Tarife••••••••: Şebinkarahisar vilayetinde koyulhisar-Suşebri yolunda ve kelkit m .ş emı numara 1 maı ın 1 am anemn e c ı peşınen te ıye • D JO • 
nehri üzerinde yapılacak olan 84129 lira 92 kuruş bedeli keşifle edılmek fizere muhammen kıymeti olan 250 lira ile miizayedeye çı- : 

1 efa.lık kam~ $O ; 
Ağçağıl köprüsU inşaab kapalı zarf usulile münakasaya konul- karılmıştır. Taliplerin 15-7-30 tarihine müsadif salı günü saat 14 : 2 " • $ : 
muştur. de emvali metruke mfidilriyetine milracaatları. • 3 • • tJ : 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa vekaleti yollar : 4 , • 1~ : 
umum müdürlüğüne, Istanbulda ve Şebinkarahisarda Nafıa Başmü- Em vali ınetruke müdürlüğ·ünden: : ihtivaç kalmayın-) : 
hendisliklerine müracaat edebilirler. : caya ka"}ar ( aza.ml • tOO : 

Münakasa evrakı beş lira bedel mukabirinde Nafıa vekaleti s 1 k k k b h ! TO defa) ılAn edıl-1 
yollar umum mildürlüğünden almabilir. atı 1 öş maa a çe : mek 'fizere maklu 

Münakasaya iştirak etmek istiyenler 661 numaralı münakasa : Abonelerimizin her üç aylıQı tçln 
müzayede ve ibalit kanununun ahkamına tevfikan hazırlıyacakları tek- 19 : bir defasL meccanen! 

Y eşilköy Şevketiye mahallesinde cami ve Bulvar sokagv ında • lif mektuplarını 10 temmuz 930 perşembe günü saat 15 den evvel • .ı saurı geçco ll!nların fazla ,aurt 
Nafia vekaleti müsteşarlık makamına tevdi eylemderi ilan olunur. numara. Bodrum katında; bir mutfak, bir kiler, bir koridor, iki : için s er kuruş zammolunur. 

- oda. Birinci katında; beş oda, iki sofa, hala, kiler. ikinci katında; • •• • • • •• .. • • •••• • ... •••••• 

Kocaell. vı·r~yetı· daı'm/\ı encu·· me dört oda, bir banyo odası, bir tuvalet odası, hala, bir balkon. ü- Satım a - çüncü katında; bir oda, bir balkon, bölmeli iki tavan arası ile bin Yazı makinesi - Kullanıl!!llf 
• n..rl dokuz yüz seksen dört metre murabbaı bahçeyi ve dokuz ahır, Remington markalı Türkçe, lngi~ n h ru e rr: iki arabalık ve bahçıvan odalannı müştemil 16000 lira kıymeti mu- klavyeli. ldarede 11 numaraya '1Diiracıat-

hammencli bir bap köşkiln tamamı. Müzayede tarihi 12 temmuz Satılık piyano - F. Röseıııd 
ViLiyet matbaası ıçın tahminen 1476 lira 70 kuruşluk levazımı 

tab'iye •e teclidiye 2 temmuz 930 çarşanba günü saat beşte ihale 
olunmak üzere alenen münakasaya konulmuştur. Talip olanların 
% 7 ,50 nisbetinde teminat mektubile mezkur tarihe kadar vilayet 
daimi encUıx.enine vermeleri ve şartnameyi görmek ve alınacak 
eşyanın cinsini ve nev'ini görmek için vilayet matbaasına müracaat 
eylemeleri ilan olunur . 

İstanbul Nafia fen mektebi . 
Mübayaat komisyonundan: 
Mektebin 930 Haziran iptidasından May13 931 gayesine kadar 

ihtiyacı olan et, ekmek ve erzakı mütenevviasiyle mahrukat ve yaş 
sebzesi ayn ayrı şarbamelerle ve kapah zarf usuliyle münakasaya 
konu.tauştur. 930 senesi Haziranın 29 uncu günü saat 14 te ihale
leriJmukarrerdir. Evsaf mıkdar ve şartnamesini görmek istiyenlerin 
eyyamı tatiliyeden ma!da her gün Gümüş suyunda mektep idaresine 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de yüzde 7,5 nisbetinde teminat 
akçelerini müesssesah ziraiye muhasebeciliğine bitteslim alacakları 
vezne makbuzu ve Ticaret odası vesikasile birlikte yevmi ihalede 
mektepte müteşekkil komisyona gelmeleri. 

Istanbul mıntakası maa .. 
din mühendisliğinden: 

Bnrsa Vilayetinin Gemlik kazasının Armutlu nahiyesinde kain 
olup hududu . şinıalen kara Çalılık tepesinden Bulduk tepeye müsta
kim, şarkan mezkur tepeden bed ile Taşlı tepeden bilmürur Mer
can deresile Armutlu yolunun birleşdiği noktaya hattı münkesir, 
cenuben mezkur noktadan Kara tepeye hatb müstakim garben 
kara tepeden bed ile Karadağ, ve Hamamlı ve Bayraklı pınar te-
pelerinden bilmürur mebdei hudut olan Kara Çalılık tepesine hattı 
münkesir ile mahdut 68 1-2 cerip arazi dahilindeki kaplıca; 

· 1-İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir sene zafm-
da (50000) elli bin liralık bir Türk şirketi teşkilile hukuku devredil
mek, 

2 - Kaplıcanın teslim tarihinden itibaren bir sene zarfında 
imtiyaz sahasının 1-5000 mikyasında muntazam topoğrafik ve jeolojik 
haritası yapılmak ve vücude getirilecek tesisat ve yapılacak ame
liyabn plan ve projeleri lktısat vekaletine verılmek. 

3 - ikinci sene zarfmda bir su Mütehassısınm riyaseti altında 
fenne ve hıfzısibhaya muvafık surette kaptaj yapılmak ve asğari 
25 kifi!ik otel ve gazino ve banyo ve iskeleden kaplıcaya kadar 
olan yol inşa edilmek ve işbu taahhüdatı teminen Milli bankalar-
dan b]rinin 3750 üç bin yedi yüz elli liralık teminat mektubu ve
rilmek ve işbu taahhüdat ifa edilmediği takdirde mezkur teminat 
akçesi irat kayt edilmek üzere talibine ihale edileceğinden taliple
rin 31-7-930 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 şe kadar 
teminat mektuplarile beraber kapalı zarfla İktısat vekaleti maadin 
umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

'l ahlısiye. U. Müdürlüğünden: 
:~mneli Tahlisiye mıntakası merkezi olan Kumköy (Kilyos) mev

i iindeki tahlisiye mebanisile iskeleye kadar olan yolun, Arnavut 
ı. a:dmm tarzında yeniden ınşası yirmi gün müddetle ve kapalı 
._;ı r f usulıle münakasaya ve!edilmiştir. Bedeli keşif (16848) liradan 
i .Lt:-et olan mezkur yolun ihalesi 16 Temmuz 930 Çarşamba günü 
_ ıat 14 d~ icra kılınacağından talıplerin bu baptaki şatnameyi gör-
1e { üzere Galatada rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye mü- 1 

ı ca tl-: rı. 

· ~. riciye TTekaleti Mübayaat Komisyonundan: 
Ve~-<alet müstahdimini için hapbrılacak elbise, kasket, palto ve 

at< kabının pazarlıkla yaptırılması mukarrer bulunduğündan talip
r ıı niimüneleri görmek ve ı;eraiti anlamak üzere her gün Levazım 
ü :i Urlüğüne ve pazarlığa iftirak etmek isteyenlerin yevmi ihale 

, a.1 9-7- 1930 tarihine mtısadif çarşamba günü saat 16 da Müba
;ı t Komisyonuna mllracaat eylt.meleri ilan olunur. 

930 cumartesi saat 14 de. mark alt Kuruvaze bir piyano saolıkttf· 

Satılık köşk maa bahçe 
Yeşilköy Şevketiye mahallesinde Aslan sokağında 8 numara. 
Bodrum katında: bir çamaşırlık, bir abdesane, bir korıdor, 

bir oda bir mutfak, bir odunluk, bir kömürlük, bir kiler, birinci 
katında: Bir yemek odası, iki salon, bir koridor, ikinci kahnda: bir 
koridor, bir abdesane, dört oda, bir banyo odası, bir balko.1. Ü
çüncü katında: Üç sandık odası. 

işbu köşkün bahçesi dahilinde 6 numaralı kargir hane. 
Bodrum katında: Bir kiler, bir kömürlük, bir mutfak. Birinci ka

tında: iki oda, bir koridor ve hane ittisalinde 10,14,19 numuah hane
lere su isal edecek hava ve elektrikle mütab:ırrik büyük su ku· 
yusu ile 3540 metre murabbaı bahçeyi müştemil 15000 l'ra kıy
meti muhammineli köşkün 36 da 25 hissesi. Müzayede tarihi 12 
temmuz 930 Cumartesi saat 14 te. 

Satılık köşk maa bahçe 
Yeşilköy Şeeketiye mahallesinde Hatboyunda 14 numara. 
Bodrum katında: Biı: 11\Utfak, bir kömürlük, 1 odunlu'(, 1 ahçı 

odası, 1 kiler, 1 abdeshane. Birınci katında: Bir salon, 1 sofa, üç 
oda. İkinci katında: Bir salon, dört oda, 1 banyo odası, 1 abde
sane, 1 balkon. Üçüncü katında: Tavan arası ve ıki oda ile 2277 
metre murabbaı bahçeyi ve bahçıvan odası, çamaşırhane, ve çiçek
liği müştemil on bin dört yüz yit mi beş lira kıymeti muhammineli 
bir bap köşkün 36 da 25 hissesi. Müzayede tarihi 14 Temmuz 
930 pazartesi saat 14 de. 

Satılık köşk maa bahçe 
Y eşilköy Şevketiye mahallesinde Arslan sokağmda sokağında 

10 numara. 
Bodrum katında: bir kömürlük, bir odunluk. Birinci katında: 

bir sofa, üç oda, bir mutfak, bir hela, ikinci katında: üç oda, bir 
salon, bir banyo odası, bir hela. Üçüncü katında: Çatı arası, bir 
büyük oda ile 685 metre murabbaı bahçeyi müştemil 8350 lira 
kıymeti muhammeneli köşkün 36 da 25 hissesi. Müzayede tarihi 
14 temmuz 930 pazartesi saat 14 de. 

Balade evsaf ve müştemilatı ve bedeli muhammeneleri yazıh 
köşk ve bahçelerin takarrür edecek bedelleri sekiz senede müsavi 

taksit ile ödenmek üzre müzayede kaimelerine merbut krokiler mucibince 
hizalarında gösterilen gün ve saatlarda kapalı zarf usulile sabi,• 
caktır. Taliplerin bedeli muhammeninin % 7,50 oisbetinde teminat 
akçelerini havi teklif mektuplarını muayyen vakıt ve saattan evvel 
Milli emlak müdüriyeti satıf komisyonuna tevdi eylemeleri 
ilan olunur. 

1 .Jandarma imalatanesi ilanları 

1 - lzmirde bulunan dört numaralı jandarma mektebi efradının 
936 senesi ihtiyacı olan yüz yetmit bin kilo ekmek ve otuz bin 
sığır eti haziranm yirmi ikinci gününden itibaren yirmi gün müd
detle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

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

3 - Şeraiti görm~k arzu edenlerin Istanbulda jandarma ima
lathanesi müdüriyetine müracaatlan. 

Jandarma imalathanesi müdüriyetinden: 
Adet Münakasası tarihi saat 
6200 Beylik çanta 12· 7 -930 l 4 
2000 Eşya çantası 13-7-930 

Yukanda cins ve miktarı yazılı iki kalem eşya ayn ayn olarak 
kapalı zarf miinakasa ile sabn alınacaktır. Münakasaları hizalarında 
yazılı tarih ve saatlerde lstanbulda Gedikpaşada Jandarma imalat
hanesinde yapılacaklar. Şartnameleri imalathaneden vr.rilir teklif
namenin tarzı ;mlisı şartnamede mllnderiçtir. 

Atideki adrese müracaatları. . 
Adres : Beyazıt I fasanpaşa siınit9 

fırını sokağında eskı adliye meslek Jllek· 
tehi binası No. 4 te mukim. 

Sattıık - K1ralık 
Acele satılık iki hane - fati· 

bin en yüksek hava.dar ,.e fevkalılde ne· 
zaretli bir mevkiinde \'e hafız paşa ea~· 
desi üzerinde iki bap müceddet kA,rgtr 
hanelerin birisi altı oda iki bölük terk05 

maa bahçesi ''ardır. Diğeri dört odılı 
terkos ve taraçası mevcut olarak ehverı 
fiyatla acele satılıktır. 

Derununu görmek ve görüşmek ıçtıı 
sabahları saat 9 dan 12 ye kadar ak• 
şamları 5-7 ye kadar fatih askerlik tıı• 
besi yanında cümhuriyet kıratanesinde 
komisyoncu Rüştü Beye müracaat eyle
meleri. 
~~~~~--~~--~-~-

~atalık han - 300 lira aylığa mii· 
tahammll yeni. Galata Atina 'b~~ 

karşısında ~evke!_yaşa han No. i~ 
Kiralık dükkan - Sirkecide 4 

üncı \ 'a ıf han "Borsa hanı,, karşısındı 
67 numaralı dükk~n lüks mobilya9Ue 
kiralıktır: Taliplerin mal sahibine mürl" 
cuatları. 

=====================~ 
İş arıyanlar -Uzun müddet -satıcılıkta bulun· 

muş iyi Türkçe bilir bir matmazel ına· 

ğazalarda iş aramaktadır (V AKIT R.) 
rümuzuna müracaat. 

Türkçe! - Fransızca ve Rwnca 
bikn bir matn·ı ~el aileler nezdinde 
mürebbiyelik yapmak istiyor. [Vakıt l<.J 
rümu zuna müracaat. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııımıııııııııııııııııııııııııı ~ııı~ımı~ııı~ı 
Acele satılık hane 

Eren köyü cadde bostanı er 
mii şerif yanında 28 numarab 
hane üç oda bir ıofa bir dönüıll 
bahçe ve kuyusile ehven fiatte 
satılıktır taliplerin cadde bosta· 
nı iskelesinde kahveci Akif efell"' 
diye müracaatları. 

Zayller J 
MülKa ltibarı Mili! bankasının 34296J 

den 3429;"2 numaraya kadar on adeC 
hi!>;;se senedi zayi olmuştur. Yenisi çı· 

kanlaca.gından hükmü olmadLğı ilAll 
olunur. Ruhsar 

Doğum ve Kadın hastalıldan 
mütehassısı 
Doktor 

ı Hüseyin Naıit 
ili Türbe, eski Hilaliahmer binası 
lj No:__!Q_ Telefon: İst. 2622 
= 

Doktor 

Ihsan ŞükrCl 
Sinir haatalıklan mütehuıaa 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 f 
kadar Tepebaşı 73. TeL Beyoğlu 

862, Ka:iıköy 49 

Mes ul müdür: Reltk Ahmel 


