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~illi~etçi Ha!k da askerleri ve po
Jıslerı taş ve şışe yağmuruna tuttular 

K °.ıkf Mısı,. Btl§VeleiU Nahaı Paşa 
1 .ır~, 8. - (A. A.) - Mı

~~r ~~IJ!ye,çilerinin içtimaı va
ı~ . -hadiselere sebebiyet ver· 
~br. Sabık başvekil Nahas 
!famn otomobili polia kordo-

ve Mml' as'/r.eFlerinden bir manga • .. 
nunu yardıktan sonra askeri 

kordonu llzerine yürümüş ve bu
nun üzerine askerler süngüleri 
takılmış olan silahlannı çevir· 

[Alt tarafı 4 üncü sayıfadaj 

Vakıtta çıkacak 
listelerle 

paranızı ala-
b ·ı· . . ' ı ırsınız ••• 

VAIOT şimdiye kadar tayyare ke
şidelerinde koyduğu sıraya konmuş 
listesile okuyucularına büyük bir hiz
met ettiğine kani idi ve bunun haki
katine, muhtelif okuyuculanndan aldığı 
müteaddit mektuplarla vardı. 

V AKIT bu son ve mühim keşidede 
daha l.iyade müfit olabilmeyi düşündü. 
Hergiin çekilecek bin numarayı yine 
eskisi gibi sıraya koyarak neşredecek, 
bundan başka karilcrimiz keşide niha
yetini ve cemiyetin resmi listesini 
beklemeden kazandıkları parayı hemen 
tahsil edebileceklerdir. 

Gazetemizin neşredeceği lisceyi 
Eminönünde serbayi Vantura Efendi 
kontrol edenk lmzalıyacnk ve bu lis
tedeki -m•nlardaıı h:ader kişesi 

teati! ·~ ııınederi ödiyecektir. 
(...._ tı.-ın., "kına derecedeki ba
td.rıne .uıı(I !ttlPrle-ı ôı.crinde Van
-.. ıu"c-s. ~ıu11 ı cıal;.1J1Jır. Bu damga 

4b 11npbn&11 bilerlen de salın alın

•ırıan yerler başka bir tahkik ve tet-
1.:ike lüzum görmeden tereddiitsüz 
ödiyeceklerdir. 

VAK.1 1· ın küçük ilanları 
i 

Her gün neşrolunur 

1 Def.ılık kuruş 30 ihtira~ b'ınıyıncıv.ı 103 
2 .. 50 kaj 1r.., ( nz:ı ni IJ 
3 ,, .. 6;; defa ) il:lı edil.n:.:'c 
4 ,, ?5 üzere m ıktu 

l Abonelerimizin her uç aylt~ı çin bir defJ~ı mzccanen. 
4 s.ımı ıı:eçen iL\nların r.11.la satırı iÇ n 5er k lrl} 7.l :ı 11lun ır 
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l T enkile devam ediyor z 
Ağrıdağı temizlenmekte şakiler de

halet arzusu göstermektedirler 
(Ağrı dağı ) ve (Beyazıt) havaiisinde cereyan eden tenkil hare

katımız hağkmda muhtelif menabiden gelen haberler birlestirilince 
şu suretle tasvir 
ve hulasa ede
biliriz: 

Malumdur ki 
takilerin hudut· 
larımıza tecavü
zü (9) haziranda 
vuku bulmuştu. 
Bu tecavüz üze
rine mahalli jan· 
darına kuvvet• 
!erimiz ifai va-

zifeye başlamış
tır. Tayyarelt:ri
miz de kendi-

lerjne yardım et· 
etmiştir. Fakat 
tabii ilk hamle-
de asilere karşı 
uzun bir takip 

hareketi yapıla
mazdı. Bunun 

YOLL.A" ,. 
l///////,< E/KlYAN\t{ K\:~4~ET #\VtP .. 
$T'TiG.i~MINTAt<.A ,. 

Bu suretle VAKIT gazetesinin ka
rilerine tayyre piyanko müdüriyetinin 
resmt sıhhat ve ku, vette bir listesini 
takdim ederek şimdiye kadar gazete· 
lerde arada sırada ıı~al tefek yanlışlar 

. :~allar ve -yeti,nler - ,._.~~f::~a~~--ı;,r-.se ._.on-lar-d.an--da~ku.-rtar-mı-...aş 
Ikı buçu~ senelik. maaş yekununun veril·· 

için ayrıca askeri tenkil kuvvet· 
leri haz,rlamak icap etm· ş ve 
hazırlıklar da yirmı giin kadar 
sürmüttUr. Bundan dolayı müte· 
caviz eşkıya çeteleri aleyhine asıl 
tenkil hareketi ( 4 ) tsmmuzda 
başlamıştır. Bu suretle başlayan 

(18) temmuzda, yani bir hafta 
sonra nihayet l: ulması muhtemel 
göfülmektedir. 

1'. skerlerimiz ile eşkıyanın mU
tekabil , vazİ}'et;ne gelince : 

Baştan başa eşkıya çetele
rile dolu olan Ağrı dağımnın 

mühim bir kısmı temizlenmiştir, 
ve temizlenen parçası dağm bü· 
yük kısmıdır. Geriye dağın lran 

nıesıne gelecek hafta başlanıyor 

Genç kızlar memnun 
· Buna mukabil 25 il.S 

45 dtrler. Bunların ydaş 

Yeni tekaUt 

knunu tatbika
tına başlanmıı 

bulunma11 ve bu 

kanunun eytam 

ve eramil hak· 
kında esaslı bazı 
maddeleri ihtiva 

ttmesi, bu suretle 

maq alanlar a
leminde mahsus 

bazı akislere se• 
bebiyet vermİf• 
tir. Bir bakıma 

bu itlerle meşgul 
Zat işleri muha· 

ıebeciliği miira• 
caat ve faaliyet 

arasın a 
i.•iivenler btle 

noktasından /eııl -
bir rekor tesis .. 1 ... 

arasındakiler m'/1ieesslr
memurl1Jrla evlenmek 
vorcfır I 

• 
etmiı sayılabilir. o\;.., ,. • 

1 .. 
Gilnnn herhangi ·~ 

bi~ saatinde bu Gflniin en çok çalııan bir dairesi 
1 

harekat dört beş günden beri c:==============::::t devam etmekte, muayyen bir 

YA iN 
Yeni romanımızı 
derce başlıyoruz 

Konan Doyel öldü. Şarlolc Holmes 
mübdiinln yerini tutmıya en fazla 
U.yık olan biç şüphesiz Amerikalı 
S. S. Van Dayndır. Muharririn 
yarından itibaren derce başlıya.ca
ğımız eseri Nevyorkta milyonlar· 
ca nüsha tabedildikten başka Al
mancaya, İngilizceye, Fransızcaya 
tercüme olunmuş, Pariste yalnız 
bir sene zarfında dört defa basıl
mış, ayrıca Hollivutta bir filim şir
keti tarafından sinemaya alınmıştır. 

•Bu kadın katil değil!,, 
Yarın " V AKIT ,, sütunlarında 

pilin mucibince inkişaf eylemek
tedir. O halde ki bu harekatın ( Alttarah 2 inci sayıfamızda ) 

Fabrikatörlerin içtimaı 
· Dün Sanayi birliğinde toplanıp muamele 

vergisinden şikayet ettiler 

daırenin biltlin Zat iılerl muluuebeciliği 
odalannı ve koridorlannı çoğu bir manzara olmaktan çıkmııtır. '......,,..."""""= ..... ------...--..--1 
kadın olmak Uıere dolu b~mak Yeni kanun mucibince malum ı 

Şehrimiz fabrikatörleri dün öğleden aonra Sana~i birliği~de 
·toplanmışlar, muamele vergisi hakkında görllşmüşlerdır. •w ~~brıka
törler bu verginin fabrikalarını kapanmağa mahkum ettıgını, ver· 
ginin tahsiline ait bazı feci yanlışlıkları zikretmişlerdir. 

artık biraz hayretle seyredilecek [ A1ttarafı 4ilncü sayıfamızdadır ] ~ 

· ıffBiiliô-nüm·-·a 

Neticede verginin pirimlerle mahsubi için hilkumete müracaata 
,,-..4 karar verilmiştir. 

---------------·--a aTı yınız: 
• • 
uzerı e e en alabilırsiniz 
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T enkile dev~ın ediyoruz (_.=e-·...:Eı;m!!ıgl[!!:!'mra~f ~h&:Jaıtmb~~~~J;-~·~es:iEC~iüil!i'·:ı::ıı·!i#~Miu:;... 
l 1-t tarafı l inci ~ayıfamı;,ı;da 

içerilerine doğru imtidat eden 
yerleri kalmışbr. Şimdi ebemmi
yetli mes'ele dağın bu kısmı , 
üzerinde tahassun etmekte bulu-

Tahrikçilerin pla\nı 
Ağrı da~ı hadisesi etrafında yapı· 

lan takibat ye tetkikat her gün yeni 
bir hakikati ifşa ediyor. Bu suretle 
hadisenin ilk zamanlarda tahmin etti· 

nan eşkıyanın İran topraklarına ğimizden fazla bir ehemmiyeti olduğu 
kaçmamaları esbabmı temin ede- anlaşılıyor. Son haberlerden alının şa-
bilmektir. yanı hayret bir hakikat şudur: Şark 

(Anadolu Ajansıınm verdiği hudutlarımızdaki aşiretleri tahrik e· 
denler Kürtler ile beraber Ermenileri malumat bunların kaçmamaları 
isyana sevkedebilmek için ( Kürdistan 

için muntazam bir ihata hare- ı ve Ermenistan) devleti tahayyül et· 
keti tatbik edildiğini göster- 1 mişlcr bu hayal etrafında bunlar ara-
mektedir. sında hir teşriki mesai temin etmiye 

Diğer taraftan ( Erciş ) üzerine çalışmışlardır! 
akın eden bir takım eşkiya çe· Malfimdur ki mütareke devri için- 1 

telerinin hattı ric'atları askerle- de Ttirk milletini mahretmek istiyen- 1 

f d k ler Osmanlı Imperatorluğunn temamen 1 ı 
rımız tara m an esilmiş ve 
bunlar geride (Süphan) dag~ 1 parçalı yarak her parçasını bir devlete 

verdikten başka Şarkt Anadoluda da 
ilzerine atılarak her taraftan ta Karadenizden Akdenize kadar im-
kuvvetlerimiz ile ihata edilmiştir. tidat eden bir ( Emıenistan ) kurmak 

Burada ayrıca söylemeğe ha- hayaline kapılmışlardı. O vakit bu 
cet yoktur ki tenkil kuvvetleri- hayale aldanan ermenilerin bugünkü 
mizin karşısında bulunan eşkiya akibederi meydandadır. Sulhtan sonra 
çeteleri muayyen ve muntazam da Şark vilayetlerimizde isyan çıka· 
bir cephe halinde değildir. Me- ran Kürtler harekederinin cezasını 

sela elliıer, yüzer atlıdan mu- görmüşlerdir. 
Kürtler ile Ermenileri birle$tirerek 

rekkep çeteler halinde Şark hu- müşterek bir (Kürdistan ve Ermenis-
dutlarımızın muhtelif yerlerinde tan) devleti pltnını kuranlar 
bahusus dağlık mıntakalarda böyle bir hayalin tabakkuku imUnsız 
dağnık bir halde bulunmakta, olduğunu kendileri de pek iyi bilirler. 
fırsat buldukça öte beriye sar- 1 O halde bu tahrikler niçin ? Çünkü 
kmtılık etmeğe çahşmaktadır. maksatları hakikaten bir ( Kürdisum 

M k ld v 1 ve t:rmcnlstaft) devleti kurmak de-
evsu surette a ıgımız ma- 1 ğildir. Bu maksat sadece Türkiyenin 

liimata göre artık dağlar Uze- şark hudutlannın asa) işini karıştı~mak
rinde pek sıkışık bir vaziyete 1 can ibarettir. Hakikat bundan ıbaret 
düşen eşkiyanın kendileri de olduğuna göre acaba hu meselede ha
kurtulmak ümüdini kesmeğe 1 yadan mevzuubahsolan insanlar ne 
başlamışlardır. Bunlardan bir vakit kendilerini tahrik ~denlerin ha-
kısmı tenkil kuvvetlerimizin ku- kiki ihtir~larını anlıyacakur? 
mandanlarına müracaat ederek 4 - Horasanda hükumet te-
kMdilerinin aldatılmış oldukları- siı eden Mehmet Tahki han ve 
nı, şayet askerlerimiz tarafından avenesi imha edilmiıtir. 
takip edilmezler ise kendilerini 5 - Başlı başına bir hühfl· 
aldatarak isyana teşvik etmiş met kuran ıeyh Hazol öldilr· 
olan!ar üzerine gideceklerini tülmüt ve asiler mahvedilmiıtir. 
ıöylemişlerair. Fakat tabii bu 6 - Azcrbaycanda bir Türk 
tar~c!a bir müracaatın kabu]ü aşireti olan Şeyh Serven 
mümkün olmadığı için bila kayt bütün karısı ve çocuklarile ke· 
•e şart teslim olmaları cevaben silmiş, imha edilmiştir. 
bildirilmiştir. 7 - Tekrar Horasanda isyan 
iran t!ciz bir vaziyette mil eden aşiret serdarlarından (Mu-

İran hükumetinin kendisine azzez) in isyanı da söndürülmiif-
atfedilen mes'uliyete karşı hu- tür. 
dut civarındaki aşiretlere hakim Bu saydığımız misaller Iran 
olamadığını iddia edeceği kayd- hükumetinin asilere istediği za-
edilmekte ise de İranlılaran bu man çok kolay hakim olabildi· 
cevabı bizce hiç makbul ve mu· 

ğine bir delildir. 
teber değildir. Çünkü son yedi Şiddetli müıademeler 
sene zarfında Iranda yedi sekiz 
isyan çıkmışı ve İrao bükümeti Ankara 9 (Akşam) - Son 
bu aıairi dilediği gibi tedip alman maıumata göre ber taraf-
etmiş, bastırmııtır. Bu isyanlar tan ihata edilen ıakilerle kıtatı-
şu suretle hulasa edilebilir: mız temasa başlamış müsademe· 

1 - Meşhur sergerde Simko- ler şiddetlenmittir. 
nm Rumyede tesis ettiği htikü- MUfrezelerimizle temastan es-
met kanla boğulmuştur. nasında uzun müddet mukave• 

2 - Daha bir sene evvel met edemiyenler ıelAmeti firar-
iıyan eden Bahtiyariler mtikem- da bulmaktadırlar. 
melen tenkil edilmiştir. ihata çenberi tamamen dar-

3 - Maku hanlığı da Emiri laşbğından eıkıya ıiddetli atq 
letker tarafından dört sene evel arasında kalmıtbr. 
kaldınlmııtı. Suvarimiz geçen giln, e,kıya· 

Doktor için bu vızgelirdi .. işi gUcü 
kalmadı da kafasını bun•arla mı 
yoracaktı? 

Doktor Necip lbrahimin öyle 
zannedildiği gibi derin tahsili 
filan yoktu, orta halli bir doktor 
olarak Tıbbiyeden çıkmış, harbi 

umumi senelerinde bernasılsa 
talii yardım ederek lstanbulda 
kalmış, diğer doktorlar cephe 
cephe dolaştıkları esnada o, bu
rada müşteri tutmuş, gel zaman 
git zaman lstanbulun sayılı en 
büyük doktorlannd:m olmuştu. 
Almanca, Jngilizce şöyle dursun 
f ransızca bile bilmezdi. 

Fakat dört lisan bilip kntllpa· 
neleri yutan doktorlann mete
liksiz gezdiği günlerde doktor 
Necip, günde 100 le 200 lira 
arasında bir kazaocı c.ebine 
indirir, dört lisan bilip kütllpa
neleri yutan doktorların kabine• 
lerini sadece sineklerin ziyaret 
ettiği günlerde doktor Necibin 
kabinesi, merdivenlerine kadar 
müşterilerle dolup boıahrdı •• 

Yüksek kazancına rağmen 
doktor, kaba cimri bir adamdı. 
Kazancı itibarile bugün Şiılinin 
en yüksek bir apartımanında 
oturması mümkün olduğu ve 

Temmuz 
Cuma giinii 

1930 Daktilo ıamoiyon-1 
luğu için müsabaka 

yapılacaktır 
Yeniden mfiracaat edenlerin 

isimlerini neşre devam ediyoruz: 

-- . Saadet Nail H. 
67 - Üskildarda Saadet Ömer H. 
68 - Mısırlı oğlu Halit ağa sokağın· 

da Saibc H. 
69 - Cihangirde madmaze1 Korin 

Piyakl 
70 - İstanbul ticaret müdüriyetinde 

Altettin B. 
71 - Saadet Nail H 

~11~11111 llll~llll~lll~llllllllWlll~I 
uın tahassun ettiği Ağri dağına 
bir baskın yaparak şakilerden 
bir çoğunu öldürmU~, miitebaki
si de neye uğradıklannı anlaya· 
mıyarak eşyalannı bırakıp kaç
mıılaTdar. 

Y &irın tenkil hareketlerinin 

neticesine dair malümat gelmesi 
muhtemeldir. 

Van 8 - Şarkta etkiya çete
lerinin tenkiline devam olunuyor. 
Ağrıdağı llzerindeki eskıyaoin 
büyük bir kısmı tenkil edilmiı 
ve bu yUkaek dağ kısme~ tathir 
olunmuıtur. 
Dağın diğer kısımlarının eı· 

kıyadan tathirine devam olun
maktadır. 

Makünun garbında ve Van ile 
Beyazıt villyetlerinin hududu 
civannda sarkınblıkta bulunan 
ve İran cihetinden yardım gCS. 
ren ıaki aıiretler Van golOniln 
timali prkisinde kAiıı olan Er. 
ciş kazasına akın etmeğe kalkış
mıılar, fakat kıt'abmız tarafın
dan Yahim bir hezimete ve ağır 
zayiata uğratılarak Supban dağ
lanna ablmıılardır. 

Btıyiik bir panik içinde kaçan 
şakiler kıt'atımı.z tarafından adım 
adım takip edilmektedir. Şaki· 

birkaç apartımanın sahip sıfatile 
aparbmanına malik bulunduğu 
halde bu semtin şu mOtevazi 
altı odalı evini terkedememişti. 
Karısının iararları bile doktorun 
6zerinde müessir olmamııtı. 

Nefes nefese koşarak gelen 
adam, Rüşttı ile doktorun evine 
doğru yllrürken anlatıyordu: 

Karısmın sancısı tutmuştu. En 
yakin ebeye koşmuısa da hasta· 
ya 1:ıitmi1 olduğundan bulama
mıştı. Kar1sı evde can çekişir 

bir vaziyette idi. feryadı arşa 
var1yordu. Komşuları Necip İb -
rahim Beyi, evi kendi evine nis· 
beten en yakın bir doktor olma-
11 itibarile tavsiye etmişlerdi. 

Vakit geçirilecek zaman değild;. 
RUştU, onunla yürürken diltü· 

nOyordu ki adam bahtiyar bir 
insandır. Evde bir karısı var ve 

imha ve tenkil vaziyeti 

Lehimize ink~şaf e U · yo-1 

Kat'i netice, tahmin edaen zamand~n ~o:c 
evvel ahnmıs o'acaktır 

Ankara, 9 ( Telefon) - Ağn 
dağmdaki tenkil hareketleri A
cemlerin yeni yeai yardımlarına 
rağmen lehimize inkişaf etmek-
tedir. Hadise mevziidir ve ge
nitlemiş değildir. Bunun imkanı 
da yoktur. Ajans telgraflarında 
Bayezitten ve Ercişten bahsedil
mesi imha edilen bazı rüesamn 
ora!ı olmalarından ileri gelmiştir. 
Yoksa Ağrıdan başka her ta· 
rafta sllkfın ve hadiseye müte· 
veccih derin bir nefret vardır. 

Vaziyete ehemmiyet atfettiren 
sebepler acemlerin yardımları ve 
erazinin gayet sarp olmasıdır. 

Ten kil vaziyetini ve hadisenin 
mahiyetini iyice tetkik için bazi 
izahata lUzum vardır. Hadise ha
riçte hazırlanmış, siyasi projele
rin tatbikine başlangıç teşkil 
etmek kasdında idi. 

Bunun için hariçle teması te-
min ve tabii arızalardan istifade 
hususunda Ararat!an hareket 
merkezi ittihaz etmişlerdir. 

Hadis';!nin es::ısma gelince,siyasi . 
emellerle çıkarılan hacis~ye a
let olanlar ötedenberi Iuncla 
ve hududumuza yakın yerlerde 
barınıp soygunculukla geçinen 
birkaç Kürt kabilesi halkın
dan ibarettir. Bunlar bu işe si· 
yası niyetle değil, soygunculuk 
sahalarını genişletmek düşünce

sile girmiş bulunmaktadır. 
Netekim daha ilk günlerde 

kendilerile birlik olacaklarını 
umdukları civar Kürtlere tasal-
lutları bunu ispata kafidir. Mü
şevviklerden ele geçenlerin he
sapsız kalmıyacakları şüphesiz-

dir. Tenkil ve imha işinin tah
min edilen müddetten daha ev
vel tamamlanması bekleniyor. 

Bu işten sonra Iranla hudut 
işini kat'i surette halletmek mu
karrerdir. 

Vekiller heyetinde 
Ankara, 9 {Telefon)- Vekil

ler heyeti bugün 17 den 21 e 
kadar müzakerede bulundu. 

Hakimiyetı Milliyenin bir makalesi 

Son hadise ancak cümhuriyetin 
kuvvetini gösterecektir. 

Ankara, 9 ( Telefon ) - Falih Rıfkı B. bugünkü Hakimiyeti 
Milliyede neşrettiği bir makalede son çapulculuk hadisesinden bah· 
sederek eğer arada insan kanı olmasa ancak cümhuriyetin kuvve· 
tini göstermiye yarayan bu düşman tecrübesinden memnun olunacağını 
Şeyh Sait vak'ası Türkiyede isyan yapmak mümkün olmadığım na· 
sil öğretti ise bu hadisenin de m ?mleket sükununa l'j:>kunmanm 
tehlikeli ve acı bir sergüzeşt olduğunu onlatacağım yazmaktadır. :ıo 

Valinin ziyareti 
Vali Muhittin B., dün akşama 

doğru adliye dairesine gelmiş, 
Müddei umumi Kenan B.i ziya· 
retle bir müddet görüşmüştür. 
Ziyaret esnasında müddei umu· 
milik baı muvaini Kemal B. de 
hazır bulunmuştur. 

Aranan evler 
Zabıtaca görülen lüzum üze

rine evvelki gece Bakırköyünde 
bazı evlerde araştırmalar yapıl
mıştır. Taharri edilen evler bazı 
Ermenilere aittir. 

lerin Ercit kasabasına tecavüz· 
den maksatları Van yollanm 
kesmek olduğu istidlil edilmek
tedir. Fakat şakilerin bu teşeb
büsü kendilerine büyük zayiat 
verdirilerek akim bırakılmıştır. 
Suphan dağlarına ablan şakiler 
her taraftan ihata edilmiş adde
dilebilir. Bunların tenkili bir 
gUn meselesidir. 

Kıtaatımız bu menatıkı tara
yarak ilerlemektedir. 

bir çoğu doğmak üzere bulunu
yor. Bir saat sonra yanındaki 
adam, bir baba olacak, hayatta 
ziyade Umitlc ve em~lle yürümek 
için bir destek edinecektir. Hal
buki kendisi onun gibi midir? •• 
Kaldırımlarda uyuyan serseri bir 
sokak köpeğinden, viranelerde 
tenebbüt etmiş bir ısırgan veyahut 
bir baldıran dalından ne farkı 
var ?.. Böyle düşündükçe beyni
nin içinde açılan karanlık kuyu, 
gitgide derinleşiyor, derin göz 
karartan bir imtidat hasıl edi
yordu: 

Kim temin edebilir ki şu da
kikada bir mahalle, iki mahalle 
aıırı evde bir hamil sancısının 
ısbraplan içinde kıvranan kadm 
kaybettiği, hali aramakta oldu
ğu kendi karısı değildir?.. ve 
gene kim temin edebilirdi 

Muhittin Pş. 
Kahire sefirimiz 
şehrimize geldi 
Kahire sefirimiz Muhittin Pş. 

Mısırdan şehrimize gelmiştir. 
Sefirimiz şehrimizde iki gün 
kaldıktan sonra dün sabah Gazi 
hazretlerine hürmetlerini arz 
etmek üzere Yalovaya gitmiştir. 
Muhittin Pş Yalovadan a~detten 
sonra Ankaraya gidecek, bir 
iki gün içinde dönerek şehrimize 
avdet ve istirahati edecektir. 

ee 
Trabzonda felaket 
Trabzon, 9 lVakıc) - EHelki gün 

yağan yağmur tarlalarda mühim ziyanla· 
ra sebep olmuş, bir değirmen ve e\·ler 
yıkılmış, üç kişi boğulmuştur. 

Fransada hiyik tedrisat 
Paris, 9 (A.A) - Ayan meclrsi ced· 

risatın layik bir şekilde yapılması me~ 

elesi hakkındıı.kl istizah takriri münase
bcı ile hükfimete 135 muhalif reye karşı, 
140 rey ile itimat beyan etmiştir. 

ki, karısı bu adamla evlendik
ten sonra, oğJu, şu dakilcada 
o evin izbe bir köşesinde met· 
rukiyete ve ihmale terkedilmiş
tir ? .. 

Rüştü, ruhunun içinden soğuk 
bir rüzgarın geçtiğini hissetti ve 
yanandaki adamın gözlerinin içi .. 
ne baktı. Orada kendi karısının 
ve çocuğunun hayallerini aradı. 

Ve ona daha fazla sokularak 
onun elbisesinin üzerine sin· 

miş olan kendi karısının ve 
çocuğunun kokusunu teneff
füs etmek istedi... 

İçinde kuvvetli ve keskin bir 
şüphe vardı. Bir an geldi ki adı

nı tanımadığı bu kadının ölme
sini istedi. Hatta yanındaki <?Ca-
ma doktorun evini göstermemek 

( Bttmedı J 
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M. Mübadeledeki içtima C,kn•:!::.'tiA::~:~E••titüsij 
Dünkü toplanmada 10 ekip teşkiline 

karar verildi 
Bu ekiplerden 6 tanesi Garbi Trakyada 

4 tanesi Istanbulda çalışacak 

Muhtelit mübadele komiıyo• 

nunda dün sabah M. Rivasın ri
yaseti altında takdiri kıymet bü
rosu olan ikinci büro bir içtima 
aktetmiştir. lçtimaa büro azaları 
olan Mitat Bey ve M. Tatara
kisten başka Nebil Bey ve M. 
F o kas ve M. M. komisyonunun 
takdiri kıymet ve emlak işleri 
müfettişi M. Labarka da iştirak 
etmişlerdir. 

lçhmada komisyonun müstak· 
bel mesaisi, etabli vesikalarının 

sureti tevzii ve 'bilhassa tevzi edi
lecek olan 300000 lngiliz lirası-
nın ali\uadıırlara nasıl dağıtıla
cağı ıba'kkında M. Labarkanın 
hazırlamış ve evvelce bir defa 
tetkik edilmiş olan raporu tek .. 
rar tetkik edilerek kabul olun-

dullar ve 

muştur. 

Etabli vesikalarının tevzii için 
10 ekip teıkilinc kar•r verilmiş· 
tir. Bunların 6 tanesi Garbi 
Jrakyada, 4 tanesi Iatanbulda 
çalışacaktır. 

Bu ekipler Istanbul ve Garbi 
Trakya tiH komisyonlarına mer-
but olacaktır. 

Her ekipte bir Türk, bir Yu
nan aza81, bir de ıkitip buluna
caktır. 

Bunlardan batka .300000 lngi
liz lirasının tevzii için M. La
barkarun riyaseti albnda 2 Türk 
2 Yunan ve bir katipten müte
şekkil bir komisyon yapılacaktır. 
Ekiplere ve tali komisyona tayin 
edilecek zevat hakkında cuınar
tesi günü ayrıca bir içtima ya
pılacaktır. 

yetimler ...................... 
l r'Ustarafi 1 inci sayıfamızda J 

old11ğu üzere babadan maaş olan 
luz ve dul yirmi beş yaşın
dan kırk beş ya_şına ka
dar kadınların tahsisatlarile 
beraber iki buçuk senelik 
maaşları toptan verilerek b.aıine 
ile •likalan kesilecektir. Kırk 
beş yaşından yukan olup ta 
ayni şarait altında alikalarım 

kesmek istiyenler varsa bun
iarın da bir sene zarfında mü
r•1caatları takdirinde arzulan 
yerine getirilecektir, 21-25 yaf 

arasındaki kızlara gelince bun
lardan da hazine ile alakalannı 
kesmek istiyenlere beş senelik 
maaşları yekunu toptan ve
rilecek. 

Kanunun akisleri 

Esaslı su.rette yaptığımız tah
kikata ve mUşa,hedd~imize na• 
zaran 25-45 yaJ arasındakilere 
ait madde alakadarları ıhayli 
müteessir etmiştir. 

Bunların ekserisinin yaşları 
keçgin olduju için is.tikballerlıı· 
den endişe etmekte, aldıklan 
parayı bir yere kaptırmaktan 
korkmaktadırlar. Duyduğumuza 
.ı~r aliJ oldt&laı,ndan i>ahsile 
maaşlarının kesilmemesi ıçın 
şimdiye kader 500 ııkadm müra
caat etmiştir. 

Mektupla müracaat edenler 
J»>iıdan hariçtir. Bundan mada 
ccne lbu kadJAlar i~de, eğer 
luyiuj'umuz ıdoğru is~, alakadar 
ı!Pem&ırlwa !izdivaç ıteklifi yapan
lar l>ile Nardır ! 

iKaı.lara Ait maddeye gelince 
11* yukarkioin aksidil". HenUz 
;iı6iva~ çağu)da !bulunan bu kız
tar4Q çoğıa beı senelik maaı
Jtr.._, ibirden alaıak alakalarını 
kesmek için harekete geçmiJ· 

he bin en hararetli taraf tarı 
ve müdafii tanınmışbr. Konan 
doyel hu Jnezhebi karilerine de 
kabul ettirmek jçin ispirtizmeye 
istinat eden eserler yazarak nef
retmiştir. 

Elhasıl Konan Eoyel muvaffa
kiyetli bir hayJtt sürınü§ uzun 
bir zaman vaşıyacak bir edebi
yat vücude getirl:1)İ§ nuharrb-
lerden biridir. 

lerdir. Şimdiye kadar bu suretle 
yüzlerce kız mün.caat etmiştir. 
Paraları ne vakit verilecek? 

2 buçuk seneliklerini alarak 
huine ile alakalan kesil~cek 

kadınlara henüz tediyata bat
lanmamııbr. Önümüzdeki cu· 
~artesi pnü bunlara )lumara 
tevzüne baılana~k, bu ~uamele 

bir hafta ıür.ecek, fakat &YJli 
afta içi.ilde .de paralann ftl'İl• 

mesine başlanacaktır. 
Bunlar bitince arzularile ali

kalarını kesmek istiyen genç 
kızlara tediyata başlanacaktır. 

Miktarları 

25 ile 45 yaş .arasında olup 
hazine ile ali.kalan kesilecek 
kadınların miktarı 1800 ile 
2000 arasındadır. 

ı O ıenellkler 
Diğer tara~an maaJ!an 100 

kuruja kadar olanların 10 sene
lik maaşları verilerek hazine ile 
alakal4U'ınm kesildiği malüm
dur. Bunlardan maaşlan 20 kuru
şa kadar olanlara paralarının ve-

rilmesi için emir gelmittir.Fakat 
lstanbulda 20 kuruf.I. kad•r ma
aş alan olmadığı için 40 kuruta 

ka-:Iar alanlar hakkında tediye 
emrine "otizar ediliyor. 

Balıkçılık 
Bir Norveç )';l'keti ıehri
mi~de tet1

• kat J'4pıor 
Balıkçılık miitehaseısı V. Ber

man Bandırmadaki tetkikatını 
bitirmiı ve Çana.kkaleye gitmiş
tir. 
~im:z balıkçıları mütehas

sısın getirJ!meaini faidesiz bulduk-

larından bugün umumi bir içti
ma yapacddar ve vekilete mü
racaat edeceklerdir. 

Diğer taraftan haber aldığı

mıza göre ayrıca kuvvetli bir 

Norveç tirketi de şekimiıde ba· 
lıkçılık için tetkikat yapmaktadır 

Şirket bundan müsbet bir 
netice elde ederse Beykoıda 

büyük bir fabrika tesis edecek ve 
Anadoluya, Balkanlara taze 
balık ihracab yaprcaktır. 

haftalık fenoloji raporlarından: 

Denizli - ffırtına ile müterahlc do· 
lu tarlalardaki m&bsuUeri mahvüharap 
eyleyip husule gelen seller ekin deste• 
!erini sokaklara getirmiştir. 

Sama"'i - Hıyar ve fasulyeler 
mebzul olup ekseri bahçelerde hıyarlar· 

da .havalen.n ~tıp ve sıçak gitmesi yü. 
zündeJl Mi1diye baş göstermlf ise dt 
fenne itimadı buluna.n bah,ıvJJtltr (Bor· 
do bulamacı) tatbik: ederek: hastah&ın Ö· 
nüne geçmektedirler. 

Sağnak hali.nde 3 aut devam eden 
yağmurdan has.udide olan mevıt yok ise 
de yalnız Samsun m.,,-kez kausuıa tabi 
Çentoğlu, H'ıeı fsmeil karyelerint,ie ya. 
maçlt.n maru~ tütünler eüt1 urar ver· 
miş ve ba73 maheulttta yatma hadisesini 
tevlit etmiştir. 

Kızılca Hamam - Kazanm Pazar 
nahivesinde dolu yağmış ve arpalardaki 
tahminen 2 1 ve bu~dayle.rı 3-1 nisbe· 
tinde zarar vermiştir. 

Edirne - &st.anlar1 ve bilhassa 
karpuzlara püseronlar am olduıundan 
neşvünematan batileşmiştir, 

Konya - Hububaun buat ve har· 
man ameliyatı umumil~ri. Bu seneki 
m&bsuliin bereketli olım.sından bütün çif
çi memnuudW'. Hele dağlık arazideki 
mahıul şimdiye kadar emsali görülme
miş bir şekilde iyidir. Yalnız dağlara 

kuvvetli yağmur yağdığınd~n ra!at istas· 
yonu civarına ve daha bir çok mahallere 
kuvvetli sel gelmiştir. Ve hinnetiee tar· 
lada bµluruın biçilmiş ve biçilmemiş sap· 
tar su altında kalmıştır. Bu yüzden ha
nt ve harman ameliyatı inkıtu u~mış· 

tır. Mevzuubabs sd nef\"üııemaları pek 
mükemmel gitmekte olan bir ~ok sebze 
bahçelerini kutJt ve çakıl ile doldurıxıuş· 
tur. Tahribat mühimdir. ~naeyona 
bir kilometre 1,Xlesafedeki bir bat q,ha· 
sına kuV\'etli yağ'tnuru müteakip yqan 
dolu çubukların taze sürgünlerini adeta 
bıçak gibi biçmlş ve yeni teşekkül 
safhasında bulunan meyvala.rdı aıü· 
himce tıhribat yapn:n_ştır. Dolunun mey
va ağaçlanna da zaran dokunmıJ~tur: 

ı? 
[Ustaran ı inci sayıt.mııda il 

mi,ler ~e .at.q etlllifledir. Bir
ço :.S: kiaıaeleria telef ;ve .mecruh 
olduğu %annedilmekteclir. 

Nahas P-.anın, refakatinde 
milliyetçilerdea bir pnap oldu
ğu halde :yapq oldup bir zi
yaret .dOla)'»ile Mannrode de 
bir ıtakı• ıbadiaeler OlmUfbır. 
4hali, poWilere Ye ukerlere taı 
ve kiremit parçaları atmakta 
olduğundan askerler. ~ir iki de· 
fa ihtardan sonra ~ilah isti· 
mııliııe pıecbur olmutlardır. Bu 
atılan taş ve kiremitlerin birço
ğu nhtım boyunda kiin evlerin 
bal'<onlarından atdmakta idi. 
Veft fırkası icra hasından 
bir mcb'us bir aüngti darbesile 
kolundan yaralanmıtbr· Mes'w 
memurlar, hemen 1'ak'a mahal
linde tahkikata girişmek iste
mişlerse de kıyam erba'bmın yai
dırmakta oldukları taf ve ıite 
yağmuru karşıl$tnda ric'ate mec
bur olmuılardır. 

'Möcadete mun mOddet devam 
etmiftir: Ahali bir pencerede 
bulunmakta olan bi' poli• me
murunu bir lcemeat vuıtuile 
alaıağı ederek eeir etmek iate
miflerse de kement kopmuştur. 
Maktullerin adecıli 6 kifiden ib ... 
ret olup içi hllkCimet açn kıyam 
erbabına measuptur. 11 poliı ile, 
13 asker yaralanmıştır. Erbabı 
kıyamın 12 yaralım vardır. Man
aıure jJe .civarın takriben 1700 
kadar polis re uker .ta1ıtit edil
miıtv. Hiikimetin vaziyete JıA .. 
kim oldup re.amen bildiriliyor. 
Nahu Pqa Kahirere avdet 
etmif ~e Mınıure ıok&Jdarıaa 
.çakmatı maıedilciipadm tren 
vaktine kadar .Şinuri Beyhı 
hanesinde kalmııtır. 

5§~5§~-CENNET 
FEDA YİLERİ ;Evazen:Ö-'.lüoa= 

Sui kast tatbik ediliyor 

Sekiz fedayi içeri girmiı ve kamalarla 

hücum etmişlerdi 
- 81-

Bundan başka Sultanın odaımı 
da açık bırakmıyar•k kilitleyiniz 
ve anahtarı bir yere •aldayınız. 
Ta ki esrarkeşler bir fırsat bulup 
içeri ,Umeainler. Bununla bera
ber diier bir tedbir daha var. 
O da IUİ kudı ıimdiden haber 

vermek Ye Sultam ikaı etmektir. 
Zeydun euap kabu1 etmed~ ve 
- Hay1r, dedi, bu işi de ha

ıarmıya ~l11amam, ttayli ıaman
dır bot duruyoruz. Bu gece 

Emir Haydar dış kapıları muha
faza edecektir. Bizim kıbçlan
mızın şakırdısını duyar duymaz 

onun yetiteceğinc ş6phe yoktur. 
Mesnıre: 

- Pek AIA, ded~ orhk ıide
bilirim. Tabii en M\!iikeye bu 
meseled~n bahsetmectm. Bilaha-

re kendiniz ona bundawı bahaet• 
dersiniz. 

Meırure abasmı ıırtuıa atmı~. 
iki kardeJi sellmlamaı, Haldun 
onu dıt kapıya kadar teıyi el· 
miıt.i. 

Haldun odasına d6adlijii za
man kardtıtinin arhlannı mua
yene etmekle mqgul olduğu 

•u gördi. Ei;rarbşlerin keskin 
icamalanna karşı bunu yapmak 
zaruri idi. 

• Gece yanlaıuyordu. Haldun 
ile kar.deıi Sultan Salihattinin 
yatak od.atıu• açılan kubbeli 
salanaa d\ll'Jl)'Orlardı. Sekiz Ttirk 
diliverinden müteşekkil muhafız 
kıta nöbetten çıkıyordu. Banlar 
dı§anda dığer kıta ile karıda· 

şacak ve yerini ona buakacak· 
b. Fakat dıf8J'Cl.an bir ae1 gel-

• A 
mıyor ... u. 

Haldun kardeşine bakarak: 
- Sui kast başlıyor, dedi, ve 

Sulta.nan yatbiJ odaya doğru 
ileriliyerek odayi kilitledi ve 
anahtu,1 aedir yutlklarından bi· 
rinin albna koydu. 

Bunu mtiteakip Haldun kar· 
deşini yanma çağırm11, ikisi de 
Sultanın oda11 6n6nde vaziyet 

almıflardı. Bir iki dakika sonra 
ayak aesleri dayuldO:. Gelen se
kiz kifiyi sultanın asıl muhafız
larından tefrika imkAn yoktu. 
Bunlar ıalonda ileriliyorken Hal
dun bir adım atmıı ve ''dur,, 
emri vermişti. 

Muhafızlar bir labıe durmuş
lar, ondan sonra iki kardeşe 

doğru :Jürüeı!ye başlamışlardı. 
ilci kardeş tekrar "durunuz,, de
miıler, fakat muhafızlan durdur• 
mak mümkün olmaqb. 

Haldun ile kardeıi kılıçlarım 
çekerek: 

- Durunuz Sinanın oğullara! 
demişler, tanındıklarını anlıyan 
fedayiler on1arın nzerine atılmış· 
lardı. 

iki kardet " Sultana imdat ,, 
diye bağırarak esrarkeşlerin 

hamlesine mukabele etmifler, 
fedayilerin alb11 tiri kardetle 
lliratırkm direr ikim Sultanın 
od.uma yaldaııaı.şlar, . fakat 

kapıyı kilitli bulunca onıar aa 
ötekilerle beraber kardeılcr hu
cum etmiılerdi. 

Haldun ile kardeti fedayilerin 
bir arada hilcum etmelerinden 
iıtifade ederek onların ikiıfni 
yere ıermitler, fedayiler, bu
na k.,.ı dağılarak ıyn •Yn 
hemle etmiğe bqlamıılardı. Buıı· 
tarın bir kısmı iki kardeıle cepbe· 

den meşıul oluyorken dijerlerl ır 
kalarına geçerek onları hançer· 
lemek için fırsat kollıyordu. Bir 
aralık bunların biri uzun bıça• 
ğile Haldunun omuzuna bir darbe 
indirmit fakat darbe zırhın üze
rine gelmitti. 

Haldun ile Zeydunun say1ıa· 
ları dıpdan duyulmuf, dıpr .. 
dak\ muhafızlar imdada kot· 
muılardı. Fakat fedayiler salona 
giriyorken onun kapısını kilitle. 
meği unutmkmıtlardı. İmdad• 
k0tanlar kapıyı açamıyacaklannı 
anladıklanndan kapıyı kırmağa 
başlamışlardı. 

öte taraftan Sultan SalAhattiD 
yatak odasının dıf ında kopan 
glirlittiden uyanmif, odasının ka
pısını açarak dııarı çıkmak İs• 
temif, fakat kapı kilitli olduğun• 
dan o da içerde kalmıfb. 

F edayiler içerden ve dııardq 
gelen sesleri duyduld:an sonra 
akibetlerini aruamqlar, nıezbu
haııe bir gayret ve tlddetle 
kardaşlanin üzerine ablarak on•. 
lann işini bitirdikten aonra Sa· 
lihattinin kapısını bir hamlede 
yıkmak ve onu da öldürerek 
ŞeyhUl Cebe lin iradesini yerine 
getirmek istediler. 

(Bitmedi) 

Sıcak artıyor -Bu9Cın c.'.e sıcak artaoe~, rüzgAr 
locoıtan eıecektir 

()n jündenberi şehrimizds 11-
caklar blltün şiddefile devam 
etmektedir. Geçen akşamki bo· 
radan sonra havanıo bir parça 
serinllyeceği tahmin edildiği bal· 
de bu doğru çıkmamış, bilakis 
hararet artmıştır. Netekim dün 
de hararet 30 dereceye kadar 
çıkmıı ve ö~leden aoııra bilhas
aa köprll üzer :~den geçmek, göl· 
gesiz yerlerde C.:olaımak bir a
zap olmuştur. 

Sıcakların t!ddetinden şerbet
ci, sucu, do:durmacı dükkinla
nna çok rağbet edilmekte ve 
halk adeta buralarda nöbet bek· 
}emektedir. 

Sıcaklardan denize girenler de 
çojalınıf, emanet her hangi bir 
telikenin önüne geçilmek üzere 
gece 11 den sonra denizde ban· 
yo edilmesini menetmiıtir. 

Hararetin şiddetinden dün.sabah 
ve akfam tehir aematını kesif 
bir ı:s kaplamş, biraz sonra da
ğılmıştır. 

Kandilli rast merkezi ıbu ha
Yaların mevsime nazaran tabii 
olduğunu ve geçen seneden 
farksız bulunduğunu söylemek
tedir. Rasataneye göre c cak bu
gtin de hafif bir tezayütle l'e
vaın edecek, rüzgar lodos ese
cektir. 



Gflmrtikt.eı 

Umumi teftiş 
Umum Gümrfik müfettiıleri 

bu hafta içinde biitOn pıemle
kette bir teftiş yapac klardır. 
Müfettitlerden bir grup Kerade
nize, diğer bir heyet de Akde
nize çıkacaktır. Umumi teftiı 
birkaç ay ifevam edecektir. 

Tetkik seyahati 
Giimrilk umum müdürii İhsan 

Rifat B. bir b.aft ya kadar şeh
rimize gelerek lzmir ve Çanak· 
kalede bir tetkik seyahatine 
çıkacakhr-

Li ma n komisyonu 
Liman komisyonu aza ı dün 

tütün inhi rınd toplanmı br. 
Komisyon b zı ihı i malumatı 
gözden geçirmiş ~c limanda bu 
~ne kad r d Y den bazı 
yolsuzluklar hakkında alakadar
lardan izahat almağa karar 
vermiştir. 

Leş f abrilcası 
Leı fabrikasJ yakında inşa 

edilecektir. Fabrika için mezba
ha civarı ~UVafık görülmÜ§Se de 
h~nO~ .kat t karar verilmemiştir. 
Şımdılık daha muvafık bir yer 
aranmaktadır. 

Fabrikanın alat ve edevatı 
ıeJmi tir. 

~-.-.~--eCııl!!---
V f IAyette 

j~tanhulun yeni kazaları 
Vilayetle Emanetin tevhidi ve 

belediye meclisi İntihababna ait 
~~rlıkJara ıbaılanınak için Da
hıhye vekaletinden dGn Emanete 
~~r emir gelmiıtir. Bugndden 
ıtıbareo ilk İ§ olarak kaz 

h. 
1 

a ve 
na ıye erde nüfu un tesbitine 
ba lan t:ıiktır. lstanbulda 15 kaza 
l kil olunacaktır. 

Şelircmancti dabilinde:la 11" _ 
lar Be: .. 1 a.aza 

yog u, Be§iktq Sanyer 
Beykoz, K~dıköy, ÜskUdar, Ada: 
Jar, Bakırkoy F atı'h E • " .. ,_ı .. ' , mınonuuur. 

. Şe~remaneti hududu haricinde 
Sılıvrı, Kartal y alo Ç t 1 Şii ikaza ola~akbr. ya, a a ca, 

y zıldığı gibi ehir li . 
1 ec sı 

aza an kazalardan altış k .. 
,olarak değil,, ka.z.aı .... _ :~~- ışı 

• -~ Dwuswıa 
göre seçıleccktir. 

Fülürye plajında 
'()erin yerlere i~tırei lco C4k 

f ülilryc plijmda son gii:=r:de 
wkua ıelen bir kaza 
d'kk t• lb • nazarı ı a ı oe etmış, deııizin d . 

1 - • k erın yer enne )§&ret oouJ.ınası • . 
1 b 

. ı_çın 
Jinm ge en te liğat yapılm t 

ret k ış ır. 
............... yerleıcfc f,Oz esi 

menedilccektir. 

( Oefterdarlık llllntarı] 
SATILIK APARTIMAN _ ~ 

Hacımcnsur sokak Sişll: Bodrum ka~ ~l 
ala kömürlük ala odunluk bir oda bi~ 
bala ve çam~ırhane ı«ltı ikana :rllmi d · 
oda atn hnlA alu mutfak altıncı ka: 

ayrıca daı:a? su ~eposu .tulumba elek
aik terkos tesısatı mevcuttur. Ta'hmin 

edilen kıymeti dön taksitte veıilınek 
~e !8000 ilradır. Birinci taksit iha

leyi mütea'lcip ahnaca'knr. 'Sa~ muame1eS]. 
31 .7.930 tarihine müsadif perşembe gü. 
nü saat J7 de &y~ malmüdürlüğün-
de paurlık "SUretile 7ap1lacakur. (R.) 

SA'fiLtK Af'A'RTIMAN HISSESl -
·o. 14-74-14. 84-86,88 O'-'umusa cad

de Jnde .Şişhane ıblrlııci .kat Jki dük.Un 
üç oda blr hail, lkind kat b~ oda bir 
hal! üçüncü kat beş oda bir hala: dör
düncü kat beş oda lbir hala nısfı knpalı 

.nısfı açik daraça zemln ıkatta her daire. 

ye mahsuc kömilrlük elektrik terkos 20-5 

lhi seye tahmin edilen kıymed dört tak-

irte ... ·enlmek ardle 1278 !imin. Sanş 

muamele 8t .7.930 tan1ıine üsadif 

perşwıbe ün il uat l 7 de Bey.oğlu mal

ımıidürliiğünde pazarlık suretile ;apı)a

caktır. (R) 

~dliyede: 

Duble lsmail -. -
Cezası S seneden 15 se

neye çıhtı 
Geçenlerde Divanyolunda bir 

birahane önünde Duble Jsmail is
minde bir şuför, polis Avni Ef. 
Din oğlu Cemali öldiirmüş, ağır 
ceza mahkemesi, vak'ayı kaza· 
el) katil mahiyetinde görmüş, 
bq sene ağır hapis, 1000 lira 
tazminat karan vermişti. 

Müddei umumi Burhanettin B. 
vak'anın tehevvilren katil olduğu 
kaydile ceza istemiş ve karar, 
talebe uygun olmadığından, 1J1Üd· 

- Q.ei umumilikçe temyiz edilmişti. 
Dün nakzen muhakeme neti· 

cesinde Nusrat B. in riyasetinde· 
ki mahkeme heyeti kendisinin 
tehevviiren katilden on beş se
ne ağır hapae konu1masını, 1000 
lira tazminat vermesini kararlaş
tırmıştır. 

Çocuk annesini, annesi 
9ocuaunu buldu ı 

Evvelki gün adliyede işi olan 
bir hanımın çocuğu koridor<la 
yalnız, bulunmuş, " Ben annemi 
isterim ! ,, diye ağlaması nazarı 
dikkati celbetmiş, .ınUddei umu
milik polisi Necati Ef., çocuğu 
muhafaza etmiştir. Biraz sonra 
annesi meydana çıkmış, Necati 
Ef. ye teşekkür ederek çocuğu
nu kucağına almış, gitmiştir. 
Hanımın mahkeme reisinin yanı· 
na girerken çocuğunu dışanda 
bırakbğı, çocuğun da oda kapı· 
sından uzaklaştığı, bu suretle 
anne le çocuğunu biribirlerini 
kaybettikleri anlaşıUnııtır. 

Adliye Vekili -·-On gune kadar 'ehrimlze geliyor 
Ankaradan alman malfımata 

göre Adliye Vekili M. Esat B. 
ön güne kadar ıehrimize gelerek 
buradan lımire gide.cektir. 
-----------

] Küçük baberJor 1 
ilk üzUm - llk üzüm mabsulü 

dün lzmirden tehrimize gelmiştir. 

Maarif cemiyeti balosu -
Temmuzun on ~edinci perşembe akşamı 
T. maarif cemiyeti tarniından Büyiıkııdada 
Yat kulüpte bjr balo verilecektir. 

Kastamonuda bolluk - ıKasta· 
monodan alınan malOmata göre o ha0;·all 
mahsülünde 20 senedir görülmemiş bir 
bolluk varıhr. 

Gaz hilekArlığı - Kolza ile ka
nşık gaz satışının önüne ge;çmek için 
neşredilen kanun dün güı:r;ıxük jdaresine 
tebliğ edilmişt!r. Buna güre hariçten mo· 
1tör yağı getir.ip .burada 1asfiye eden fab. 
rikalarda.n ağır .resim alınacaktır. 

Çanakkale abidesi -Çanakkale 
ıde inşa edUecek ıaWde masrafına !bütün 
vil~yetlerin .ştirak ettirilmesi düşünül· 
mektedir. .Bu suretle .500000 lira top
ilanacaktır. 

Tahlisiye - Tahlliive umum mü
dürlüğü Karadeniz tahlisiye ·istasyonlarında 
eniden bazı tadilAt ;apaıağa ve ası1 

levazımatla techize karar vermiştir. 
Şirketi bayriyede - Şirkctllny

rlyede bu günden itibaren ~ırı; ıtırrifesinln 
tatbikine baılan mıştır. 

Maarif mfisteşarı - Şehrim.iz.de 
bulunan maarif müsteşan Emin ıB. cumar· 
tesi gilnü Anka.raya donece.ktir. 

Berlin sefirimiz - Bertin sc
ıfirimiz Keınaletrin Sarrii Aş. YaloT:ava 
gitmJş.tir. • 

Çekoslovak talebe 
<Şehrimizde bulunan Çekoslo

vak talebeden bir kısmı Atmaya 
hareket etmiştir. 

Eman.ette 

Operet teşkili 
Darülbedayi murakaba encU· 

meni bir operet teşkili huıuau• 
nu «la tetkike a amııhr. K n
:servatuv,a_r ve tehir aodosundan 
istifade dilerek ~l edilm~i 
muhtemel bu opereti Avrupa 
getirilecek bir rejis6r idare 
decektir. 

G. mübadillere tevziat 
Gayri mübadillerden araıi 

sabipleriııden 50 kişiye daha 
bugün te~at apılacakbr. Tı .,. 
ziata sabahleyin 9 da başlanacak 
16.30 a kadar devam edilecektir. 

Gayri mübadiller cemiyeti 
reisi H lil Paıa bir mllddettir 
mezuncn Anııpada bulunuyorôu. 
Mumaileyhia .cW11arteıiye gelmesi 
beklenmektedir. 

oBulmac 
ı 

2 
3 

" s 
6 
y 

8 

1 
2 
~ 
4 
5 
6 

DJbıkiJ bulmacamızın 

Darülfünunda 7 
Yazı aıakineıi cıahnmıt deAfldlr 8 

Hukuk akUltedindeki yazı 9 
maldnMi eJelesi luzibat mec· 1 O 
i i e intikal etm' ·r. ifahltikat 11 i:iiııı;;ıii;;;i;-:;;;;;;;;i~;;;;;;;.;;;;...:m;;;;;;;;;;;;.;....;J 

neticesinde makinenin çaknma· 
t<lığı, bir b a makiDe ıablacak 
ike1'. :vanlı likla f.aklilteye •t 
olan .makinenin aatılıia &&kanl
dığı anlaşılmışt,ar. Bununla bera• 
her inzibat meclisi bu ~susta 
yakmela l>ir karar verecektir. 

Seyyahlı~ 
Dün ıehrimize "Lamarti~,, 

vapur.ll ile '80 F. a z aeyyahı 
gelmiıtir. 

Ayın 18 inde de İngiliz baa
dıralı "City ot P.aris,, ile 300 
eyyah daha rdecektir. 

bulma camız 

Soldan sağa: Yukardan aşağı: 

1 - Hastalığa deva (4), dert (4) 

2 - Ülkemiz {() 
3 - Nota (2), çift değil (3), znman (2) 
4 - 'Zaman (2), fakat (3), nota (2) 
S - Yemek aleti (5). şimendifer (.5) 
~ - Zaman (8), kışın yağar (3) 
'l - Bir vi!Ayetimiz (5), kıyı (5) 
8 - Renk '('2), yazmıik (3), rabıt 

edan (2) 
9 - ttçilecek şey (2), yol (3), şikar (2). 
ıo - Yeni dünya (71 
u - lnnti {4'). bir .a~kcd rütbe (4) 

Xapan: Kabataş • Muza// er 

emiryolları ilcinları ] 
Elli ton ıilrtofar yağımn kapalı zarfla münakasası 4 ağustos 930 

pazartesi giin6 saat 15 te Ankarada devlet demiryolları idaresinde 
yapıla~akbr. 

lştirak edeceklerin rteklif mektuplarını ve muvakkat teminatla
rını ayni fiinde ıaat 14.30 a kadar mtinakasa komisyonuna ver· 
meleri lizımdır. 

:ftdiple.r ınlnakua prbsamelerini beş lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpqida idare veznelerinden tedarik edebilirler. .. . . 

Kayseri poz böl6ğil alb ~ et ve ekmeğinin kapalı zarfla mli
nakasaıı 30 temmuz 930 çarıamba pnil saat 15 te Ankarada 
devlet demiryollan idaresinde yapılacakbr. 

'.iştirak edeceklerin te1dif mektuplarını ve muvakkat teminatla
nnı ayni JOnde saat 14,30 a kadar m&nakua komisyonu katip
liğine ıvermeleri ~lzlmdır. 

Talipler münakasa prtnamelerini Oç lira mukabiljnde Ankarada 
ve H~daıpatada idare veznelerinden Kayıeride Kayseri - Sivas 
İniaat mUfettişliğinClen tedarik e ebilirler. 

,,,. ,,,. . 
Bin ton yerli ıkok k6müriintın kapalı zarfla müna\:asası 4 ağustos 

930 pazartesi gUnU saat 15,30 da Ankarada deVlet demiryoJlan 
idaresinde yapı1aca'kbr. 

lttirak .edeceklerin teklif mdctuplarmı ;ve muvakkat teminatlarını 
ayni giinde ,..t IS e kadar .uilnakasa kAtipliğine vermeleri lazımdır. 

Ttlipter münakasa prtnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

~ı ;I ]i ıJ ıı ıl ı ~= 
Tayyare Piyankosu -

11 Tem. 1930 dadır 

Aynca 100.000 liralık 'bir mükafat ile 50.000, 40.000, 
25.000~ 10.000, liralık büyük ikramiyeler Yardır. 

Hiç kazanmamış Numaralara 30 zar lira 
teselli mükafatı verilecektir. 
Bayilerdea Temmuzun yedinci günll ak~amma 

kadar talep edilmelidir. 

10Temmuz Perıembe 980 

" dahli de ' Harıçte 

1 aylığı Kuru~ 150 
3 .. .. 400 801 
6 ,. • 7-SO 1~50 

12 .. .. 1400 2700 
I'\ . 

-Saf.er 

1349 
Bu g cek' Ay 

Güneşın doğu~u: 4,38 - batJJı 1~43 
Ayırı dogu~u : 21.04 - batı~ : /4 13 --

Namaz v~tl~l 
:Sab .. h Oat• Udodı Aktam Y ahı JQlaa i: 
:Z,4tl 12,19 16,19 19,43 21.«Z ı.;ıı 

Hava: 

Hava bugün kısmen aç.ık 
kısmen bulutlu olacak rüzgar 
lodos esecektir. 

Dlin saat on 1151 de azami 
hareket 28 derece idi. 

Rady,o: 

Bu akıam Ankarada 
Saat 19 R. C. orkestrası: 
1 - ~c&eber: Marş o flAmbo. 
2 - Seosııns Snnsun Dama. 
3 - Masne: Sercnal lspanyol. 
~ - Strans: l3ahar (\·als). 
5 - Scnsans: J inci mazürka. 
6 - I<\:ars Papi. 
Sant 20 • as ajans haberleri. 

., 20 • 50 de Caz. 

'Slnenudar : 

Alkazar - ıHakimci tcihu 
Alemdar - dikişçi :güıeli 

Beıiktaı Hilll - Çarın yaveri 
Ekler - Perestiş 

Elhamra - Üç ntklh 
Etuval - Silik çehreler 
Fransız - gönfil 'isterse 

Majik - Talib Tot 
Melek - seni sevdim 
Oper - E:b eli ı.auamma 

Şık - Kazanova 

k Süreyya Kadıköy.)Porterde bir ~ 

SIHHAT!Nizl :' , 
iHMAL . 

,::~:~.~ız~ 
usullr wc.ud• e• 
tirilm L1NIA r· ı 
mcrl aemidıgi iıalc., : -
eder ve vllcudu". : ., 
bulutunu incdtır. ı: . 
Ellutikl N~ da\"O · '. 
ruklı bır rıkOÔfn ı ..,, 
mamul olonLINIA' j ,.._,,. 
hem ıpoı"CUlorın • 1 "'' 
.hem .amdiyat gl'.lrenlrr:ın tunrrl o1np 
lfcnn1 r endi 1nyı ı "',Yrllndc lıh· 

lun .%Ubunına nı.enı olur 
!stanbuJ'da yalnız Deyoğlundı 
Tünel meyd8nında·12 numarada 
~·e İsü~lii.l cadde inde mı.ı; J 'o,,da 

r: Jllounel - # 

' ~ mağazalıırınaa atıhr. _. 
Hususi mağaı.aı11Uia mııı cc:riı~ catntı 
'lrcyabut .batnın kutru \'C aıq,:boyvn\1%ll 
bildirmek snrchlc adruinııc gönacmı~ 

ınıizi "rtc,y.inız • 
Fiatı 17 Tiirk lirası 

Poıta De t;lınaenlcn kcmnirr-muvaftk 01-
madığı takdirde ıtcbdıl veya ht.dclı iadr 

ctlılıt. 

Beni getiren ofor fendiye 

Dün sabah Sipahi ocağı ra
nmdan otomobilinize hindim. 
Beni Vakıt matbaasının kapısın .. 
d bıraktınız. Otomobilinizde 
F.l".ansızcadan terceme edilmiş bir 
tiyatronun son iki perdesini yaz
dığım bir defter un ttwn. Bu 
defteri matbaaya ıismime bıra~ 
kırsanız, beni kargacık burgacık 
müsveddelerden 90 küsur ayıfayı 
tekrar yazmaktan kurtaracağınız 
için, büyük- bir :sevaba girmiş 
olursunuz. Hasan Rasi rn 

K T,,a abo
ne olunuz 

Q 
J . 

~ 

j • .. 



Seyrisefain 
er ez acentesi: alata öprü başmda. l:Seyoğiu 
Şube acentesi : Mahmudiye Han altında İstanbul 27 40 

lskenderiye sürat 
postası 

( 1 Z M İ R ) vapuru 11 Tem· 
muz Cuma günü saat 13 te 
Galata rıhtımından hareketle 
ertesi sabah İzmire varacak 
ve aynı günün akşamı lzmir
deP kalkarak Pazartesi Isken
deriyeye varacaktır. İskende
riyeden Çarşamba kalkarak 
Cuma İzmire varacak ve öğ
leden sonra İzmirden kalkarak 
Cumartesi öğleden sonra ls
tanbula gelecektir. 

Istanbul • lskenderiye yol -
culan için: 

Lira 
Birinci kamaralar " 120 
İkinci " 80 
Üçüncü " 40 
Güverte yemeksiz 20 

Bir yolcunun azimet ve av
det biletinin avdet kısmın
dan yüzde yirmi beş, üç veya 
daha fazla nüfuslu bir aile 
olursa yüzde otuz; ve üç veya 
daha fazla nüfuslu ailelerin 
azimet biletlerinden yüzde 
on tenzilat yapılır. 

• udanya postnı 
Cuma, Pazar, Salı, Çar,am

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

1 rabzo~ ikinci postuı 
1 K A R A D E N i Z) vapuru 
J Temmuz Perşembe akşamı 

Jalata rıhtımından hareketle 
~onguldak, İnebolu, Sinop, 
.. amsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 

~ Gircson, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek ve dönüşte Pazar 
iskelesile Rize, Sürmene, Of, 
Trabzon, Polathane, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 
İnebolu ya uğnyarak gelecektir. 

Antalya postası 
( ANAF ARTA ) vapuru 13 

Temmuz Pazar 10 da Galata 
nhtımmdan hareketle İzmir, 
Knlliik, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkUr iske
lelerle birlikte Andifli, Kalkan, 
Dalyan, Mermeris, Kuşadası, 
Çanakkale, Geliboluya uğrı
yarak gelecektir. 

Beyo/lu beşınci icra memurla/undan: 
Bir deyni mahkümünbihten do
layi mahcuz ve füruhtu mukar
ıer bulunan karyola, masa, 
mangal masa örtüsü ve sair 
eşyayi beytiye Boğaz içinde 
Büyükderc vapur iskelesi kar
şısında çeşme ittisalinde 367 
No.lu hanede 13-7-930 saat 12 
füruht edileceğinden talip olan· 
Jarın yevmi mezkürda memura 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(279-92) 

lstanbul 3 üncü icradau: 
Bır alacağın tahsili için mah

cuz Ye çok müstamel bir en 
temasional kamyonu 15-7-930 
tarihine tesadüf eden salı günü 
saat 8 den lOa kadar Pangaltıda 
Gran garajda açık arlbrma ile 
satılacağı ilan olunur. (279-81) 

VAKiT 
Tabıişlerini~i yapar. 

YALOVA 
'-' 

PLAJ ve 
Kaplıcalan için 

Cuma postaları 
Köprüden: 

S,D. S,D. S,D. S,D. 
8,00 9,00 13, 15 21,30 

Yalovadan: 
S,D. S,D. S,D. S,D. 
5,15 18,00 19,00 19,45 
Yolcuların bilhassa plajlar

dan azami surette istifadele
rinin temini için saat 13, 15 de 
bir posta yapılmıştır. Bu posta 
Köprüden hareketle doğru 
Yalovaya 15,25 de vanr ve 
Yalovadan 19,45 de kalkarak 
Köprüye 21,55 de gelir. 

Bozcaada postası 
(G E L İ B O L U) vapuru 12 

Temmuz cumartesi 17 de idare 
nhtımından kalkar Gelibolu. 
Lapseki, Çanakkale, İmroz 
Bozcaada ya gider ve Ça -. 
nakkale, Lapseki, Geliboluya 
uğnyarak gelir. 

( GÜLCEMAL) vapuru ta
rafından yapılmakta olan ( IZ
MIR SÜR'AT) postalan 14 
Temmuzdan itibaren badema 
her hafta lstanbul' dan pazar
tesi lzmir'den çarıamba gün
leri saat 14,30 da kalkar. 

(MERSiN SÜRAT) postalan 
da 16 Temmuzdan itibaren 
her hafta Istanbuldan · çarşam
ba günleri saat 11 de kalkar. 

14 Temmuz Pazartesi gü
nünden itibaren mevcut Mu
danya postalarına ilaveten 
Pazartesi, Perşembe, Cumar
tesi lstanbuldan Mudanyaya 
Pazar , Salı , Cuma günleri 
Mudanyadan 1stanbula Ereğli 
vapuru tarafından aralık pos-
taları yapılacaktır . Vapur 
Tophane Seyrisefain nhtımın
dan 8,30 da Mudanyadan da 
10 da kalkacaktır. Gidit 
gelişinde Armutluya 'da uğrı· 
yacaktır. 

13 Temmuzdan itibaren 
Pazar, Çarşamba Postaları da 
Gemliğe uğrıyacaklardır. 

Trabzon lüks Postası 

Sulh ıovT~~~uzPerşembe 
günii saat 20 de Sirkeci nhtı
mından hareketle ( Zonguldak, 
İnebolu, Gerze , Samsun , Ordu, 
Giresun, Görele Trabzon, Rize, 

Mapavri, ve Hopaya azimet ve 
ayni iskelelerle Sürmene, Vakfı· 
kebir, Görele , Fatsa ve Ünye ye 
uğrıyarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu karşı· 
sında Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon İstanbul 354 

8 inci icradan: 

Bir borcun temini ıçın m~h
cilz ve satılmasına karar veril-

miş olan koyunlann Kemer bur

gazda açık attırma suretile 
13-7-930 tarihinde satılacağı 
ilin olunur. (279-91) 

Taht akuruıu, pire, sinek, sivrisinek, Qüve, örüm
cek, hamam böceği ve sair haşaratı yumurtalarile 

beraber kat,iyen imha eden 

FAYDA daima birinciliği kazanmıştır 
FAYDA daha müessif, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Kokusu latif olup kat'iyen 

leke yapmaz. İnsanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA işmine dikkat ediniz. 
Devairi devlet, müesseıab milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilaliahmer, mektepler, hastaneler, 
sıhhat yurtlan, büyük otel ve lokantalar, vapur kumpanyaları FAYDA istimal ederler. 

Şi~esi 50, tene~esi 75, ıon derece sağlam ve 10 sene teminatlı pompası 75 kuruş. 
• Hasan Ecza Deposu - Toptancalara tenz.i!at 1 - ..... .. .. 

9 Temmuz 930 

Borsalar 
Kambyo 

I lnriliz liruı Kr. 
"T.L.. mukablU Dolar 
" • .. • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

1 • .. . 
• • 
• • 
• • ... 

Frank 
Liret 
Belıtı 

Drabm. 
ı.. f'rank 

Leva 
flortn 
Kuron 
Slllng 
Puet.a 
Mark 
Zloti 
Pengö 

to Ley Kuru, 
l Türk llraşı Dinar 
" Çervoneç Koru, 

Nukut 

ı !sterlin (1ııglllz) 
ı Dolar (Amerika) 

ıo Fraıık (Fnnsıs ' 
20 Liret [ftalya 
O Frank , Belçika} 

Drahmi [Y'ııoan] 

A ıldı Kapandı 

,,,3~ ~o 

2ı c .~o 

16; 
~l!3 

'20 Fr&nk (lsvlçrel 11 

OLevı !Bulıar) ~ ~c 
ı Florin [Felemenk) 

Kuron [Çekoslovak) 
ı Şlll.ng (Avusturya] 
ı Pueta ! ispanya) 
ı RayşmırklAlmanyı-

1 Zloti :Lehlswı, 

1 Pengö 1 Ma.earlstıa , 
20 Ley [Romanya] 
~o Dinar !YugoslovyıJ 

ı Çevoneç Sevyet 

Al un 
f Borsa 

Mecidiye 
1 

harici 24< so 
Baııkııo 

ıcaret ve zahire 
f'latla.r Ticaret .,_, .. , klttbtumlllllllltı 

l.uafuulaa yutlmgttr 
kJraıı 

........ Aeıut 
K.P. K. p 

But:fay 
Yumuşat JO ıs ı~ 
Sıiııter 
Sen 10 
- Zahireler -

3o tl 

~ıvdar 7 1 
rpA ş 37 6 

Mısır 7 20 
Fu::!~e 

JO 

20 

30 
20 

Gramofon plaklarında 

Hikmet Rıza hanımı 
Her gün dinlemek Ye güzel bir gece geçirmek lsters~iı 

SARAYBURNU 
Fiatlar: 

Parkına geliniz 
Duble bira 20 
Envai mezeler 25 kuruştur. 

• • 
lstanbul gümrükleri başmüdörlü-

günden: 
İstiklal lisesi sabık muallim muavinlerinden ve Hopa g6mrllğtı 

manifesto memurluğundan müstafi Hayrettin Beyin baımUdilrlilğü• 
müz muhasebesine müracaatı. .................. ~ ............ ~ 
Şehremaneti ilanları 

Pazarlıkla et 
Şehremanetinden: Haseki, Cerrabpaşa, Beyoğlu ve zllhre'fl hu

taneler için üç ay zarfında lüzumu olan et pazarlıkla ahnacak· 
tır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gtin pazarlık için de 
16 temmuz 930 çarşamba gOnn saat on bete kadar Le9'azım 
müdürlüğüne gelmeleri • 

Tahlisiye umu~müdürlüğin
den: 

220 ili 240 adet kısa kollu, beyaz renkte yazlık fanellnm 
pazarlıkla mübayaası mukarrer bulunduğundan yerli mamullbndan 
olmak üzere yolda numune ibraz etmek istiyenlerin 14 temmuz 
930 tarihine kadar Galata Rıhbm caddesindeki idarei merkeziyeye 
müracatları ve pazarlık muamelesinin dahi intihap edilecek numune 
mucibince 17 temmuz 930 perşembe günü saat onda icra kılınacağı 
ilan olunur. 

,~ Sıhhat ve neş' e kaynakları ~ 
._ ____________ .. Hayatın bütün keyif ve neş'esini kaçıran, hayata insana zın-

Diıranet i§leri relslil!i l!Vazım mü-
dli.l'lO~ilnden: dan eden muannit sancılar, mafsal iltihap•an ve bilhassa aaa-

Hayratı ~erile için münaka!lai bi agw rılar uzun ve devamlı bir tedaviye ihtiyaç gösterirler, fakat .. 
ileniye suretile mübanıı olunacak 
sekiz il! on bin kilo Rum'eli meşe kömü· 
rünün 19 temmuz 1930 tarihine müsadif 
cumartesi günü münakasa bedeli haddi 
!Ayık görüldü~ü takdirde ihalesi icra kılı· 
nacağından Yeni cıtmii terif avlusundaki 
anbara kadar maanakliye itasına talip 
olanlann yüzde yedi buçuk nispetinde 
depozito akçelerile \'eya e~ham ve tah· 
vil!t gibi teminatlarile lstanbul Evkaf 
dairesinde Diyanet i~leri levazım müdii· 

riyetine müracaat eylemeleri. 

Zümrüt Yalova kaplıcaları 
Bu ağrıları kısa bir zamanda izale ettiği gibi, Ekzema, 

Gal, vesair cilt· hastahklannı, mide ve barsak iltihaplarını, ka· 

dm hastalıklarını ( ovarit, metrit vesaire) kat'i surette iyi eder. 

Yemek ve oda fiatlarında tenzilat yapılmışt!r. 
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:'\üfus askerlik \ e evrak1 sairem za\·i 
olmuştur. Yenisini nlacaıtımdan e$kisi
nin hükmü yoktur. 

Eyip Feci çelebi mahallesi Çayır 
caddesinde ~o. l l Cc\ at 

S N'iıfus kAğıdımı zan etcim. Yeni
sini alacağımdan eskisınin hukmü yoktur. 

Galata Şchsu~ar .;okak l\Ju•tafa 
bey apartmanı :\o. 2 lzak Dabo 

GAYRI l\IENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA !LAı'\JI 

Os~ildarda 6 mcı icra memurlu!fun
dan : 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayrı menkulün ne ol
duğu : bir kıt' a arsanın üçte bir 
hissesi. 

• Ga!rı menk~lün bulunduğu 
mevkı, mahallesı, sokağı , numa
rası : Fatihte T ezgahcılarda 
Hüsambey mahallesi ve cadd _ 
sinde 31-33 No. e 

Takdir olunan kıymet . t 
1320 lira. · amamı 

Artırmam yapı lacag· ı ye .. 
8 

, r, gun, 
ı-.a at: 14- -930 tarihine müsadif 
perşembe günü 15 ten 16 a 
kadar. y 

1 - İşbu gayrı menkulün ar
tırma şartnamesi 13.7_930 t ._ 
h. d . 'b an ın en ıtı aren No .1 Ü . ı e s-
küdar 6 mcı · ıcra dairesinin 
muayyen numarasında h k . 

.. b·ı . . er esın 
gore ı mesı ıçin açıktır, ilanda 
yazıla olalardan fazl ı ~ 
1 k . . a rna umat 

a ma ıshyenler işb t 
ve 930_299 ' u şar nameye 

. dosya numarasıyla 
memurıyetirn ize m .. 
ı'd ' uracaat etme-
ı ır. 

~ - Arttırmaya iştirak için 
~: ::!~ yazılı kıymetin yüzde 

3 
_ ınat gösterilecektir. 

bit l Hakl~rı tapu sicillile sa- ~ 
d' . 0 mı yan ıpotekli alacalılarla · 
ıger al~ltad~rların ve irtifak 
akkı sahıplerınin bu hakklarını 

ve ususıle f · 
ola · . 1 aız ve masrafa dair 
d h 1.d dı<\_.arını_işbu ilan taribin-

en ıt ı bar n yirmi .. . . d 
evrakı ın .. . gun ıçın e 

. r t "'lerıle birlikte me-
murıyetım z b'ld' 
eder Ak 1 

1 ırmeleri icap 
. · sı ıalde h ki 

ııcilile sabit 1 a arı tapu 
bedelinin pa l 0 rnıyanlar satış 
kalırlar. y aşmasında hariç 

4 - Gösterilen günd 
maya ictirt..k d e arttır-

Y e enler tt 
şartnamesini k ar ırma 
1 1· o umuş ve lüzum
u ma umkatbı almış bunları te-

mamen a ul etmiş ad . 'b 
l 1 Ü ve ıtı ar 

o unur ar. stünde bırak l 
menkulün bedeli zamanı 1 

dan ga~n 
n a verıl

mezse gayrı menkul ikinc· b' 
t .1 I ı ır art-
ırma ı e satı ır ve bedel f k 

h k ar ı ve 
ma rum alınan yüzde b f . 

d•v ı eş aız 
vhe ıgekr zarar ar ayrıca hükme 

acet almaksızm memu . . 
. 1 d rıyeti-

rıızce a ıcı an tahsil l 
B o unur. 
eş numaralı fıkradaki şart ta-

~akkuk etmek kaydile üç defa 
~rrddıktan sonra gayrı men

en çok arttıranin üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk et mezse 
arttı~a geri bırakılıp alıcı t _ 
ahbütlerinden kurtulur ve teın~~ 
natta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci ve 
'k' . ya ı ıncı olman ıa ve gayrı menk l 
tealluk eden kanuni hakk u e a ve 
satışın tarzına göre diğer şart-
lar satı~ peşindir, birinci arthr
madır. 

Yazılan gayri menkul yukarı
da gösterilen tarihinde Üsküda 6 . r 
. ncı ıcra memurluğu odasında 
ışbu ilin ve göste rilen a rthrrna 
~artnamesi dairesinde satılacağı 
ılan olunur. (279. 90) 

Profes ör D o k tor 

M. Lutfi 
Gülhane ve Cerrahpaşa hastaneleri 

Marazı tşcrıh mualllml 
Dahllı " intani baatalarmı Cumıa 'le p uar-
an mada her ııUn lldde11 aonra Dl.,anyolu 
Şakerel Sokak N. 7 de kabul etmektedir. 

Tclc!on. lst. 2236 

Tütün inhisarı umutni müdürlü
ğünden: 

Köhne malizme satılması 
T ~ptaşı, Çapa, F eriye ve G alata depolarmda mevcut 8889 kilo 

kanavıçe, 479 kHo çul, 4498 kilo ip 269 kilo marka- bezi ve 500 
kilo a~bal.~j pazarlıkla satılacağında~ taliplerjn her glin gelip şart
nameyı gormeleri ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkat l · · ı b' l'k ı e erı ı e ır ı te 6· 7-930 çarşamba günU saat 10,30 da 
G alatada mübayaat komsiyonunda bulunmaları. 

Yüksek Maadin ve 
Sanayi Mühendisi 

Mektebi 
Leyli ve meccani olan bu mektep atidek~ şubeleri havidir: 

1 - Yüksek maden Mühendisliği. 
2 - Yüksek sanayi Mühendisıiei. 
Bu şubelerin tahsil müddeti 4 senedir. Mezunlar staj için Avnı

paya gönderilir. Mün~asıran lise mezunları kabul olunur. 

3 - Möden meslek şubesi. 
.Bu şube ?1adenlere jeoınetr ve başçavuş yetişti rir. Tahsil müd· 

deh 2 senedır. Orta mektep mezunları imtihansız ilk mektep me· 
zunları imtihanla kabul olunur. Asgari yaş 18 dır.' 

Orta . ~ektep mezunlarının kat'i müracaatları için 25 temmuz 
930 tarıhıne kadar mühlet verilmiştir. 

Duhul_ imtihanı yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde mahal ve 
zamanı ıcra gazetelerle ilan edilir. 

T el._ İsata bir teşrinevvelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mu· 
amelesi başlamışhr. ıstidaya melfuf 6 foto ile vesaik ve sıhhat 
raporunun Zonguldakta mektep müdüriyetine irsali. Müdürjyet 

Ebedi tehdit I 
Sivrisinekler kuvvetlerinizi tüketirler 
ve slnlrlerlnl zl gev~etlrler. M~sal ve 
zevk saatlerinizin intizamını bozar
lar. Dalma müz'lç ve ekseriya t.hll
keli. olan bü ha,arata tahammül edl
llrml 7 Onları Flit ile öldürünüz.,. 
Flit sinek, slvrr s inek, pire, gOve, ka
rınca, hamam böcekleri ve tahta ku
rulan • öldürür ve yumurtalarını imha 
'eder. ,..ehlikeslzdlr. Kat 'iyen leke yap. 
m a z. Fllt 1 h a.,arat öldürüc ll sair ma
yllerle karı~tı rmayınız. Sarı teneke)'• 
siyah kusağa dikkat ediniz ~ 

~aha jCibuk 6ldürür - -
Umumi Deposu :J . BERT ve Ş0Rt:: KASI lstanbul - Galata Voyvoda Han 

KHOIK~J rnKfüsi ~Hıınom ~ 

lo~ante üazino n ~ıyot Bile Dans salon~ 
Salonumuz gece ve gündüz açıktır. Cazbant 1 Haziran-dan 

Ağustos nihavetine kadar tatil edilmiş olup 1 Eylülden itibaren 

tekrar yedi kişiden mürekkep mükemmel ahfıranga ve ala
turka muzik getirilecektir. Bu müddet zarfında asude bir 

hayat, gi.h:el bir vakıt ve iyi bir hava gilzel sevimli Marmara
nın mınzaraımı seyretmek istiyen muhterem müşterilerimize 

bir cemile olmak üzere bilumum meşrubatı m ız 
maa meze veriıecektir. 

H"iidifrivet 

Erzak ve yaş sebze münakasası: 
İstanbul Nafia Fen 111ektebi 

mübayaat kon11syonundan: 
Mektebin mayıs n31 gayeşin e kaclar i htiyr.cı olan et, ekmek ve erzakı muhtelif esile 

mangal kömür:.ine ye\"mİ ihale olan '29 haziran tarihinde teklif olunan fiatlar gali görül· 
müş \ e ya~ sebzeye hiç talıp çı km:ım ı ş oldıığıın daııme\·adı mczkılre ayrı ayn şartname
lerle \'e kapalı ;:arf usulile veniden münakes 1\•a konulmuştur. Ev~af, miktar ,.e şera
iti sairc~ini oğrenınek istiyenlcrin eyyamı ta ti Üyeden maada her gün Gümüşsu~ unda 
mektep idare~inc ,.c münakasaya iştirak edeceklerin de yüzde yedi buçuk nisbetin
de teminat akçesini mücssesatı iktı,.;adiyc muha,,ipliıtine bitte~lim alacaktan yczne 
makbuzu \·e Ticaret eda<ıında mukanet bulunduklanna dair vesaikle birlikte ye,·mi 
ihalede o!Jn 2:" Temmuz 930 Paz;r· glinü saat 14 tcmektcpte müteşekkil komis· 
yonumuza gelmeleri. 

Yiil(s~k OrıTıan mek~tebi rektorlu
ğundan: 

Erzak ve levazımı daire 
münakasası: 

Mektebimiz erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf usulile mUna
kasaya konmuştur. Taliplerin ıartnamelerini görmek üzere hcrgün, 
münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 24 Temmuz 930 Per
Şembe günü saat on beşte Defterdarlık binasında mliessesatı ikti
sadiye mübayaat komsiyonuna gelmeleri. 

' - - - -- -- --- -------- -
Er aziz vilayetinden: 
El'aziz-Erzincan yolunun 25 inci kilometroıunda vaki 216 ınetre 

açıklığında 37529 lira bedeli keıifli pertek köprüsü altı ay zarfında 
yapılmak üzere 24.6.930 taribindenitibaren 14.7.930 tarihine kadar 
yeniden kapalı zarf usulile münakasaya konmuıtur. 

Taliplerin münakasa kanunu mikebince yüzde yedi buçuk nisbe-
tinde teminatı muvakkateleriyle teklif varakalarını yevmi ihale olan 14. 
7.930 sah gününe kadar El'aziz nafia idaresine göndermeleri ve daha 
ziyade malumat almak isteyenlerin El'aziz, İstanbul nafia idareleri
ne müracaat eylemeleri • 

Maarif vekaletinden: 
1 - Maarif vekaletince umumi bütçeden idare olunan orta 

dereceli mekteplerle Lise ve Muallim mektepleri için Türk harfle
rile basılmış bezli ve korneşli mektep duvar haritaları satın 
ahnacaktır. 

2 - Bu haritalar siyasi ve tabii ayn, ayn olmak üzere Türkiye 
haritası ile beş kıta ve musattah küre haritalarından mürekkep 
tam seri halinde olacaktır. Kıtaların siyasi ve tabii haritalanmn 
ayrı veya beraber olmasında, musattah küre ile Amerika kıtasının 
bir veya iki ayrı haritada gösterilmesinde bir mahzur yoktur. 

3 - Haritaların eb'adı asgari 90 X110 olacak ve ilmi, t:drisi 
kıymet itabarile her türlü kusurdan ari bulunacaktır. 

4 - Bu suretle mnrif vekaletince harita satmak istiyen tabiler 
A j ustos 1930 gayesine kadar tertip etmiş oldukları Türkiye hari
taları ile kıta haritaları serilerinden bezli ve komeşli iki takımın 
bir istida ile Maarif vekaleti Talim ve Terbiye dairesine makbuz 
mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Lnwali metruke nuldılrh'i!f~nden: 

Tetkike verilecek kıta harita serilerinin ya tamamen veya bütün 
serinin tabedilmiş hali hakkında fikir verecek surette hiç olmazsa 
bir tanesinin çizgi, yazı ve renk itibarile tamam bir şekilde matbu
olarak verilmesi lazımdır. Diğerleri müsvedde halinde gönderilebi 
lir. Yalnız Türkiye haritaları ikmal edilmiş olarak verilecektir. 
Müsvedde halinde ka bul edilmiş h~ritalarm provalarmın basılmadan 
evvel vekalete gösterilmesi şarttır. 

5- Bu suretle toplanan haritalar mütehassıs bir komisyona 
tetkik ettir lecek ve komisyondan hakkında müsbet rapor verilen 
haritaların sahipleri bu iş için 30 Eylül 1930 tarihinde yapılacak 
münakasaya iştirak edebileceklerdir. 

Mahallesi Sokağı No. Nev'i İcarı 

Mercanağa 
L. K. 

Tığcılar 59 dükkan 14 Ş. 
Haticesultan Karabaşı 105-58 

" 
8 n 

Bostancı Bağdatcaddesi 498 8 " " 
Balada evsafı muharrer emlakin bir sene müddet ve müşahede 

suretile icara raptedilmek üzere 13 - 7 - 930 tarihine musadif pazar 
günü saat 14 te temdiden müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin 
yüzde 7 ,Sü hesabile teminat makbuzlarile Istanbul milli emlak mn
niriyetine müracaat eylemeler. 

6- Münakasa şartları ayrıca ve ağustos ayı zarfında ilan 
olunacaktır, 

7 - Vekaletçe haritaları ilmi ve t~driıi kıymet noktai nazarın
dan ilk mekteplere muvafık görUlen tabilerin haritalan Vilayat hu
susi idarelerince ilk mektepler için satın alınmak üzere ayrıca vila

yetlere de tamim ve tavsiye edilecektir. 



<...... ...... . ... ., JUJ .. ,.,,,,.,.... Hlh tulan ..... ,_.,,. 

Cıuteye ronderlJccck mektuplınn üzerine idare içinse C tdare) yazıya 
alt 5e (Yazı) l~aretl konulmalıdır. 

11 r'•ı•r .. ,,,c-.,Y•..,... Jrrutrc~r. llf••tl •'lıaic. .. •reıts weltqıılan. l y-afm•t T•"'-' t 

hıtchre,.cu u llla!ana ab.c!uka.111'.c!aa lc'a.re .. ~,-.ı c•llldlr. 

Son Sanayi Sergisinde Tnkdirle gorülmüştür. 

lstanbul acentesi : Refik Sabri ve ~ 
1 

Tütün Gümrük No~ 26 - l'el. lst. 23t 9 

Tütün inhisarı umnn1i müdiirlü
ğunden: 

70 ton yerli malı • • 
çıvı 

idare için yerli malı olarak 70 ton çivi pazarlıkla mübayaa edi
leceğinden taliplerin her gtln gelip nümuneleri ve şartnameyi gör
meleri ve pazarlıit için 14-7- 930 pazartesi günü saat 10,30da Ga
latada mGbayaat komisyonunda bulunmaları. 

Jlfuğ·la oilayet nafia baş nıülıen
disliğinden: 

Bodrum-Akyol üzerinde Bodrum mebde itibarile albşar metre 
açıklığında 9 + 600kilo M. da 2456,92 lira bedeli keşifli Hacı imam 
ve 12+666 K. M. deki 6257,64 lira bedeli keşifli Hacı Mahmut ve 
17-+650 K. M. de 3168,88 lira bedeli keşif Koca sahreç köprü
lerile 40,000 ve 41+-000 ve 42+000 K. M. larda ikişer metro 

açıklığında üç adet muhtelif menfez 28temmuz1930 Pazartesi giinü 
saat on beşte kapalı zarf usulile ihale edilmek üzre münakasaya 
çıkanldığından taliplerin vilayet merkezlerinde bulunan şeraiti 
umumiye dairesinde hareket eylemek kaydıle teklifnamelerini kanune 
muayyen teminatlarile birlikte Mugla vilayetine göndermeleri ve 
fazla malumat istiyenlerin beş lira mukabilinde Muğla Nafia daire
sinden evrak suretlerini celbetmeleri ilin olunur. 

Köprü münakasası 
J\1qfia Vekaletindeıı: 

Çanakkale viliyetinde Balıkesir - Çanakkale yolunda yapılacak 
olan 165901 lira 77 kurut bedeli keıifli Çandere, Seklik ve İncesu 
köprüleri inşaatı, ilçll bir arada olmak üzere, kap-Jı zarf usulile 
münakasaya konulmuıtur. 

Talipler münakasa evrakını görmek ilzre Nafıa vekaleti y 

umu:n mildürlllğllne, lstanbul ve Çanakkalede Nafıa başmühendis

liklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa evrakı on lira bedel mukabilinde Nafıa vekaleti 
yollar umum müdürlllğiinden alınabilir. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 661 numaralı müzayede 
mllnakasa ve ihalit kanunu ahkamına tevfikan hazırlıyacaklan tek
lif mektuplarını 21 temmuz 930 pazartesi günü saat 15 ten evvel 

Nafıa vekileti müstqarhk makamınatevdi eylemeleri ilin olunur. 

Köprü münakasası 
Tafia oekaletinden: 

Balıkesir vilayetinde Balya-Çanakkale yolunda yapılacak olan 
138973 lira 63 kuruş bedeli keşifli «Büyük Ağonya, Küçük Ağonya 
ve Müstecap » köprüleri inşaab, ilçü bir arada olmak üzere, kapalı 
zarf usulile milnakasaya konulmuştur. 

Talipler milnakasa evrakını görmek üzere Nafia vekaleti yollar 
umum müdürlüğüne, lıtanbul ve Balıkesirde Nafia başmühendislik
lerine müracaat edebilirler. 

Münaka evrakı on lira bedel mukabilinde Nafia vekaleti yollar 

umum müdürlüğünden alınabilir. 
Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin «661» numaralı müzayede 

münakasa ve ihalit kanunu ahkimına tevfikan hazırlıyacakları tek
lif mektuplannı 21 temmuz 930 pazartesi günü saat 14 ten evve 
Nafia vekaleti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Lise talebesile Fransızca öğren
mek isti yenlere: 

Fransızcanın ruhu olan gayn kıyasi fiilleri bellemek için Muallim 
Biti Efendinin ( Gayn kıyasi fiiller rehberi ) ni alınız • Fiatı 50 
posta parasile 65 kuruştur. Ankara caddesi Muallimler kitaphanesi. 

--= 5AVISI HE~ VE~DE & KU~UŞ 

MATBAA VE İDAREHANE: 
fST ANBUL, Babıali, .Ankara caddesinde •VA KIT YURDU• 

Tel 1970 (tdare) 197t tYazı)1202 (Kltap ı Telgraf ı Vakıt. Posta bıtnsaı 46 

Emniyet sandığı müs
takrizlerinin nazarı 

dikkatine • • 
Emni,ret sandığı müdürliiğünden: 
Vadeleri hululünde tediyei deyn edilmemesinden dolayı bilmüzayede sahlan emvali gayri menkule 

borçlularına bir haftalık son bir ihbarname gönderileceğine dair ne Sandık nizamnamesinde ne de 
İcra kanununda bir sarahat olmadığı gibi müşteriler tarafından yüzde on zam için vuku bulacak 
müracaatlar da kabul edilmiyeceğine mütedair bir kayıt olmadığı halde eski icra kanunundan 
mültebes bir itiyal saikasile vukua gelen müracaatların is'afına imkan olmadığından alikadarlann 
kat'i karar çekilmezden evel borçlannı ödemiş veya yenilemiş bulunmalan lazım geldiği ilin olunur. 

Sa~sun vilayeti daimi encu- (K~~~ ~ln~::rı] 
menınden: ... Hnpnetrol-• 

1 - Samsun Selahiye maballesfnde yapılacak mektep binası
nın iki keşifname ile on dört bin sekiz yüz seksen bir lira kırk 
iki kuruşluk inşaat ve tamiratı temmuzun on yedinci perşembe 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidan malisine ve hüsnü haline itimat edi
lenler ve evsafı kanuniyeyi haiz olanlar ve tamiratın devamı müd
detince müLendis veya mimar veyahut liyakat ve kifayeti fenniyesi 
Nafia baş mühendisliğince musaddak bir fen memuru istihdam e
deceğini vesaikile temin edenler dahi olabilirler. 

3 - Münakasaya iştirak edecekler müzayede, münakasa ve 
ihalit kanununun yedinci maddesinin fıkrai ahiresine tevfikan te-
minat itasına mecburdurlar. · 

4 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler yevmi mezkiirda sa
at on beşe kadar teminat mektuplarını bir zarf derununda ve 
miktarı tenzilitlannı ayni zarfın içinde ikinci bir kap ala zarf de -
rununda pullu ve imzalı olduğu halde tahrir ve esas zarfın üzeri 
münakasaya dahil olduğu iş zikredilmek üzere sahibi tarafından 
mühürlenmiş olduğu halde ima mukabilinde Vilayet daimi encüme
nine teslim eyliyeceklerdir. 

5 - Münakasaya konulan tamiratı ıartnamesi ve evrakı keş
fiyesi münderecatına ittila hasıl eylemek üzere istihdam edecekleri 
Fen memuru ile birlikte nafıa baş mühendisliğine bilmüracaa de
ruhte edecekleri işin bilcümle teferruatına vukuf hasıl ettikten 
sonra münderecatına kabul ve tasdik etmiş addü itibar olunacak
lanndan badel ihale nükUl ederlerse teminat akçesi zapt ve irat 
kaydolunur. 

6 - Encümeni vilayet ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır. 
7 - Şartname ve evrakı keıfiye suretleri Istanbul vilayet nafia 

baş mühendisliğine irsal kılınmıştır. 
Talip olanların ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin 

vilayet Ve Istanbul viliyeti Nafıa baş mühendisliğine müracat eyle
meleri ilin olunur. 

Aydın 
liğinden: 

nafıa başın ühendis-

1 - (24182) lira 90 kuruş bedeli keşifli bulunan Reşadiye-Azi
ziye yolunun 2+000-7 + 500 üncü kilometroları arasında imalib 

.••••••••Tarife••••••••• 
: 1 Def alık tu~ SO : 
: 2 • • $0 : 
: J • • 65 : 
: 4 Z5 : . , . . 
: ihtlvaç kalmavın-J : 
: caya kadar ( azamr 100 : 
: 1 O defa) ilAn edil- ·

1 
: 

: mek azere maktu : 
• • • Abonelerimizin her llç aylaAa için : 

i h~ ::::n g::a:ı::!ann futa Jlbn ! 
: için 5 er kuru' :ı;ammolunar. • .......................... ı 

Satılık - Kiralık 
Satılık hane - Fatih: tramvay 

tevekkuf mahalline beş dakika mesafede 
lskenderpaşa mahallesi Nuribaba sokağın• 
da Uç odayı muhtevi 21 No. lı hane 
satılıktır. 

İş arıyanlar 
Uzun müddet -satıcılıkta bulun· 

muş iyi Türkçe bilir bir matmazel mı· 
ğazalarda iş aramaktadır (V AKIT R.) 

rümuzuna müracaat. 

Türkçe - Fransız~a ve Rumca 
bilen bir matmazel aılclcr nezdinde 
mürebbiyelik yapmak istiyor. lVakıt K.] 
rümuzuna müracaat. 

Fransızca ve Türkçe yazmağa muk• 
tcdir bir matmazel müesseselerde daktilo. 
Juk yapmak arzusundadır. idaremizde I.. 
adresine müracaat. 

Alım - Satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış Re

min gton markalı Türkçe, İngilizce tIAv· 
yeli. Jdarede ı 1 numaraya müracaat. 

Acele ve kelepir aabhk peru• 
kar salonu - Ayda azamt 400 a.s· 
gar! 300 lira bası1at temin eden kadın 
ve erkek perukar salonu satılıktır. 

Kndıköyünde Rıhtım boyunda odun 
tüccarı Orakyan beye müracaat 

sınai ye inşaab ilk münakasa keenlem yek tin addeci'erek yeniden Müteferrik 
görülen lüzum llçerine yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Milraraat evi - Yakında açdıyoa. 

2 - TaJiplerin 661 No. kanun mucibince ihzanna mecbur ol· Bu müessesede ashabı mesalihln her D .. 
vi milracaatlan kabul edilecektir. 

duklan vesaikle % 7,Steminat akçesini havi teklifnamelerini yevmi iha - ---------
le olan 2117/930 Perşembe gün'j saat altıya kadar vilayete tevdi 
etmeleri. 

3 - Fazla izahat almak isteyenlerin nafıa başmüheddisliğine 
müracaatları. 

Blılıkesir oil4yeti encı'iıneni da
iınisinden: 

T ercUman ve - Alım, satım, icat, 
isticar, ıkraz, ısnkraz her lisandan tercfl· 
me, yazı, husust dersler, 

Galata Köprübaşı Mehmet Ali 
paıa han No. 33 

ıı~ ~ı~ıooııooıımıı-K . 
1 Dr. A. utıe 

Muayenehane ve tedavil elektrikt 

laboratuvarı. Karaköy Topçular caddesi c4 Firengi mücadelesı için liizumu olan 2000 liralık Mayıster lilç· 
yüz mark.ıılı neoaalvarsan ve 700 liralık tos markalı bizmojenol 500 Doğum ve Kadın hutalıldan 
liralık kodeks - iyodür döpotas 21 temmuz 930 tarihine müsadif mütehassısı 
pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere yirmi gün müd- Doktor 
detle aleni münakasaya \azedilmiıtir. Hüseyin Naıit 

Talip olanların yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini da- Türbe, eski Hillliahmer binuı 
ha evvel vezneye teslim ile makbuzları ve yahut banka mektupla- :ı No. 10 Telefon: lst. 2622 
rile birlikte yevmi mezkiirda encümeni vilayete müracaatlan ilin l ~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!ll 
olunur. Mes'ul wüdür:Reftlc Ahmet 


