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Piyanko n m ral rı ı (Vakıf) ta arayınız: Para 
üzerine hemen alabilirsıniz listem·z 

lZl 

Tenkile devanı ' • 
Vatanın her felaketinde 

saadet arayan alçaklar 
~~~----~~--.... ----..... --------------

Rıza Tevfik, Ebülhüdanın oğlu, 
Refik Halit, P ehlivaııKadri,Mev
lan zade ve hempaları Halep 
mevlevihanesinde toplanmışlar! 

Gizli kararlar vermiş ve Türkiyeye 
dömekten dem vurmuslar 

Piyanko 
Keşide bugün! 

Keşide altı gün r süre·
cek, 2 buçuk milyon 

ikramiye dağılacak· 
Ta}'fare piyankosunun 8 inci 

tertip son keşidesi bugün 13,30 
da başlıyacaktır. 

Bu tertipte 6000 numaraya 
ikramiye, 46500 numaraya da 
teselli mükafatı tevzi edileceğin
den keşide altı gün devam ede
cektir. 

Bu tertibin en büyük ikrami
yesi 200 bin lira olup ayrıca 
yüz bin liralık bir de mükafat 
vardır. Bunlardan maada 50, 40 
25 ve 10 bin liralık olmak 
üıere dört büyük ikramiye da~ 
ha vardır. 

Keşidenin devaıh edeceği bu 
altı günde yalnaz ikramiye ola· 
rak 1 milyon 97 bin, teselli mü
kafatı olarak ta 1 milyon 365 
bin lira ki ceman 2 milyon 492000 
bin lira tevzi edilecektir. 

f Cevap gecikecekmiş! 
ı Ankara, 10 (Telefonla) - 1-
'ran maslahatgüzarı Mehmet Sait 
J Han Hariciye Vekili Tevfik Rüş
l tü Beyi ziyaret ederek görüşmüş
.tür. 

· Bu mülakatta maslahatgüza-

lrm, hükfrmetimizin geçenlerde 
• • ... - \ ~ , verdiği notaya lran hükumetini? 

Rıza Tevfıkın ~llrki Erdende alınmış bir jotoğrafı ·' ·:er~c:~ğ~ c~vabı!l.,.biraz ~aha geçı-
Ağrı dağı etrafında cereyan 1 . .. .. kecegını soyledıgı tahmın olunu-

• A • yanın hır kısmı Ag ;ı dagının yor. 
eden ten kıl har~katımıı enşıddetli Iran hududuna temas eden cihet- ~===. ==. ===.==z==l=d==. 
bir safbaye dahıl olmuştur. Eşki- lerind "h t d"l . d"'' k Ercıyaşın garbmde eyne eresı 
~~~~~~~~~~~~~~~:e~ı:a:a~e~ım~~~'~ıg~e:r~ı:s~ı ile (Hacı d~i dere~) ~~ında 

Asl•ıer abluka edı.ldı·ıer ( sıkıştarılmıştır. Eşkiya burada ~n 
kat'i darbe vurulmak üzeredır. 
Kıtaatımız (Ahlat) üzerinden ile

Asiler dört taraftan ateş altında 
oldukl8:rına göre bugünlerde imha 
edilmeleri haberini bekliyebiliriz 

Ankara, 10 ( Tele~on) - Bu ~k~anı şarktan vaziyet hak
kı~da alınan son malumat, çok muhım bir muvaff k" t" t . . a ıye ı epşır 
etmektedir: 

Agy rıdagv ın cenubunda bazı köyleıi işgal etm· d . . ış ve ora an 
(Van ) yolu istikametınde akın y~pmı~a teşebbüs etmiş olan 
asıler bugün kıtaatı mızın muvaffakıyetlı bir hücum .1 ' . y d d"l . 1 d. ı e cenuptan 
şimale, yam daga tar e ı m~ş er ır. 

Müteakiben derhal çevırme hareketine geçen kıtaatımız, 
dagy m lrana imtidat eden fakat kısmı hududumuzda k 1 b" 

b l ~ il . a an ır 
belini de aşmışlar, u surete as erı tam şekilde abluka etmiı-
lerdir. 

Bu vaziyete hudutta Acemlerin herhangi bir yardımına imkan 
vermemek için tahşidat yapılmış, 0 cephe kuvvetlendirilmiştir. 
Artık asiler dört laraftan ateş _altında bulunduklarına göre bu
günlerde hepsinin imhası haberı beklenmektedir. Asiler, bugün 

• 1 •• 
fevkalade telefat vermış.eraır. 

Asilerin işgalinden kurtulan köyler halkı tekrar köylerine 

yerleşmektedirler· . . . . . 

) 
Dahiliye vekilimiz saat 19 da Başvekılımızı zıyaretle vaziyet 

hakkında malumat vermiştir. 
~ ~ a:wwws r=mıwwwız --~ pOq'-" ~-2- - '-__, t_.: 2-td 24 

. rilemektedir. Harekatımızın bir 
haftaya kadar nihayet b_ulacağı 
tahmin edilen bu kısmı ılk saf-
hası olacaktır. Bu safha niha
yet bulduğu ~aman. gö.ze görünen 
eşkiya tenkil edilmış buluna-
caktır. 

Maamafih mevcut cşkiyanın 
tenkili ile tabii hfikiimctin vazı
fesi bitmiş olmıyacaktır. Memle
ketin sükun ve esayişine karşı 
yapılan suikastın tekerrür etme-
mesi için de tedbirler almak la
zım geleçektir. 

Tlirkiye ile lran arasında mev
cut olan ve asırlardanberi mu
allakta bulunan hudut meselesi-
nin hallide bu tedbirler cümle
sindendir. 
Ağrı dağı hadisesi zahiren 

vasi mikyasta yapılmış bir şeka
vettir. fakat işin hakikati hariç
ten memleketin movcudiyeti ve 
emniyeti aleyhine hazırlanmış bir 

~ 

suikast teşebbUsilnden liaşka bir 
şey değildir. 

( Alttarafı 6 ıncı sayıfarnızda) 

-

930 
Şampiyonu 

Müsabakamız bugün büyük bir ha
kem heyeti huzurunda icra ediliyor 

Hüsnü B. 

11 Temmuz! Türkiyede bir se· 
nelik daktilo şampiyonunun taay
yün edeceği gündür. 

Bugün sabahleyin dokuzda 
yetmişi mütecavüz başluı muh
telif sistem makineler üzerine 
eğilmiş olduğu halde parmakla
rının ve hafızalannın sllratini 
deneyecekler içlerinden birisi 
diğerine galebe çalarak bir sene 
müddetle Türkiye daktilo ıampi• 
yonuluğu sıfabm taıımak hakkını 
kazanacaktır. · Atıf B. 

Hakem heyeti azası 

kazanmak azmile 
kiyetler diler. 

Vakıt şampiyonluk sıfatını Hakem heyeti azası 
müsabakaya giren btltiln gençlere muvaffa-

(Devamı .2 ikinci Myıf amızdadır) 

Bu kadın' 
katil değil! 

Yaza-n·: 
Van Dayn 

Nakleden - ...... Omer Fehmi 

/JJD 
il' eni 
Romanımıır 

Okuyun 
ırııtmıy .aı~ıll. :> •· • l 
ao ~ooııoı l.;.ıdac n:ı:~ 

ukla. bc~·ccanla tall•~ 
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Müıadka nasıl yapılacak? 

1 - Ticaret mektebi müdürü 
CüsnU B. in riyaseti altında kız 
hayat mektebi müdürü Atıf, Ti
caret mektebi daktilo muallimi 

Hamit beyler, hayat mektepleri 
daktilo muallimJeri Ltitfi B. ve 

Lütlü B. ıJaha 8. 
Hakem heyeti azaları 

.:_.!r H. Ticaret mektebi daktilo 

muallimesi hanım. muallim Halit 
ve Salahattin B. lerden terekknp 
eden Jüri heyeti fenniyesi müte
addit içtimalarda müsabaka ıe
raitini tesbit etmiş ve yazdırıla
cak metni kararlaştırmıştır. 

2-Müsabakaya dahil olacaklar 
bu sabah saat dokuzda Sultanah

mette ili ticaret mektebi bina
smde hazır bulunacaklardır. 

3 - Jüri heyeti yukarıda ismi 

söylenen zevat ile Istanbul mat

buatı tarafından gönderilen mli· 
messillerden mürekheptir. 

4-Müsabakaya dahil olanlara 
:·nıya alışkın oldukları maki
'!r temin edilmiştir. 

- Kuraya iştirake denler nç 
1 dört kısma ayrılacak ayni 
:n yazdılacaktır. 

- Metin matbu olarak tev
olunacağı ğibi kiğıtlar da 

.. kıt tarafından damgalanarak 
ı.ızar edilmiştir. 

7 - Müsabaka bir çeyrek 
esat deYam edecek ve sürat ve 
intıuım ile yazıdaki maharet 
şı:.mpiyonun tayini için esas ola
caktır. 

8 - Musabaka neticesi önll· 
muzdeki çarşamba günkU nusha
mızda ilin ediJecek Türkiye 
daktilo ıampiyonu karilerimize 
bildirilecektir. 

Mü5abakaya girenler 
Mübakaya giren Hanım ve 

Beylerin isimleri berveçehi ati
dir: 

Semiha, Saime. Naciye, Peri· 
han, Fatma, ihsan, Seniha, For-
tine, Raıel, Saide,Nebabat, Liıt
fiye Şakir. Mukaddes,Esat Vahit, 

Mukaddes, Handan. Hayriye, Se
niha,Azize,F atma,Huriser,ŞOkran, 
Suude,Necdet,Kevser. Necll,Eni
se, Adile Mahmut, iffet Sabri, 

Eter H. Htmlt B. 
Hakem heyeti azalan 

Mahmure, Nevnihal Remzi 
Mediha Hamdi, Mukaddes, Me
diha, Z. i. , Müşerref, Mecahat 
Rıdvan, Kadriye Recep • iclal, 
Füruzan, Feriha, A. K. , Fanni, 
Nevzat , Meliha Sıtkı Bekir , 
Handan, Adalet, Yaşar. Melek. 
Mürşide, Saadet, Nevin, Refia 
Hanımlar. Azmi B., Mehmet Mu
barek B. Seniha H., Muhterem. 
Radife, Neriman, Nazmiye Ha
nımlar. H. Nuri. Muzaffer H.t 
M. Hilmi B. • Bedia Ragıp H., 
Perihan H., Mevhibe H .• Saadet 
Ömer H., Saibe Ömer H., Ko
rinpiyaki H . lar , Ali.ettin , 
Saadet B. ler. 

Malul Gaziler 
p11Z11rın tasfiyesinden ne 

k11.dar para alac11klar 1 
Malfil gazilerin beyiye ve ma

lıll gaziler pa:.;mn tasfiyesinden ar
tan paraların taksim cetveli Mali
ye Vekaletince alakadarlara gön
derilmiştir. 

Cetvele nazaran birinci derece 
de maluller 446, ikinci 402, üçün
cü 312,82 kuruş, dördüncü 262, be
şinci 223 lira 33 kuruş altıncı 1 78 
lira 66 kuruş alacaktır. Hali ha
yatta bulunan malı11 efrat, birinci 
derece 223 lira 33 kuruş, ikinci 
178 lira, üçüncü 139 lira, dördün
cü 89 lira, beşinci ve altıncı 44 lira 
alacaktır. 20 mayıs 335 ten itiba
ren kanunun neşrine kadar vefat 
eden zabitlerin aileleri birinci 320, 
ikinci 288, üçüncü 224, dördüncü 
192, beşinci 160, altıncı 128 lira 
alacaktır. 

Zabit, nefer, şehit aileleri mü
tesaviyen 11 er lira alacaktır. 
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arzusuna dllttll.. Onu isticvap sene sonra bu adamla evlenmit 

etmek istiyor; fakat alacağı olmuı nasıl m\isteb'at olabilirdi? 
cevaplardan korkuyordu. Korku ve endişe içinde ikinci 

İçini kemiren şüphe, o kadar ıualini ıordu : 
kuvvetli idi ki nihayet sormıya 
-necbur oldu: - Bu ilk çocuğunuz mu? •• 

- Kaç senedenberi evlisiniz ? Muhatabı. RUştüye cevap verdi: 
Bu suali sorarken heyecandan - Evet.. Allah kısmet ederse 

dudakları titriyor. yüzlindeki bu, ilk çocuğum olacak.. Filha· 
adelelerin gerildiğini duyuyordu. kika kanmın eski kocasından 

Yanındaki adam cevap verdi: bir çocuğu var ve beni uBaba ! ,, 
- !ki aenedenberi .. 
Rüştü, gayri ihtiyari hayretle diye çağırıyor ; fakat bu ses 

sordu : beni tatmin etmiyor •.• 

lk. ? Bu cevap, RUştilnün tüylerini 
- ı ıene mi .•• d k 
Bu tarih, kanıından mektup i en diken etmitti. Muhatabı· 

almamıya bqladığı tarihe çok nın cevapları, kafa11nın içindeki 
yakındı. Üç seneye yakındı ki muzlim dUşüncelere benziyordu .• 
ondan tek bir mektup almamıştı. Bulmuştu, nihayet karısını bul .. 

Onun kendisini ihmalden bir muıtu, karısını çalanı bulmuftu. 

Paranızı ala- Mihalakopulos Cevabımız 
b ·ı· . ~ , 

ı ırsınız ... 
V AKIT şimdiye kadar tay· 

yare kqidesinde koyduğu 
sıraya konmuş listesile oku
yuculanna bUyilk bir hizmet 
ottiğine kani idi ve bunun 
hakikatine. muhtelif okuyucu
lanndan aldığı müteaddit mek
tuplarla vardır. 

VAKiT bu son ve mühim 
keşidede daha ziyade mlifit 
olabilmeyi dOşfindil. Her gün 
çekilecek bin numarayı yine 
eskisi gibi sıraya koyarak 
neşredecek, bundan başka ka
rilerimiz keşide nihayetini ve 
cemiyetin resmi listesini bek· 
lemeden kazandıkları parayı 
hemen tahsil edeceklerdir. 

Gazetemizin neşredeceği lis
teyi EminönUnde serbayi Van
tura Efendi kontrol ederek 
imzalıyacak ve bu listedeki 
numaralardan Kader kitesi 
kendi sattıği biletleri ödeye
cektir. (Kader) kişeslnin ikinc~ 
derecedeki bayilerine satmış 
olduğu bilerler üzerinde Van
tura imzası bulunmaktadır. Bu 
damg ile imzalanan biletleri 
de satın aldıkları yerler, başka 
bir tahkikat ve tetkika lüzum 
görmeden tereddfttsü.z ödiye
ceklerdir. 

Bu suretle V AKIV gazetesi
nin karilerine tayyare piyanko 
mlldürüyetinin resmi sıhhat ve 
kuvvette bir listesini takdim 
ederek ıimdiye kadar gazete
lerde arada sırada ufak tefek 
yonbşlar g~rmllşlerse onlardan 
da kurtarmış olacaktır. 

tecavüzde muvaffak 
olamayınca 

Van, 8 (A.A)- lran'ın Çag

rışan aıiretinden altmış kişinin 

Çaıık, Ciran ve İranganiç köy
lerine tecavllz ettikleri ve gör

dUpleri mukabele llzerine burada 

muvafak olamayınca Hotabın 

Kaniıipi köyUne tecavUz ve hay

vanlarını gasbederek lrana ıa· 

vuftuklari ve Iranın Medmedi 

aıiretinin Saray mıntakuında· 

ki hudut köylerini taciz etmekte 

olduklan Saraydan bildirifmek· 

tedir. 

Hırsız yanında idi, kendiıile 
yan yana ve omuz omuza gidi
yordu •.• 

RUttll, ıon bir Omit ile devam 
etti: 

- O çocuk kıı mı, erkek mi? 
Sesi bir haykırııı andınyordu. 

Bu ıuali sorarken, kalbinin 
kaburgalarına sert bir çelik tok
mak halinde vurduğunu hisset· 
mekte idi. 

Aldığı cevap fU oldu: 
- kız 
Rüıtü, sevincinden ağlıyacak 

gibi idi. lki 11aniye evvel yanm· 
daki adamı boğmak iıtiyen el
lerile mUmkUn olsa timdi min· 
net ve şUkran içinde onun boy
nuna sarılacak, ona tefekkür 
edecekti. 

Yüzlerce, okkalık bir sıkletin 
altından kalkmıtçaaına gayri ih
tiyari boynu doğruldu ve: 

- Ooooob!. ••• 
Diyerek geniş bir nefes aldı. 
Bir kaç dakika evvel ruhunun 

Tevfik Rüştü Beyin 
da velini kabul etti 
Atina, 10 (Apo} Avrupa seyahatin

den aYdet eden hariciye nazırı M. Mi· 
halakopulos Türk· Yunan itilAfı hakkında 

M. Vcnizclosla mua.razada bulunduğunu 

tekzip etmiş ve Pariste iken Tevfik Rüş
tü B. tarafından teşrinievvelde refikasile 
beraber Ankarayı ziyaret etmesi hakkın· 
da telgrafla vaki olan daveti kabul et
miş olduğunu söylemiştir. 

Amerika maliye 
müsteşarı geliyor 

Atina, 10 (Apo)- Amerika maliye 
nezareti milsteşan M. Mils 13 temmuz
da Giritteki o.sarı atikayı ziyaret ettikten 
sonra Istanbula gidecektir. 

Yuvarlak masa 
konferansı 

Hint valiıi harekti tehlikesiq 
buluyor 

Londra, 9 ( A. A ) - Hint işleri 

nazırı M. Vedgvood Benen, Hint işlerile 
iştigal edecek olan yuvarlak masa kon
fea.ansı haklunda hükıimecten istizahca 
bulunmağa arzu eden bütün a\'am kama
rası azasına hükOmeti kıraliye namına 

bu sabah .Simlada Hint valii umumisi 
lort lrvin tarafından yapılan beyanatın 
bir kopyasını tevdi etmiştir. 

Bu mühim vesikada Hint valii umu
misi son 3 ay zarfında silD.hsız itaatsiz
lik hareketinin terakkiyatındıın uzun 
uzadıya bahsetmektedir. l\lumaileyh, 
mevcut nüfuz ve hakimiyeti devirmek 
maksadile yapılan bu mücadelenin 
metrutiyetc münafi te!Akki edilmesi IA
zım geldiğini söylemekte ve vergileri 
vermekten ve kanunlara itaat etmekten 
istinkAf eylemelerinin vatanpen·erane bir 
vazife olduğunu Hint ntandaşlanna tel
kin etmekten ibaret olan A-kidenin tehli
keli bir akide olmadığını Ut.ve e lemiştir. 

: 1 

1 Milyon liralık içki 
Nevyorkta müsadere edildi 

Nevyork, 9 (A.A) - Bu sabah Nev
yorkun kibar bir varoşu olan Scbo
roudha içki hamuleli bir lüks yat gelmiş
tir. İçki memnuiyet! kanununu tatbikine 
memur olanlarla polisler yatta bir kano 
Otomobili, Skamyon ve ıki kapalı otomo
bil ele geçirmişlerdir. Bunlar kaçak içki 
nakledecekti. f çkinin kıymeti yekQnu 
500 bin dolar tahmin edilmektedir. 25 
kişi tevkif olunmuştur. Bunlardan birisi 
tabanca atcşile yaralanmıştır 

Dereye dikilen şekiler 
Van. 9 (A.A)- Zeylan dere

siue tıkilan şakılerin taranarak 
tenkilleri ameliyesinin bitmek 
üzre olduğu ve tekilerin şerrinden 
dağlara aığınan köylülerin yurt· 
larına avdet etmekte bulunduk
ları Erçişten bildiriliyor. 

içini bir ölüm zulmetile saran 
şüphe ailinmittl Artık kalbi ra• 
hattı. Şu dakikada bir iki ma· 
halle atın evde hamil sancıları 
çeken kadın, tasavvur ettiği gibi 
kendi karısı değildi. .. 

Doktor Necip lbrahim Beyin 
evi önline geldikleri zaman Rüş
tü söyledi: 

-işte doktorun evi burasıdır .. -
Kapının ziline basınız ..• 

Filhakikcl sokak lambasının 
yarım aydınbğı arasında Dok
torun kapısına takılı küçük pi
rinç tabelada şu satarlar okunu
yordu: 

DOKTOR N'F.CIP IBRAHlf'>l 
Kadın hastalıkları mutaha~mı 

Zilin madeni sesi, boğuk bir 
akisle imtidat etti ... 

RUştü, yanındaki adama! 
-T alilisiniz, işiniz rasgidecek ... 

dedi.. ÇünkU Doktor daha uyu
mamış. Lambası yanıyor .•• 
Filvaki evin pencerelerinden ikisi 
aydınlıkb ... 
Rnştünün muhatabı, zil sesine 

Osmanlı borçları hamil
lerine ne cevap verdik? 

Paris, 9 ( A. A ) - Osmanlı 

borçlan hamiller meclisi Türk 
bU'tfımetinin 22 haziran 930 ta
rihli cevabını almıştır. Hazineye 
teshilat Q'Österimesini Rist rapo
ruuun tevdii tarihine kadar kabul 
eden hamiller meclisinin şeraitine 
Türk hükumetinin muvafakat 
etmemesi dolayısile meclis bir 
kül teşkil eden mezkur ıeraitin 
tamamen kabulü husunda ısrar 

eylemiş, aksitakdirde munhasıran 
13 haziran 928 tarihli mukavele
name ahkamının mer'i kalacağını 
bildirmiştir. 

Ankara, 10 (A.A.)- Osmanlı 
boıçlan hamilleri meclisine hü· 
kfımetimiz tarafından atideki 
cevap verilmiştir : 

«Şimdiki vaziyet şudur: Tediye 
mlişkülatının tarafeyn t~masları 
ve bizim tetkiklerimi:ıle sabit 
olması iizerine haziran 930 da 
başlıyacak tediyenin sülüs süliisan 
suretile bir anlaşmaya raptı ve 
vaziyetin M. Riste tetkik ettiri
lerek onun vereceği rapordan 
sonra tekrar temasa gelerek 
mUzakereye devam edilmesi ta
karrilr etti. Alıkonulan sülüsanın 
hükOmetçe istimal edileceği 
sarahaten hamiller meclisi vekil
lerinin malumatı ve muvafakati 
dahilidedir ve binanaleyh istimal 
edilmektedir. Elyeym devam eden 
istatoko budur. Diğer taraftan 
M. Rist raporunu henüz hazırla· 
maktadır. 

Bu rapordan sonra derhal •6 

himillerle müzakere için temasa 
gelmek mukarrer olduğu malu
munuzdur. Eğer yeni bir aranş
man üzerinde mutabakat hasıl 
olursa mesele kalmamış olacak, 
eğer M. Ristin raporu ilzerinde 
tarafeyn arasında mutabakat 
hasıl olamazsa birlikte yeni bir 
çare aramak zaruridir. Kat'i 
aranşman kadar istatokuyu teb .. 
dile imkan bırakmıyan avamil 
malumunuz olduğu veçhile tara
feyni bir ıureti hal taharrisine 
sevketmiş olan bir ahvaldir." 

Bir çökme 
Samsun'dan alınan haberlere 

göre yeni yapılmakta olan Samsun 
- Sivas hattı üzerinde Kavak ve 
Sadık istasyonları arasındaki 200 
metrelik saha birdenbire çökmüş
tür. Bu bir heyelana atfedilmek
tedir. 

mukabele görmeyince tekrar 
ikinci defa zile basmak mecbu· 
riyetini duydu. Bu defa biraz 
uzun ve devamlı basmak mec· 
buriyetini duydu. Henüz dilğ
meden elini çekmişti ki ğecenin 
sessizliği içinde bir pencerenin 
yukarı sürüldüğü ve bir ba§ın 
uzanarak! 

-Kim O? .• 
dediği işitildi. 
- Doktor beyi istiyorum .. af· 

federsiniz, rahatsız ettim. Has• 
tam var. Bir dakika için aşağı 
gelirler mi ? 

Bu davete sesle bir cevap 
gelmedi. Yalnız peucere indiril· 
di. Ve bir iki saniye sonra, bir 
terliğin merdivenleri dövdüğil 
duyuldu, daha sonra kapının ta• 
rafeynindeki küçük pencerelerin 
birden aydınlandığı görüldü. 

Betaetle açılan kapımn gıcır
tıları arasında Doktorun sesi: 

- Buyurunuz! ..• 
Dedi .•. 

(Bitmedi) 



Aşk ve ihanet! 
Bir musevi doktor kendisini 

öldürdü 
fiadisenin sebebi E ... isminde bir Rus kadınıdır 

AJber Behar isminde genç 
tir lll\l!eTi doktor evvelki giln 
~ama doğru sirkecideki mu
lye-.eh•aeıinde istiriknin mah
lllU kullanarak kendini öldUr
~Uıtür. Hadiseyi küçük bir 
lıınıetçi kızın feryadı üzerine 
iuyanlar derhal doktorun oda
IUıa koşmuşlarsa da kendisini 
l~u olarak buJmutJardır. Münte
lır zabıtaya hitaben bırakbğı 
ıllıa bir mektupta beraber ya
fltnakta olduğu bir kadından 
l)ehsetmiştir. Bu kadının ismi 
E ••• dır. 

Dr. mektubunda: Ben istiriknin 
Bcı.-e"dimi öldürüyorum Beni bo-
lla ıcbar eden E .•• dır! demiştir. 

-- . 

Doktorun intiharına sahne 
olan muayenehane$f 

,. r abkikata nazaran Alber Ef. bu 
kadınla kalbi bir rabıta te'sis 
e!nıiı, aradan günler geçmiş ve 
Dır çocuk dünyaya gelmiştir. miş, sonra bir çocuk doğunca 
auııun tizerine Albert Ef. ile Alber Ef. E •·· yı nikahlamışbr. 
~Jiıa arasında bir anlaşamamaz- Fakat E .•. kendisine sadık bir 

. blc, bir hoşnutsuzluk başlamış zevce olamamış, ve Alber Ef. bir 
te çocuğun Albert Ef. ye ait ihaneti hissedince kendisini öldilr
Dlduğunu iddia eden E... milştur. Bu rivayetin doğru olup 
A 1b b olmadıği bittabi işe vaziyet" eden 
"'U ert efendinin unu kabul 

1 SPO~ 1 

Varna şampiyonu 
İki maç için şeh
rimize geliyor 

Haber verildiğine göre, Fener
bahçe-Beşiktaş ittihadı, durgun 
geçen futbol hayatımıza yeniden 

hareket ve heyecan vermek için 
şehri11ıize bir ecnebi takım 
getirmeyi kararlaştırmışlar ve 
muhaberat neticesinde Bulgaris-

tanıo birinci sınıf takımlanndan 
V aroa ıampiyon takımının Is· 
tanbu ta gelmesi etrafında Bul-
gari111 anla itilaf edilmiştir. Vama 
ıamı •\ onu ayın 25 ve 27 tarih
lerin , ınOıadif cuma ve pazar 
gDolera Fenerbabçe ve Beıiktaşla 
iki maç yapacaktır. 

Bir tavzih 
Topkapı spor kulübü kaptan

lığından aldığımız bir tezkerede 
Kumkapı kulübti ile lik maçların· 
dan maada yapılan hususi mü
sabakalarda bir arada oynama
dıkları ve bu maçlardaki netice· 
lerin doğrudan doğruya Kumkapı 
kultibüne ait olduğu bildirilmek· 
tedir. 
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idamı ist~nen adam ! 

Boksör Adnan beyi 
öldüren tüccar 

D'ifn1'a muhakemede muddei nmumi. kanunu cezanın 
50 inci madde!Jinin tatbikıni talep etti 

Maznun mllhkemede 

Birkaç ay evvel ' ... alelide tile· 
cardan Basri 8., Adnan B. is
minde bir boksörü öldfirmüş, 

bu cinayete kıskançlığı sebep 
olduğu mevzuubahis olmuş, Basri 
B. de zevcesi Nevzat H.ı akra
basından olan bu Adnan B. den 
kıskandığmı,[zevcesineonunla gö
rüşmemesini tenbih ettiğini ve 
buna rağmen zevcesinin Adnan 
B. le görüştüğünü iddia etmiş, 

bazı şüphelerini ispat etmek is
temişti. 

Şahitler dinlenilmiş, tahkikat 
yapılmış, fakat Nevzat H. al~v
binde bir delile tesadüf olunma
mışb. 

Dün bu davaya ait muhakeme 
son safhaya gelmiş, müddei umu· 
mi Cemil B. mufassal olarak 
serdettiği iddianamesinde vazi
yeti tetkik ve tahlil ederek, 
Basri B. in Adnan B. yi teammüt 
suretile öldürdüğünü anlatmış, 
ceza kanununun 450 inci maddesi 
mucibince tecziyesini istemiştir. 
Bu madde idam cezasını müs· 
telzimdir. 

et d hk adliyenin tahkikatı neticesinde 
nıemesi karşısın a ma em eye anlaşılacaktır. ~ 

lburacaat etmiıtir. Bu esnada Bu rivayetlere musevi kansını L 1) A 11111 L A 
Lazı feraitle kadınla erkek ara- bırakıp bir Rus kansı ile evlen· " .41l 1 1 e 
•ıııda bir itilaf yapılmış ve kadın memesinin aile ve cemaat efradı Ü 

Bundan ıoara, Adnan B. in 
ebeveyninin vekilleri, şahsi iddi
alarını söylemiıler, muhakeme. 
mildafaa için perıembe günü 
sabahına kalmışbr. 

ee .. 
davuındao vazgeçmiştir. Fakat aralarında uyandırdığı aksi ame- M ~ T ı HL• k Bir intihar haberi 
l>u itilaf devam edememiş kadın lin de intihara saik olduğu ka· .3 

1 
Dün akşam Ustü Beyoğlunda 

'ocUğunu görmek istemiş, eski nşbrılmaktadır • istiklal caddesinde bir kadının 
.ı Al bert Ef. nin cenazesi dnn L u s ~va ve ihtilaf tekrar başgös- kaldırılmıştır. .A ~ I~ 1\ M kendisini bulunduğu apartımanın 
\ermiştir. Bu arada çocuğun da - il EV penceresinden intihar kasdile 
81duğu anJaşdmıştır. Behçet B.in tetkikleri attığı şayi olmuısa da beyfiyeti 

Dnn bu hususta duyduğu- Tütün inhisarı umum ii• ·: .. ·· Behçet • kendisinden sorduğumuz Taksim 
j• .J:gÇ& ı.,ır şayıaya göre de n:"J:)urs na\'allsindett mabsuı... ·.; mua· ~ lf:<:'f1 I "' 

1
• ı . polis merkezi kendisine bu y,Q.lda 

ber Ef. ile E . . . arasında me!Atı tetkik için Bunaya gitmiştir. Mu- _,. ·U ~ llıf' bir ihbar vaki olmadığı gibi bir 
l>aşhyan aşk kadının Alher Ef. maileyh oradon Gemlik, Bandırmaya gi· ~: ıikayetin de vukubulmadığmı 
te tr I 1 · decek ve bu seyahati on beş gün süre· % me es o masıy a netıcelen· cektir. , söylemiştir. 

~~~~~~~~~~~~~~--ÇPfii~--~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"VAKiT,, ın tefrikası: ı 

Yazan: S. S. Van Dayn 
ı 4 haziran sabahı saat 8,5 

b Aradan uzun seneler geçti; 
llna rağmen Alven H. Benso-

11\lıı katli hadisesi bili hatırlarda-
dı b l . r. ou garip ve muamma ı cına-
Ytt 14 haziranda duyulmuştu. 
O 2iln ben Filo Yansın evinde 
b~Iunuyordum. Yans, Sezan ser
liıirıde gördüğü bazı tablolan 
''taıı almak istemiş, fakat daha 
'"'1el fikrimi öğrenmeyi lüzumlu 
:ÖrdGğii için beni yemeğe ça-
ll'tnışb. 
. 8u vak'adaki rolüm ne? ne 

dıye size bunları ben anlatıyo· 
l'llrn. Her ıeyden evvel Yans ile ,, h' ti . · •nıdaki rabıtanın ma ıye nı 
~lh etmeliyim ki olup biteni 
.'•ramakta müşkülat çekmeye

'lııiı? 
bCn avukatım. Zaten ailem 

:fr•dı için, bu mesleğe intisap 
hlrnek pek uzun zamanlardan 
b~l'İ Adet olmuıtur • Liseyi 
• 
1tirdikten sonra hukuk tahsili 
ır . 
U~ Harvarda gittim. Yans ıle 

defa orada karşılaştık. 
~Dabım ne yaramaz, ne afa

~'11, ne milstehzi tabiatli bir 
~tu.ktu. Biltlin arkadaşlan on· 
darı yılmışlardı. Hocalara gelin-
t~ k d v aderin başlanna sar ıgı, 

'~ıtklarına doladığı bu beladan 
~lar da yaka silkiyorlardı. 
'I ana, yüzlerce kişi içinde na-

Nakle<len: Ömer Fehmi 
sıl oldu da beni kendisine dost 
ve arkadaş olarak seçfr buna 
hala aklım ermez. O~u se
viyordum. Hareketleri, sözleri 
düşünüşü hoıuma gidiyordu : 
Fakat doğrusu ya ben ona hiç 
benzemezdim. Ben yarıbuçuk 
muhafazakar, hatta burjuva de
nebilecek bir adamdım. Bugün 
de aşağı yukarı öyleyim. Kafam 
fikirlerim ne pek geri, ne de pek 
ablgandır. lioş biraz da bu halim 
benim itime dört el ile sanlma
ma mani olmuştur ya. 

Vans, anlaşılan kendisi ile ta
ban tabana zıt olduğum, kendi 
?~ksanl~nm bende tamamladığı 
ıçın benımle arkadaş oldu. Bir
birimizi sık sık görüyorduk. Bu 
buluşmalar sonradan bizi çok 
yakın iki dost yaptı. 

Hukuktan diploma alınca ba
bamın Van Dayn ve şeriki isimli 
"Takibi mesalih idarehanesi,, ne 
girdim. Tam beş sene bıktırıcı 
usandırıcı bir şekilde çıraklık 
yaptım. Buradan oraya, oradan 
buraya koşa koşa ayağımdaki 
nasırlar belki iki misli büyüdü, 
fakat ne dersiniz bu müddet 
zarfında uukatlığa olan hevesim 
bir parça olsun fazlalaşmadı. 

Beş sene sonra babam heni 
kendine şerik yaptı. Brodveyin 

120 numarala binasma bir patron tardı. Neticede Yans imdada yalan söylemeli; böyle saba 
olarak girip çıkmıya başladım. yetişerek hiç kimsenin kullan- karanlığında uyanmak da insan 

Ben, dilim bir karış dışarıda madığı bir tahlil ve keşif usu· biraz sersemleştiriyor. 
mahkeme mahkeme koşarken lile işe müdahale ediyor, karan- Merakını bilirdim. Saniyıı r"-
Vans Avrupaya gitmişti. Baba- lık yolları aydınlatıyor, düğüm- fiseyı"! bayılırdı. En bilyük z v 
mın şeriki olunca o da oradan leri çözüyor, esrarlı görünen her · I . k d 
döndü. Serveti dillere destan cinayetin, her meselenin anah- resım çerçeve erı arşısın a ı ..... ı· 
olan halalarından biri ölmüş, tarını kanun adamlarının elleri- dinden geçmit bir halde dahp 
varım, yoğunu ona bırakmışb. ne veriyordu. gitmekti. 
Vans, bu dolar yığınına nezaret Bu meselelerde ben yalnız Bir mlltdet onu seyrettim. Mü-
etmek vazifesini bana havale bir müşahit mevkiinde kalma- tenasip çehresinin ne sert, ne 
etti. dım. icabıoa göre münakaşaJara keskin çizgileri vardı. Zalim, 

O, esasen zengindi. parasını iştirak ettim, Yansa yardımlarda insafsız istihza merakını dudak-
idare decek, şuna buna kaptır· bulundum, yalnız başıma çalış- 1 k d k' . k·ı 
mıyacak bir adama ihtiyacı var· annın enann a ı çız ı er ne 
dı. Babam ölünce bu işi üzerime tığım zamanlar oldu v.s. v.s. ··· ıarih şekilde anlabyordu. 

Yansın biraz da talili bir a-
aldım. Tası tarağı toplıyarak dam olduğunu kabul etmek li- Küri kahve getirdi. Tam içer-
bizim ecdat mirası idarehaneyi ken sert bir zil sesi bütün evi • zım. tık hamlede karşısına öyle 
kapattım. Yansın mudiri umur. çınlattı. Biraz sonra Nevyork muğlak, öyle esrarengiz ve aşa-
oldum. ğı yukarı bütün Amerikada he- müddei umumisini kapının eşi· 
yapılacak pek az ~ vardı. Doğ- yecan uyandıran öyle meraklı ğinde gördük. 

rusunu söylemek lazım ise Benson bir vak'a çıkmıştı ki yaloız bu Yans yarı alaycı, yarı faıkın 
cinayetinin keşfedildıği güne Benson mes'elesini halletmesi bağırdı: 
kadar bu vazife bana hayli sıkın- ona lüzumundan fazla şöhret - Bu ne ? Nevyorkun uyku 
bh geldi Brodreydeki 120 nom· kazandırmak için kafi geldi. şampiyonu bu saatte yatağınız· 
rolu binanın kapısına kiıit vur- Maamafih ben de tamamile bi- dan kalkarsınız, haf 
duğum için bayağı pişman ol- taraf olarak tesbit ettiğim bu Müddei umumi şaka edecek 
mağa başlamıştım. Fakat bu ta- notları gene ayni talie medyun halde değildi. Suratı asıktı. 
rihten sonra kararımdaki isabeti değil miyim? _ Yans, acele işim var, dedi 
anladım. Düşünun tam dört sene 14 haziran sabahı Yansın evi- gevezeliğe vaktim yok, buraya 
bir dakika durup dinlenmeden ne gittiğim zaman kapıyı bana bir vadimi yerine getirmek için 
hep birbiri ardı sıra sökün eden 
esrarla cinayetler, karanlık muam hem oda hizmetçiliği, hem de geldim. Alven Benson katledildi. 
malarla meşgul olduk. Bu benim vekilharçlık yapan ihtiyar Kürsi Yans kaşlarım hafifçe kaldırdı, 
gibi genç bir avukat için bulun- açb. Yans daha yeni uyanmışa cevap verdi : 
maz bir nimet demekti. benziyordu, Arkasında ropdö - - Yok canım.. Bu kadar er-

Dört senede yüzlerce muzlim şambr, ayaklarında terlik, geniş ken olması ne fena .. Helehele 
facia öntımde resmi geçit yap- bir koltuğa gümülmüştü. Dizle- siz oturun bakalım bir kere ... 
tılar ve ben hep bunları kayd- rinin üzerinde Sean sergisinde- Ne olur canım.. Kilrinin pişirdiği 
ettim, yazdım, çizdim. Böylelikle ki resimlerin kopyalarından mü- bu nefis kahveden içmek daha 
muazzam bir dosye yığım vü- rekkep bir albüm vardı. müreccah değil mi? lşte boş bir 
cuda geldi. Neş'eli görünüyordu, ben içe- iskemle! 

Yans bu faciaJann belli başh ri girince: Müddei umumi Markam bir 
eşhasından biri idi. Zabıta ve - Ayağa kalkmadığım için saniye tereddüt etti. Yansın kah-
Adliye her vak'ada afa1liyorlar, beni mazur görün dedi. Bütün ve söylemek üzere zili bastığını 
acınacak kadar muvaffakiyet- bir san'atın ağır hğı dizle- görünce bir koltuğa çöktü. 
sizlik. beceriksizlik gösteriyor· rimin üstünde ••• Sonra ne /Devamı 11u-' 
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W™il1t_ - . . CENNET -
Musolininin makalesi Emanetdeğil,emanetin! fEDAYILERI - ·6'"" - S k ki 
VAKITın dünkil haftalık ila- Geçenlerde bir gazete, li- == YazEn. 1Uia= o a arımız 

• lnd it 1 b k"I' M M man şirketinin bir ema- Birkaç gün evvel yol ~ 
.,, es e a ya qve ı ı . u- M h 1 b · · f d.. bOf IOIİninin bir makaleıi vardı. Bu net olacağını yazıyordu. Bir, iki u afız arım mı eni vuracak ? . mı ve~mış ım, un 

k 1 F b k·ı· M glln sonra başka bir gazete bır sel yatagından farksız 1 
ma a e ransız aşve ı ı • . . . . . d d l b 1 d B . f d b A Şehremanetının lıman şırketıni S l e e çamur ara u an ıme 

drıylantl t~ra m kanl'f Udt~1° Avrupa eline almak istediğini haber ver· a i.hattin Haldun ile Zeydunun göstermiş yolun güzel bir ismi var, 1'. 
ev.e. erıne te 1 e len vnı- di. oldukları cesareti fevkalade takdir etti hetiye caddesi diyorlar. va'I, 

pa ıttihadı hakkında 1ta1ya baı- O hald b' . . h b d f k b lk' h kiı' t d ..... J kil" . kt . h . e, ınncı a er e u a e ı a KB en a ına ayr 
Yel ınınh nob"l aı hnau~ı. avı bir lahika eksikliği varmır: - 82 - fakat bugOn dediğim gibi 
o mü~sbı . ads~ ıBe us?~' bVıAr KkılyT- ., Liman ıirketi emanet ola- F edayilerin ikisi ölmUı, ikiıi le milkellef olduklannı itiraf et- yatağı halini almııhr. Yağ~ 
me aı~ ır. ~n~n _ıçın .. cak !,, değilmiı; "Liman şır- yaralanarak çekilmişti. Geride mişler, bunlar idama mahköm çamur da!gaJarile köpilrür, 
aydnenk u k ma a1eyı terckud~e keti Emanetin,, olacakmış. kalan dört fedayi iki kardeşin olmuılar, ondan ıonra blitlln rak havalarda çöllere dl' 
e ere o uyucu arına ta ım üzerine ataldıkları zaman diı şehir taharri olunarak ıilpheli s·ıı ı ı 
t 

.. · f d ı b 1 * ı ur parça arı, oaıı etY• 
e megı ay a ı umuttur. B h b kapı yılulmış, muhafızlar içeri şahı:ılar tevkif olunmu• bunların ı · · ti .. . _._-.,i 

M. Musolini halı· hazırda Av- ir a VUZ &fi TY manzara ann rengını. egıJUP 
• b d d .. b" .. de. lmışlardı. Bir lahza sonra bunla- içinde kızıl hançer itaretini taşı- bu sokaktan geçen ınıan, lif 

rupa devletlen arasmda her Havuz aşın a ogup uyu- nn işi Ditmiş, ikisi esir edilmiı, yanlar biter birer katledilmişler· b ı b"l d 
h • b" · "h • . •• .. düğüm için midir ne dir van Ye ara aya otomo ı e 

langı ır .. ıttıfiakt .tedmdı~ı muMmkkun havuz başlarında otur:nağı se~ ikiside maktul dütmüılerdi. Sul- di. Bu tedbirler neticeıi olarak lece batka boyalara boyanıt• 
o amıyacagı rın e ır. a a· tanın odası da açılmıf, Selahat• eararkeıler Şe)fhinift g6tU yılmıı • 
ıesı.nde bu f'k .. t 't . . b' verim. Bu sevgi, arada bir beni t' l'k bu taraflara taarrurdan bı·r mnd· Geçende poyratlı bır gUil ı rını eyı ıçın ır ' m gece ı elbiselerile dııan u · l · · y.....ı 
,.0 k del'lle ·· t · t' F k t f&İr Nedimin oturmuş oldugw u .t... d yah gıymek lazım ge mıştı. "" .,. ı r gos ermı• ır a n nrlam1111 muhafızlarından bı"r ka- et için vaı aeçıneyı· ırıilnaaip ... 
bu k 1 · 1 v •• h·. k semte sürükler ve orada muay- " • vay yoluna ininciye kadar 18" 

ma a P.nın ası ıuu ım no - çının maktul düıtüğünü görerek görmüıtü. . . . • bf 
tası Fransa ile ltalya arasında yen bir ba~çenin havuzu başın· hayret etmiş ve bunun sebel>ini Bu hadisenin bertara fedilme- lı Jakt-tim ~ahıttt bıt renk 
mevcut ıiyaset ihtilaf n h - da bana hır kaç saat geçirtir. sormuştu. ıinden itibaren iki kardeşin saray• lamıt ve bıçare melonum ~ 

·ı d d f ık 10

1 rudu Bu havuzun üzerimdeki tesiri •~ k I fanda bir kavuna dönmtqtU. 
DU ı a e e en son ı ra an ır. Haldun cevap verdi: daki maKamı ve itibarı yt1 S'! " w ·rJ 

M. Musolini burada şöyle di- okadar müthiş ki burada kulla· - Bunlar ıizi öldürmek is- mİf, Sultan Sallbattin onlara kagımızm bu tılsımlı halidl' 
yor: nılan çatalların bayağılığını fiat- tiyorlardı. mani olduk. bir çok hediyeler, göndermiı, eşe .. dosta ba~sedecek o . 

A ü ti b" Ih ların -kaderin müsaadesile- hayli l h fvhger bu marıfet yalnaz bil 

•• ı:h vrud pa ~ ra ~ t"kırl sut vke yüksek olu~unu bile unutturuyor. -Muhafızlarım mı beni öldOr- unvan ar tevci '~lmiş, ve semte mahsus bir feJ detil-
cı evresıne ın ı a e me mek istiyorlardı. Buna inana· onlan memnun ebıek için İ b 1 ·; 

ihti. "dd ti d H l Eski ve yeni müşahedelerime atan u un hemen her ıemtı 
yacını şı e e uyuyor a - mam. elinden gelen her ı::.eyi yap- .:'"' 

bukı. b ·· k'" d · · . inanmak lazım gelirse, bu havuz y bu mucizeli varlığı görmek niv 
ugun u a emı memnum· - Hayır, bunlar munanz mıttı. Sultan bunun::ı da iktifa .. .. 

yetler, fenalıklar, haksızlıklar b.aşmın tesiri yalnız benim fize- değil, bunlar muhafız elbisesi etmiyerek iki karc~\i hususi kunmuı. • 
her hangi bir Avrupa ittihadına rımde görülmüyor. giymiş fedayi.. surette tiururuna d.ıv:t e~ .. ·1 Gerçekten bu böyledır. 1" 
manidir. Bütün Avrupa devlet- Geçen sene bir akpm gaze· - Bunu nasıl anladınız... on)ann san ve en bty::~ en: -· b~ yıllardır, bir tek tip dol 
leri arasında müşterek gayeler tesinin pel< asri olan baı mu- - Bunlardan birinin elbisesini lini de tah~!:kuk ea:rme!: istcrr: .i mıyen sa~akt~ ~ukurlara b~f 
Yapabilmek için daha evvel harriri orada bir ıarklı gibi içer· onlara ~u .::;zlen· ICiylemi•tir: mak, la3tıklerımı çamurlar ıçll 

ıoyarsanız siz de anlarsınız. ... y " 

mevcut muahadeleri ciddi ve di. Sultan maktullerden birinin -Evlatları~! ı"z Melike ile ev- kaybetm~mek için bir can, 
samimi ıurette yeniden tetkik Bu sene de, kocasının üzeri- ıoyulmaıını emretmif, bunun lenmeğe en l.lyık gençlerıin :z. gibi selHiğimi timdi acı acı 
etmek lizımdır. Harpten mu- ne hayalen asma klSprli kurmayı x~ n. il · d k 1 b OQı;zününilz, taqmınııı: Ye onu tırlıyorum. Bereket herkes ~ gugsun n ilzerın e ızı ançer " 7 

ıı:affer çıkan bazı milletler mu· dUtUndüğll bu havuz baıında iıareti glSrOlmOıtn. Daha sonra benden isteyiniz. Ben de orıunla ıekilde hareket ediyor Ye J 
zafferiyetin kendilerine getirdiği Gayya ıairesi hiç yapmadığı bir 6tekiler de muayene edilmiş, istişare edip c~Yep •ereyim. curcuna içinde işin çirkin ~ 
ıey ile iktifa edemezler. Şu hal- iti yapıyor, cigua içiyordu. hepsinin de ayni İfareti tqıdığı Haldun bu söiln cevabını lütıçlftğU farkediliyor. Yo 
de ıulh ve sükunun temininden g~ j.q,;e ve hepsinin Şeyhul Cebel feda- kardJ;tine bıra!<tı. Zeydun tered- ya'1ancı bir göz, burasını ;,."' 
~vvel hali hazırda Avrupa dev• yn~~i olduklan tahakkuk et- düt etm~den cevap verdi: yan•ldığını aklına getirmeot0 
!etleri arasındaki münaıebata , , Memlekette Vukuat ı ~işti. - Zatı uly ıza evvelce de s' ~ soytarılarına mahsus bit f 
esas teıkil eden m11ahadeleri - . Sultan iki kardeşi bir kenara nrzetinittik. Btsim bu busuıta ıe diye bellerdi. 
bir daha g6zden geçirmek la- Bor kaza~ı mıntaknsında yokulan so- r .. ', :niş, onlara bu sui kasti bir reyimiı yo'<tur. Melike aul• Bu sokak yağmur mevsi~ 
zım gelir.» yan dört kişi adliyeye ve rılm iştlr. l l f 'kl . . bn içimizden birini intihaba rinde tam bir coğrafya aer»;s 

K tb 
n - _ !:Ci ~ttı ~rmı sormuştu. d 

astamnnunun rahimli kö~·ünde t ··ı ed 'f • d' Sul d.sr.rt t ___ 1..a.__ br. 
İtalya ha• vekili Mösy6 (Mu- • Haldun tereddot etmeden an- enezzu erie onun vuı esı ır. ar u anuuua " 

Y Hasan knnsı Şerifeyi öldüren bir kişi h" d' · f il h" il ıolini, iktıdar mevkı"ı"ne geçti'gW 1' }<>' a.1• ona ızmet, ığerının vazi esi etti rr i yer yer g6 er, ne_ ır adliyeye Hrilmİ$tir. ..H • _ _1 
gilndenberi {Versay) muahade- Ba) burdun t\h· köyünden Bayram - Bunu bize Mesrure haber onu tam manasile hemşire tanı· adalat yarıma dalar, bogaJJ 
ıinin tesis ettiği statukodan oğlu Ferhatlı a ır surette yarahyan bir v~di. Biz de ona göre tedbir maktır. Binaenaleyh zatı ulyanız beliri: . Bari oldu olacak IU 1 
memnun g8rilnmemiştir. Fakat kişi adliyeye \ ~rilmtşıir. alôk. onun fikrini iitimu~ ediniz lun :'d tarafına barak-:-l 
timdiye kadar adeıni memnuni- Ba)burdun Kurm:ıı köyünden iki ki· - Niçin bana haber 'verme- v-eya iatimıaç ettiriniz. Slı Onun- yapıbr.ık mektep çocald•"· 
yetinin e0 ıbabını bu kadar açıl< Şi biribirini ağır surette yaralamışla r dır. d 'riz. dut. tatbik:l~ .sahası diy. e g&steri~ 

A Su.tan Sallhatthlin daha ha· d ld ı.ı.- • IUl'ette ıfade et.memiş.ti. Görü- '•şehiri n DOA-anhl~ar nahlre5İnde bir - Çünkü pek emin değildik. Mada~l-.ı. yol eti it, ~ • / 
n ki k 

kadını öldüren iki kişi adliyeye veril· O · · zıthklı olduğu anlatılıyordu. d d b • do n yor artı ıtalya ıle Fransa :ıun i~ın sıze asl ı çıkmıyacak maua v··cu un an u ıeKU 

d 
miştir. b Zeydunun bu IÖzlerille sultan • f d d!'-

araam a tebarfiz eden siyaset b:r şey lia er vermek istemedik. ısti a e c lUle .•• 
k 

Mihalı"rrt'k ka ;: :ı sı hanı·sane·ı'nden bir ıu •ekilde mukaL-fe etmi•tı'• ~ 
&l'flllllda s6z söylerken ltalya n r· Cundan baş!<a Sin:ının fedayile- :_ Ben Melikeu.: 1.,1~ .,. ... la-r 'go"· Y azdı':;larım biraz •akaya b• 

kl~i k3çnııttır. Takip ediliyor. .... .... u 7 ~ 
bqvekili hiç l>ir diplomasi te- K nprü k ı.ı:asının Cedit maha!lesinden rin::en sek:zine karşı duracağı- rüttüm, hakkınızda ki fikrini an- ıiyor. E\·et ağlıyamıyan adalll" 
kayyilde tibi olmak ihtiyacım J\lehmet o~·u Ahmedi öldüren bir kişi mız.ı eru~n bulunuyorduk• lamak lstedim. Bana ıa.rih bir gülmesi kabilinden 1>tr .J 
doymamaktadır. adlıyeye verılmiştir. - Site çok teşekktlr ederim. ıey M>ylemedi. Bunun üzerine olduğunu ben de anlıyonad 

Vakıa M. (Musolini) muahede- Koprfüıun Oruç koyı.inden tbrahim Fakat bana haber verseydiniz teyzeler;nden birini bu ifle Fakat re\'l mı bu? Halkmdi 
lerin tadilinden bahsederken yal- oğl ı SaiJı o!düren bir kişi adliyeye ve- daha iyi olurdu. Çnnktı esrar- tavzif ettim. O da bir ıey anla· alınan paralardan sonra yolu lf 
111% harpten muzaffer çıkmış rıırn·:ur keşlerin s:zi mağlup etmeleri mağa muvaffak olamadı. Bütan halde bırakmak glbıah değil-' 

·ıı 1 K oprimun l lalilbaba köyünden Hü· ı k' d 1 h li b Be ı.. d" h' ' "Y 1 -• mı et er namına memnuniyetsiz- ço.{ müm ün ü. nsan a · u. aldığımız cevap benüt b6yle İ>İ' n aen ı ~a;:>ıma o par .... 
lik B se~ n og·u Şaban ı a~ır surette raralıyan H 1 b d k d"' 

a3steriyor. u suretle sadece iç uınu maz ir şey olur ve karatın .,.._mana bul"'·ı •tmed,C.·ı'da't. iımi altın a vc !'gı· verdi çe r o bir ki.;i ıı d'i) ere vl'rilm ştir. - ut ~ e 
ltalyanın tetmini lüzumunu kaste- =- bu yüıden sızın gibi kıy· Melike sultana göre bütua mil- gü.n ve temiz \'e rahat yol illf 
det gibi görünüyor. Fakat sulh rupada mevcut olan milletler ve metli intanlar zayi olur. Ben si• let cihat için hazırlanıyorken rim. Bu cadder.:'n parke d~ 
muahedeleri bir kere tadil için memleketler ı :..iye ayrılabilir: zin yüksek kahramanlığınızı tak- ve sizin ıibi kahramanlardan mesi için çoidan verilmit "1 
mllzakerat masası Urerine ko- Harbı umumi neticesinde akt- dir ediyor ve hayatımı size med· bu mücabede e11ı1aaında bUyük karar vardı. Parke töyle dJ 
nursa tabii 0 zaman bunan ten- olunan mua~1edeJerin tadiline yum olduğumu itiraf ediyorum • istifadeler temln etmek mUm- bir çakal tap bile konmadı. ti' 
zimine iştirak eden devletlerin taraftar olanlanlar ile buna mu- Selahattin bu sözleri s&yle- künken böyle işlerle metgul ol- giln yeni bir kuma darbe•i 'il_ 
hepsi toplanacaktır. Bu suretle halıf bulunan devletler. dikten sonra iki genci, kucak- mak reva değildir. Acaba siz de bu zavallı caddenin kaınburli 
Alamanlar, Macarlar gibi mağ- Muahedelerin tadilini isteyen- lıyarak alınlarından öpmiiı, ve onun fikrinde mislniz. Sizde bu Oıttine iniyor· Şimdi U il' 
lup sınıfında bulunan milletlerde lerin başına İtalya ieçmiştir. iıtirahat etmelerini emretmişti. büyük mücahede de bize yar- parayl• onanl~aaı ~ütak&n ol~ 
ortaya çıkacaktır. Binaenaley Tabii Macaristan ve Almanya Haldun ile kardeşi odalanna dıma bazırmısmız. . sokak, yann obllrgun yftz mi 
ltalya hesabına tadilat yapabil- gibi ayni dert ile feryad eden döndükleri ıaman kendilerini İki kardeş birden cevap ver· masrafla tamir edilemiyecekW 
mek için bunların her birinede diğer devletler onun etrafına muayene etmiş, bir kaç yerle- diler. Bu halka, bu halkın ıeb~ 
ayrı ayn tavizat vermek lazım toplanacakla rdır. Buna mukabil rinden yaralı olmakla beraber - Hazınz.. sıhhatına hlHasa en basit ins~ 
gelecektir. Fransa da Çeko lslovakya, Yo- bunların ehemmiyeti haiz olma· - Ö halde size gayet mllhim haklatının çipeniıine ya 

Nitekim arasıra İtalyan başve- goslavya ve Romanya gibi peyk- dığını görmtişler, yaralarını te- bir vazife vereceğim .• En telıli- değil mi? 
kili ile hariciye nazırının bu dev· leri ile beraber muahedelerin mizleclikten sonra rahat rahat keli iti size ayırdım. Siz bura- ", , , Se'IV~ 
Jetlerin de tatmini lehinde sözler tadilini isteyen devletler man· uyumu~lardı. dan ayrılarak Frenklerin arası- vaufeyi şu ş~kllde izah etti. 
saylemiştir. Bu itibarla M. (Mu- zumesine karşı vaziyet alacaklar- ~rtesi glln esir düşen feda- na girecek ve bize oradan yar- - Frenklerle aramızdaki dJt 
solini)nin açhğı dava yalnız bir dır. binaenaleyh yavaı yavaı bu yiler isticvap edilmişler bunlar dım edeceksiniz. Bunu yapmağa salaha onların tecavü%leri yilı~ 
ltalyan meselesi değil, hali haıır- iki devletler manzumesi arasındaki Şeyhul Cebelin Selahettioi öl- hazır mısınu:... den fesholunmuttur. Prena Af 
da A.vrupada kendilerini mazur munasebatın cereyanı Avrupa si- dürtmek Uzere kendilerini gönder- Gene ikı kardeı -birden cevap nal Karak tacirlerimizi öldilt; 
giSren biltUo devletlerin mesele- yaseti umumiyesinin mihverini diğini, Selahattini öldnrdükten verdiler: rek ve mallarımızı yağma ed~ 
ıidir. teıkil edecektir. sonra Haldun ile Zeydunu öl. - Hazırız.. rek buna sebebiyet vermifti' 
Şu yaziyete göre bugtin Av· .AleluHet ~ dürmekle ve Melikeyi götürmek· Sultan iki kardqe vereceii (Bitmedi) 
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~ . 
ızmır vapuru -

Bugün Mısıra gidiyor 
Dün akşam gemi hafif bir kaza geçirdi 

Seyrieefain idaresi tarafından 
tesis edilen 1sk,nderiye hattının 
ilk aeferi bugiin yapılacaktır. 
Bu batta tahsis oJunan Izmir 
vapuru bugün tam on üçte li
mandan hareket edecek ve cu
martesi günü sabahı Izmire va
racaktır. 

Vapur Izmirde bir gün kal
dıktan sonra pazartesi günü 
Iakenderiyeye varacak ve aynı 
tarikle cumartesi öğleden sonra 
limantmıza dönecektir. 

Seyrisefain idaresinin verdiği 

Emanette 

malumata göre daha bu ilk sefer 
için çok büyük bir rağbet gös
terilmiş ve dün akşam geç vakta 
kadar bütün acentelerden yük 
ve yolcu bileti satılmışlar. 

lzmir vapuru lşkenderye lima
nına girc:liği zaman bazı merasimle 
istik bal edilecektir. 

Geçiştir ilmiş bir kaza 
Dün akşam s::ıat 20 raddele

rinde lzmir vapurunda bir cıgara 
atılması yüıünden eczayı tıbbiye 
sandığında bir yangın çıkmişsa 
da on dakikada söndürülmüştür. 

Ş ··f .. J Şehir meclisi o or erecevap 
İntihap hazırlık arına bu 

HAmit 8. SoförJenn hak- gün'erde haşlanacak 
aız olduğunu söylüyor Dahiliye vekaleti Emanetle 
Şoförlerin evvelk' n H Ik vilayetin tev!ıidi ve şehir mec-

1 
6 ece a ı· · · 'h b h l ki b Fırkası binasınd t 1 d ~ ısı ıntı a atı a:nr ı arma aş-

a o;>.an ıgını, l l h ı k d b' emir içtimada Şehremanetinden uzun anı mısı a .~ ın a ır 
uzadıya şikayet edildiğini yaz- göndermiştir . 
mışbk. Şoförlerin ~ika}·eti 3 -------

dd h ı y Maarifte mı e u isa edilebilir:l-T<ıksi· 

Maarif emini leri yukarıya almak şoförleri lü
zumsuz masrafa sokuyor • 2 -
Otomobildeki aynayı kaldırmak Pazer günü Ankarayı gidi yor 
arkay ö • Maarif emini Muzaffer Bey ı g rmıye manidir ayna 
ipka edilmelidir. 3 - se;rüsefer 15 t~mmu~da . toplanac~k ~la~ 
memurların h '- 1 1 . maarıf emmlerı kongresıne ıştı-ın 8Ksız rouam\! e erı... k t k il .. .. 

E ra e me ıre oazar iunu ı. ~net muavini Hamit 8-.-:o~ ""'Anltaraya hareket edecektir. fu: 11 •Yetıere ıu cevaliı vermiş-

-Şoförler tik&yetlerind h kl ... _ -·ıı d" Ç e a ı ıın:gı er ır. Onktı t .. k .1 . . 
... sı erı yenı 

yapılırken veya tarnir edilirken 
yukarıya aldınyoruz. 

T akıilerin halkın göreceği yer
de olması lazımdır. Bu da 

fh b• d ... 1 mas-ra ır ıey egı dir. 

Kaldırılacak aynalar, dikiz ay
nalandır. Bunların kaldınlmasın-
da zaruret vardır. Çünkü foför 

otomobilin içini seyrederken ka
u. yapıyor. Soförün otomobilin 

içini tarassut etmiye ihtiyacı yok
tur. 

SeyrUıefer memurlarının haksız 
muamelelerine gelince, böyle 

nıücerret bir iddianan kıymeti 
yoktur. Eğer memurlarırnız hak-

11zlık ediyorlarsa bize tikiyet 
etsinler.,, 

Kambiyo listesi 
Dahiliye veklleti Emanetin 

kambiyo ihtiyaç listesini iste
mittir. Bu liste tanzim edilerek 
iki gOne kadar gönderilecektir. 
Listede MiJli bankanın taksiti 
olan 550 bin lira da dahil bu
lunmaktadır. 

M: Mubadelede 

Yıkındı-;:;(;hfm bir ictimı 
yapılacaktır 

M. Milbadele komisyonunda 
ayan on betinde mühim bir 
içtim yapılacak ve o zamana 
kııC'ılar da muahede neticeleri 
teati edilmit olacağına nazaran 
kat'ı mukarrerat alınacaktır. 

Rekiplere yapılan · tayinleri 
benO~ hllk6met tastik etmemiıtir. 

M Labarkanm tevziat hak-
kındaki raporu da muhtelit 
komisyonca tetkik edilecektir. 

. 
lçtimaın sebebi 

Vitll muavini ne diyor 
Evvelki gün vali ve~ili Muhit

tiu Beyle bazı polis erkanının 
Adliyede müddei umumi Kenan 
Beyin odasında toplandıkları ve 
bu içtimada bir takım mahrem 

ve mühim mukarrerat ittihaz 
edildiği, bunun Bakırköyde ta
harri edilen Ermeni evleri me
ıelesile alakadar olduğu yazıl· 
mışb. 

Vali muavini Fazlı B. dün bu 
hususta demiştir ki: 

- Polis müdürü vazife dola
yısile her vakit müddei umumi
likle temas eder. Vali Beyin 
müddei umumi Beyi bu iş için 
ziyaret ettiği haberi kat'iyyen 
asılsızdır. 

Bakırköyde ve diğer yerlerde 
bazı evlerin arandığı, tevkif at 
Yapıldığı haberleri de doğru de
ğildir. 

Talebe yurdu genitletlliyor 

Maarif cemiyetinin açtığı ta
lebe yurdu 125 yataklı idi. Bu 
sene yurda 25 yatak daha ilave 
edilecektir. 

Agopyan tahliye edildi 
Bir kaçakçılık meselesinden 

dol~yı Uezarete alınan Agopyan 
tahlıye edilmiştir. 

Dünkü tevziat 

Dün gayri mübadillerden 50 
kitiye numara ııras:Je 5000 liralık 
tevziat yapılmıştır. 

l"VAKIT,,a abo
ne olunuz 

Adliyede: ------
Nöbetçi mahkemeler 

Tatil esnesınd.a he.ngi mehke
melerin 9alıtac aklarına dsır 

dun tebligat yapılcı 

Mahkemelerin 20 temmuzdan 
S eylüle kadar tatil edileceği 
yazılmıştı. Bu tatil esnasında mü~
tacel işlere hangi mahkemelerın 
bakacağı taayyün etmiştir. 

Dün müddei umumiliğe veka
letçe, yapılan tebligat muci
bince birinci ve üçüncü ceza 
mahkemeleri, birinci ticaret ve 
birinci hukuk m:ıhkemeleri nö
betci ka!acakiar, müstacel işleri 
görecekln3ır. 

Üsı. üdarda ceza işlerini hakim 
Aziz, hu~ uk işlermi Şevket 
B. ler tetkik edeceklerdir. Sulh 
mahkemelerinde tatil esnasında 
faaliyette bulunacak hakimler, 
adliye dairesindeki encümen 

tarafm~an trsbit olumaktadır: 
Bu encümen, müddei umumı 

Kenan, icra reisi Ahmet Suat, 

ağır cez:ı reisi Hasan Lfıtfi ve 
reisi evvel F eyzidaim B. lerden 
mürekkeptir. 

Tatil esnasmda çalışacak ha
ki nlere tatilden sonra mü na
vel:e ile birer ay mezuniyet 
verilecektir. 

25 temmuzdan 5 Eylüle kadar 
baro da tatildir. 

15 sene hapis cezası 
Bir küfürden hiddete kapıla

rarak Saraçanebaşında marulcu 
Yaşan öldürmekle maznun hamal 
Hakkı, dün ağar ceza mahke
mesinde muhakeme edilmiş, 

- muhakemesi cır ce'sede bitmiş, 
onbeş sene ağır hapse ve bin 
lira tazminata mahkum edilmi~tir . 

Şükran H. \n müracaatı 
Dün bir gazete, lzmir valisi 

Kazım Pş. nın kızı Şükran H.ın 
İstanbul müddei umumiliğine 
bir istida vererek şahsi hürri
yetinin temin olunmasını is~e~i
ğine dair bir haber neşretmıştır. 

Şükran H. , bir müddet evv~l 
aktör Muammer B. isminde bır 
gençle lzm;rden şehrimize gel
miş, fakat ailesi tarafından tek~ 

· ili .. - Bu yem rar lzmire götür muştu. 

istida haberi etrafında adliyede 
tahkikat yc:ptık. Istanbul müd
dei umumiliğine dün akşama 
kadar Şiikran H. ın müracaat~a 
bulunmadığı kat'iyetle söylenıl
miştir. ___ ...,_ __ _ 

Polis kursu 
Dahiliye vekaleti polis memur

larının zabıta işlerini daha esas.la 
görmeleri için bir (seyyar ~o~ıs 
kursu) açmağa karar vermıştır. 
Bu kurs vilayetleri dolaşacaktır. 

Kelencer yurC:u 
Himayei etfal heyeti merke

ziyesi azaları diin Kal~ncler 
yurduna, giderek . yortt.akı 7 5 
çocuğu ziyaret etnuşlerdır. K~
lender yurdu bu sene tamır 
edilecektir. 

Defterdır B. hııtı 
Defterdar Şefik B. dün rahat

sız olduğu için daireye gelme

miştir. . 
Yılovadı çekirge rnüoacelesı 

Ziraat müdürü T abıin Bey 
Yalovaya gitmittir. Yalovadaki 
çekirge milcadeleai bitmif, çe
kirgeler kimilen öldürUlmilftllr. 

Vali B. 
Vali Muhittin 8. bugün Y alo

v aya gidecektir. 

Şükran 
nu 

anımı tekrar 
kaçzrdl? 

Gen~ kızla genç erkek 
ortada yok! 

lzmirde kız kaçırma badises:
nin kahramanı aktör Muammer 
Bey birkaç günden beri kaybol
muştur. Muammer Bey arkadaş
larına, lzmir tarikile Nazilliye, 
eniştesine gitmek niyetinde oldu· 
ğunu söylemiştir. Muammer B. in 
Nazilliye gitfği zannedilmekte
dir. 

Fakat asıl işin tuhaf ciheti, 
Muammer Beyin sevgilisi Şükran 

Hanı:r.ın da birkaç günden beri 
İzmirdc kayl:.olmasıdır. Genç 

kızla genç er!ceğin aynı zaman· 
da kayt:o!ması, ikisinin tekrar 

birlt"şmiş, olduğu kanaatini tev
lit etmektedir. 

Diğer taraftan Şiikran H. iz
mir müddei umum liğine şu me
alde bir istida ile şikayette bu
lunmu~~ur: 

11 Ben şükranım. Yirmi yaşın
dayım. Re,iclim. Teşkilatı esasi-

ye kJ .. unu b:ı:ıa hürriyeti temin 
etmiş olduğu halde bu hakkımı 

serb~stçe istimll edebilmekten, 

iç.mir polis müdürü Ömer B. ta· 
raf ndan menedildim. 

Bu zat sureti mabsusada beni 
tak"p ederek Taksim merkezine 

sevkelti ve oradan da tahtelhıfz 
lzmire sevkedilmek, üç ay mlicl

dctle hürriyeti şabsiyemin istima
linden menedilmek, b rçok teh-

dit ve lazyi!dere maruz kalmak
h&,ma sebebiyet verdi. 

Eu esnada lzmir mlidaei umu
miliüine ifade vermek İ<'ap etti. 

u k' Hürriyetimin istimalinden sa ıt 

bulunduğum bir vaziyette hilafı 
hakikat ifade!er verdirildi • . 

Bu ifadeler ailemiıden birinin 
tabanca ve yumruklarının teh· 

didi kltında imza ettirildi. ifade 
bu ada~ı tarafından yazıldı ve 

cebir istimali suretile giiya be
nim ifadem imiş gibi müddei 

umumiliğe verildi. Biltün bu ifa

deler müddeiumumilik maka

mında değil bu zatın tazyikı 

altmda ve evde cereyan etti. 

Ben şu dakikda babamın ha
nesini terketmiş bulunuyorom • 

Hürriyeti ~absiyemin tahtı te
mine alınması için kanunun hi
mayesine iltica ediyorum.» 

Musolini Ahmet 
Poliste kendisine işkence 

n1i ediln1iş? 
Komünist maznunlarından Mu

solini Ahmede polis birinci 

şubede iıkence edildiği iddia 

edilmektedir. Ahmedin iddiasına 
göre bunuan iki buçuk ay evvel 

polis tarafından yakalanmış, 

birinci şubede kedisine itkence 

edilmiş, fakat validesi oğl~na 
işkence edildiğinden bahısl.e 
müddei umumiliğe şikayet ettı
ğinden nezarethaneye tabibi adli 
g6nderilmiş, fakat Ahmet dok
tora gösterilmemif, sonra da 
Adliyeye teslim edilmiyerek ser· 
best bırô\kılmışbr. 

Bu mesele etrafında birinci 
şube Anıir ve memurları hakkın· 

.Ja tahkikat yapılmektadır. 

11 Temmuz Cuma 930 
,... .... 

Hariçte d:ıh ide 

1 aylı~ Kurut 150 
3 .. .. -400 801) 

6 • • 750 1450 
12 .. .. 1400 2700 

... ,, 
Safer 

1349 
Bu geceki Ay 

Gtlnt~ın d0Ju1u: 4,38 - ba't!t 19•4 '2 
Ayın doğu'u : 21.38 - t:ı!ı;ı ~ f!..!! .. ? 

Namaz vakitleri 
5aball Ôll• ıkı:ıd 
2 41 12.19 lS.19 

Ri!V4: 

4qa-n fat•ı 

19.42 21 4ı 2.23 

Hava bugiln kısmen açık 
kısmen bulutlu olacak rüzgar 
lodos esecektir. 

Dün saat on 15 de azami 
hareket 28 derece idi. 

Radyo ı 

Bu akoam Ankarada 
Saat 19 R. C orkestrası: 

ı - Gluk: Alsest 
2 - Klaznov: Dans S:ılome 
~ _ Yagner: Prelüt Lahcngrin 
4 _ Lcopolt: .Fantezi Prnha 
5 _ Glimka: Vals fantastik 
6 _ Fucik: I\J:ırş Floranten 
Saat 20 - 35 ajan~ haherleri. 

,, 20 - 50 de Caz. 

Günün müzayede ve 
münakasaları 

.6. Saolık ev eş~ ası: Beyoğlunda 
Asmalımescltte 64 t\o. Pasaga apart-
manı birinci katıuda S. 10 . 

.6. l\luteber hir ailenin nefı~ ." 
•s\· a~ı· Sişli yeni ista(\·on 'Bahçe soka
~ •. • · ' · d 8 l\o 
ğında Meşrutiyet apartmanın r • 

daire S. 10 
..:.;..,=s:::==-=" ........ =-

1 Küçük haberler 1 
Bır içtima - Posta tefgr~f ve te: 

lefon memurları teavün cemi~ ctı he) ett 
. . bugün 14 de toplanacaktır. umumıyesı 

S bık Franıız Nafia muırı -
Sabıka Fransiı dahiliye ve Xcfi:ı nazın 

P 1 ·ı Türk • Fransız ti~aret 0 -1\ l. aytra ı e . 

d . ·-·ı "1 Paul madenlerimizi tetkık a ... ı reb ,, · k .. 
ve. işletmek için teklifte bulunma. uzere 
şehrimize gelmişlerdir. 

Kömürlerimize rağbet - Son 

lard:ı komürlerimize hariçten rağ· zaman . 
Fz ·ümle Yunanıstandan bet artmıştır. • ~ 

mühim siparişler alınmı~tır. 

Oo - um ve Kadm hastalıkları 
g mütehassısı 

Doktor 

1 

Hüseyin Naş~t 
1 Türbe, eski Hililiahmer bınası 

N 10 Telefon: fst. 2622 o. 

G A 1 P 
l\lavl kurşuni renginde uzun kı llı 

terrier köpe~ ıı;aip olmuştur. Bcvoğ· 
!unda Sıra Seh·ide l~ numarada l · 
, içre sefarethanesine getirene iyi mü
k:lfat verilecektir. 

Telefon Be) oğlu 1950 

~~ 
.. 41 

[~ 
a ,_, 

= a.. 
lU 
bo 
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Yirminci asırda taascup 

Zorla rahibelik mi? 
İzmir Fransisken papasları on beş 

gün içinde üç gene kızı rahibe 
yapmak istediler 

~~ 
~C, ~ 17 5 E ~ ) 

-~----· J 
-. ıirll baıpapasın çelctlfl ve bazı parçaları vırlılan telgr 

İzmirde Frenaiaken rahiplerine 
ait Sen Palika~eıinde baı 
papas Per Pa- · 
likarp isminde -

1 

bir papas V81'9 

dır. 
Bu kiliseye 

ötedenberi, bun
dan iki ıene 
evvel .. Sör d6 
Şarite ., mekte
bini bitirmiş iki 
genç kız devam 
etmektedir ve 

I 

hetrgiira saat• Matmazel ]an 
lerc.e orada alı· Petrizza 
konulmakta idi. 

Pe'{ sıkıfıkı arkadat olan genç 
kızlardan bir"si Jan Petriıza is
mini taşıyan 26 yapnda, İtalyan 
te~asından, ötekisi de Mari Te
rez Ocina isminde 21 y&fJDda 
ve Türk tebaasındandır. 

Geçen çartamba günll, Mat· 
mazel Mari Terez, Karşıyakada 
oturan Petrizza ailesinin evine 
giderek arkadap Janı alıyor, ve 
kilisede yapılacak olan dini bir 
merasime gideceklerini dylilyor 
ve evden çıkıyorlar.Jan, ailesine 
o akşam gelemezse, Jzmirde olan 
kız kardeşinde kalacağım söy
lemeği unutmuyor.' 

Hiç bir şeyden haberleri olmı 
ya:.n Jan1n ailesi, gece yansı ka
pının hızlı hızla vurvduğunu 

ifiterek heyec1nla kalkıyorlar. 
Gelen bir telgraftn , ve içinde 
fU kelimeler yazılıdır: 

" Mari T erez ve ben gidiyo
ruz bizi aramayınız.,, 

ilk hayret geçtikten sonra, 
Matmazel Janın biraderi derhal 
tahkikata baılıyor ve o gfln 
saat 16 da, lzmirden "Adnan,. 
vapurunun kalktığını öirenmek
te gecikmi} or. 

Fakat gelen telgrafın berinde 
sast 22 de çekildiği tasrih edil
diğine nazaran, firar kızın mu
hakak surette ;zmirde birde 
yardımcılm vardır. Matmazel 
Janınhemıiresi birden bire haki 
kati kavramakta gecikmıyor, 
Çtinkll daha onbq gfln evvel 
misir ailesinden matmazel miı. 
aynı ıurete kaçma ve itlaya Bari 
ıebrine:gidip lvrea manaatirina 
rahibe olarak girmiıtir. 

Esaıen kız kardeşinin arkadaşı 
Mari Trezle mütemadiyen Teo
tine gidi~ de ıilph~ıini _ ta k-

viye ettiğinden, Matmazel Janın 
hemıiresi derhal papa· 'koıuyoe 
ve yalvararak malumat istiyor. 

Bat papas lakayt ve dürüst 
bir surette hiçbir şeyden haberi 
olmadığı cevabım veriyor. 

Kaçan kızların anne ve baba
lan göz yaılan dökeyek iki ğün 
daha beyhude tabarriyatla meş· 
gul olurken, üçüncü gün, Fiat 
garaji sahiplerinden Mösyö Oci
yan, Istanbuldakl bir akrabasın· 
dan, iki kızın da lstanbulda 
Beyoilunda Tomtom sokağındaki 
F r8119İeken rabibaleri nezdinde 
olduklanoa dair bir telgraf alıyor. 

Mari , Terezin babası Mösyö 
Ociyau ile Jamn biraderi Mösyö 
Mmk Petrina pazar günü Gül
cemalle latanbula geliyorlar ve 
hemen Tomtom sokağına "sor,, 
lere müracaat ediyorlar: 
-Kızlar nerede ? 
- Bet dakika evvel sokağa 

çıkblar. 
-Nereye gittiler ? 
-Holanda sefaretine .• 
Bu müphen cevap kimseyi tat· 

min etmeyince, Mösyö Petrizza 
refakatine bir rahibe alarak 
Holanda sefaretine müracaat et
mek Uzere çıkıyor ve Mösyö 
Ociyani mektepte bırakıyor. 

Fakat aksi tesadüf kızlar Ho-
landa sefaretinden de çıkalı beş 
dakika olmuştu. Kapıcı gene ge
leceklerini söylüyor amma acaba 
gelecekler mi ? Rahibe Mösyö 
Petrizzayı bırakarak Clönüyor ve 
M. Petrizza, sokakata kaldırım
lar üzerinde kız kardeşini bekle
miye başlıyor. Nihayet Metmazel 
Jan, sefaret kapısıoa doğru ge-· 
lirken karşısında kardeşini gö
rüyor. ve beraberce rahibelerin 
yanma dönüyorlar. 

Biraz sonra Matmazel Mari 
Terez de oraya gel yor ve iki 
firari kız ile iki aile reisi ağla
prak balutuyorlar. 

Kendilerine ne hakla bu kızlan 
misafir ettikleri sorulunca baş 
rahibe gayet dürüşt bir hare· 
ketle: 

- Size ne? Onlar reşit ol
mutlardır, kimse karıfamaz diye 
cevap veriyor. 

Bu aralık çantasından birıey 
saklamaya çalışan Matmazel Jamn 
hareketi biraderinin dikkatine 
çarpıyor, ve seri bir hareketle 
elindeki kiğıtları, Mösyö Petrizza 

• 
istikraz 

Bir Alman grubu tek
lifte bulunmuş ! 

Ankara'dan alman haberlere 
göre Alman sanayi grupları namı
na hükfun,ltimize 8 milyon İngiliz 
liralık bir fotikraz tekili edilmiştir. 

Teklifata göre devlet demir
yollarına kullanılacak bilcümle 
malzeme bu grup müessesatmdan 
alınacak ve ödeme, mukavelenin 
imzasından beş sene sonra başlı
yacaktır. Grup mümessillerile Ma
liye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. a
rasında müzakerata devam edil
mektedir. 

kapıyor. 

Bu kiğıtlar iki telgraftır. M. 
Petrizza bunlan ~kumak isterken 
bu sefer Matmazel Mari T erez 
atılıyor, fakat yırtıkların da top
landığını görünce diğer kısmını 
okunmak ihtimalini kaldırmak 
için yutuyor. 

Niheyet kızlar, ailesi tarafın· 
dan alınarak götürülüyor ve 
kendilerinin muhakkak surette 
rahibe olmak istedikleri vebu it 
jçin de Per Teotinin lzmirden, 
Fransisken rahib~lerinin de bu
rad;µı delalet ettikleri tebeyyün 
ediyor. 

Yırtık telgraflar .. yeğen,, 
nami mü~tarı ile Per T eotin 
tarafından öndrilmiştir lzmirden 
keşide tarihlerile ve kopyeleri 
mevcuttu. 

Kızler buradan Marsilyaya 
" Mari Frans:sken misiyonerleri 
manastirma gönderilecek idiler 
Buradan da Holanda sefareti 
tercumanlarmdan M. ..dö hoşpi
ye,, kendilerine yardım:edecekti 
Şimdiki halde papazların bu 
planı suya diifmuttilr. Matmaz . l 
Mari Te.a •Mali liabuile 
İzmire dönecelltir, 

Matmazel Jana gelince ••• 
Dün kendisile görüştük, Bu 

Matmazel muhakkak surette 
izmire annesinin yanına dönmek 

istemiyor, cilnkü yaptıkların nadim 
olmuştur. 

Kendişine sorduk : 
- Matmazel niçin rahibe ol

mak istiyorsunuz ? 
- iyilik yapmak için •• 
-Fakat timdiden ailenize fe-

-'1Iık yapmakla başlıyorsunuz. 
Anneniz ağlıyormuş. 
- ... 
-lzmire dönecekmisiniz ? 
-istemiyorum. Ben bir se~ 

evvel de rahibe olmak iştemiş· 
tim. Annemin batın için vazgeç· 
tim. Artık beni unutması lizım. 

-Peki amma daha gençsiniş, 
tahsiliniz var, maamafih 20 nci 
asır için orijinal bir hareket. 

- Evet. Amerikada olsaydım 
muhakkak sinemacılar beni an-
gaje ederdi. Hoş evvelce b~n 
balolara gider, dans ederdim. 
Flörtlerim de vardı. Fakat şimdi 
görüyorum ki dünya başka imiı, 
rahibe olmak istiyorum. Hem 
bu hareketle sükse de yapmış 
olurum değilmi ? Y ann herkes 
bizi okuyacak .• 

Papazları. memleketlerinden 
koğulduktan sonra, Türkiyede de 
senelerdir müsamahadan başka 
birşey görmedikleri brlde, mü
temadiyen dini propaganda yap· 
malan ve bilhassa tekkelerini 
bile kapatmış liyik bir hükume
tin müsaadakirlığına, karşı bu 
derece nezaketsiz mukacelede 
bulunmalan teessüfe değer. 

Bu hadise nzerine, izmirde ve 
ıehrimizde bir çok aileler çocuk
lannı dini mekteplerden almıya 
karar vermitler, ve mesele her iki 
şehrin hiristiyan mekteplerinde 
derin bir infial uyandirmqtır. 

T enkile devam! 
~~~~~~~~~L--~ 

l Usmafi ı inci sayıfamızda ] ittihaz edildi.,, 
Hadisenin mahiyetini tahlil Abdülhamidin üfürükçübaf 

ederken evvelce yüzellıliklerin de d 
Ebülbüdanm oğlu, Rıza Te\IP 

bu işte alakası bulunduğunu kay- Refik Halit, Doğru Yol gazel 
detmiştik. (Halep) ten matbaa· .11 

sahibi Celal Kadri, Mevlan zail 
mıza gelen bir mektupta şu son Konya şeyhinin oğlu B -1 
müphem malumat veriliyor: t 

çelebi gibi adam~arın Hale .1 
"Ge9en hafta (Ştrkuterden) bu zamanda toplanarak gizli =ıı 

reiıülvüzerası (Hesan Rıza aliyetlere girişmeleri, Türkiy 
paşa) - meşhur Ebülhüdanın ı 

avdet hulyalanna düşmel .. 
oOlu - Rıza Tevfikle bereber inkılaplardan, bilmem ne1erdf 
gelerek bir h~fta Kader bu- " 

bahsetmeleri sonra hafi karar" 
rada kalcılar ve iki gün evel vermeleri, yüz ellilikler ile Af 
gittiler. Rıza Tevfiğin Helebe dağı hadisesi arasında bir J. 
gelmesi buredeki muhaliflerin, 

nasebet bulunduğunu gösterııı 
yüz elliliklerin tezahüratına için kifi bir delildir. Anlaşılı~ 
vesile oldu. (DoOru Yol) geze- ki mütareke esnasında Tur 
teıi ıehibi (CelAI Kadri), ka
qaklardan Halep mevlevi şey- milletini ecnebi esareti albıı 
hl (Bekır Çelebi), (Refik Halit), yaşatmak İçin ellerinden geldi 
(Meylen zade), (Rait Azn: 1), kadar düşmanlara hizmet ed6 
Ali ve [imi) ve diOer bunlara bu adamlar şimdi de memlekef 
benzer adamltr taref ından fenalık için ne mümkün ise o._ 
hararetle istikbal edildi. (Ce- yapmaktan çekinmiyorlar. 

IAI Kadri) nin kayın biraderi Mütareke esnasında p~ 
olan (Bakır Çelebi) - son Kon- menfaatlan için milli mlicadel'! 
ya 9elebisinin oğlu - tarıfın- yi düşmanlar hesabına boğma• 
verilen ziyafette nutuklar çalışan bu adamlar şimdi yio' 
okunup (lnkllAp) 1 temenni edi- bir takım ecnebi devleılerindel 
lerek memlekete ,anh, alay- biraz }'V3 koparmak için bari~ 
lı evdetler(f) hulya edildi ve ten memleketin aleyhine suikast 
yine bazı hafi mukarrerat lar tertip ediyorlar! 

Derincede 
---

Bir yangın, İstanbula 
gelen trenlerin varma 

saatlerini geciktirdi 
Ankara, Adana ve Konyadan 

Haydarpaıaya gelecek tirenler 
lzmit civarında Derince istasyo-
nunda vuku bulan bir yangın 
dolayısile gecikmişlerdir. Bu me
yanda sabah saat 9 da gelmesi 
icap eden Ankara ekispersi ak
akşam 19 da gelmiştir. 

Gelin gövey! oluyorlv ~ 
Van, 8 (A. V) - Hasan Hl' 

nın haziranın onunda T ebrizdeO 
Kaleviye gelerek Yusuf Aptal 
ve Hüseyin oğlu Boho ile g2Y 
rüştükten mora evvelbe teşkı 
edilmiş olan çeleleri faaliyetı. 

geçirdikleri ve Hasan Hanın bd 
tertibattan sonra Huy tarikil• 
T cbriz' e döndOğll ve Yusuf Ap
tala erzak, para ve Y ekmalpel\J 
kazakların siıahlarını verdiği ve 
kendisine Hanlık tevdi edılmif 
olduğu haber ahnmışbr. 

Bir bilet ba.~ii 
Müşterileri tarafındtJn 

hücuma uğradı 
Bayazrt'ta bayi İbrahim Na 

Derincedeki yangını söndür
mek için şehrimizden den iı: 
itfaiyesile Liman şirketinin itfa
iye vasıtalan nakledilmiş ve yan-

söndü "l - r Bey dün akşama kadar tayyare p ,.!:.. r.u muş ur... • • • ....... yango biletlerini n:üşterilerin~ V 
:1--···m~.a:un1111C11U •• m::.:-.::r:1 ...... :: memiş bundan mugber olan bır ld' 
ii SELANiK BANKASI ii sım halk mumaileyhin bilet aldı~ 
H ı 888 .ı . d"l · · U Esnaf Bankası önünde toplanmı~ 
!i ut lesıs e ı nn~tır H lar ve bazı yolsuz hareketlere tei 
HsERMAYESI 30.000,000 FRANKii şebbüs etmişlerdir. Bunlar derh9! 
i! Merkezi umumi. lstanbul i! çağırılan polisle dağıdılmıştır. 
nTu rkiye şubeleriii Şirketi Hayı-iyede içtim~ 
il Galata, İstanbul, ·İzmir, Samsun, H Şirketi Hayriye dün ve bugi.itı 
55 Adana, mersin. H şube müdürleri umum müdür Y~ 
Ü Yunanstan şubeler !! suf Ziya B~yin r~yasetİ1!-d~ iki içtı 
p Se!Anik, Atina, Kavala. r: ına .akdet~ışlerd!r. ~u ıçtı~a~ardl 
·I .. .. :: yem vesaıtı naklıye ucretlerını te9' g .. Her turlu banka mum:ııelirı g bit eden tarife komisyonuna veril 
:ı mhar mektuplar~ her ncvı akç :: mek üzere bir rapor hazırlamı# 
i!I üzerinden hesabatı cariye, çek i! ve Boğaza rağbeti celp için batJ 
:. muamelatı . ia tedbirler almıştır. Komisyonu' 
~=n:nn:::::::::nw::x::.-:::-•• :m :=111:s::::m~ kararile biletlerde küçük bir te" 

nezzül yapılacağı zannolunuyor. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Vilayetler 930 senesi bütcelerinin bir arada tab'ı . ve teclidi 

kapalı zarf usulile 20 temmuz 930 pazar giinü saat on bire kadar 
münakasaya konulmuştur taliplerin teminat ve teklif mektuplarını 
vakti muayyene kadar encümene tevdi eylemeleri. 

. Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli keşfi dokuz bin altıyüz doksan lira altmış beş kuruşdan 

ibaret Yalova mektep binasının tamiri kapalı zarf usulile 20 temmuz 
930 pazar günü saat on bire kadar milnakasaya konulmuştur ta• 
liplerin idarei hususiye baş mimarlığından alacaklan ehliyeti fen· 
niye vesaikile teminat ve teklif mektuplanaı vakti muayyene kadar 
encümene tevdi eylemeleri. 
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Emniyet Sandığı Em ak r • KRDIKIJ mmsi OHRinDf Ki 

lo~ante üazino ve ~ü~ot Hile Dans salonu 
baf 
evf1 
r:et~ 

zad 
B~ i:J 
le~ J:i µ h :il.! 

'ye1 
~·et 1355 
rde 
~r~ 
~l 

j -

müzayedesi 
Kat'i k:arar ilanı 

Merbun?bn cins ve nev'ile 
mevkı ve müştemilatı 

Borçlunun ismi 

Salonumuz gece ve gündüz açıkbr. Cazbant 1 Hazirandan 
Ağustos nihayetine kadar tatil edilmiş olup 1 Eylülden itibaren 
tekrar yedi kişiden mürekkep mükemmel alafıranga ve ala
turka muzik getirilecektir. Bu müddet zarfında asude bir 
hayat, gfü:el bir vakıt ve iyi bir hava güzel sevimli Marmara
nın manzarasını seyretmek istiyen muhterem müşterilerimize 

bir cemile olmak üzere bilumum meşrubatımız 
maa meze veriıecektir. 

1341 Çengelk .. ·· , 
3, 13 

15 
oyun de Kul~.li caddesinde eski 

Müdüriyet 

' ' 17, 19 19 mukerre ve yeni 5 5 
numaralı üç yüz b ' !H~ ~~~.~~?i~H~\~=r;~ 

"f'de h~rem kısm~~hş~t ~'';,:~;: k~t•· ı~Wl~D~DJDBIJD 
~ ~~.ıu oda, iki sora bir tas1ık bir ku- Q. Osmanlı ban kası UJ 

.. ıg~r selamlık kısmı 115" a~m ar- D1 ~ 
sa fuzer:Il:de ahşap iki katta üç oda bir ~~ Sermayesi: 10,000,000 ln9iliz lirası = 
so a, .. hırı. alt~ı~ diğeri yirmi beş ~rşın iM ~ 
~~a uz~rınde ıki mutfağı ve yirmi dö- 1t1I lstanlnıl acenteliğı - Telefon: lstarılml 1948 tt~ 
vi ~· t~~k.~eksen beş arşın bahçeyi ha- L Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 ~~ ır oş un tamamı. ~ Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vaaeli veya he· il 

Hikmet Bey Vehibe Hanım Dl sabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. . a 
2160 150~ Galata'da ç , RD Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memalıkl ecne- ~ 

zade mahalle:1e mt.ekyda1 nı nda Yolcu: ~ biye senedat, çek,itibbar mekrupları ve telgraf emirnameleri~ 
Mektep sok ~ e a ı . ma.~ ve yenı ~ ~ irsalAtı {fi 
mük ag_:nda eskı 7 mukerrer 7 ~~ ~~~~~~~~~~~~~ mar:;;e~. 7 mukerrer ve yeni 2, 4, 6 nu- ~--&il~~~~~~~~IJ10 

te 

" ıı 

e 
f 

c 

kar . ~ altmış arşın arsa üzerinde 
gır uçer kattan ibaret olup birinin 

~;ni .?ört numaralısının birinci katında 
m ltdukkan bir _mermer . antre rzemini 

d.~k"a mutfak bır kuyu bır kömürlük ve 
UJ anın ·· t·· .ki . us unde asma ahşap bir oda 

~of~d kat~~~ i~~ o~a bir camekan bir 
ta . an bol unmuş bır oda üçüncü kat-
oda b~~ ~amekanlakapatılmrş bir sofa iki 

d Ustünde bir sofa bir taraça ve tara
~a an ayrılmış salaş mutfak bir balkon 
ı: terkos tertibatmı ve diğer alt katta 

0 
s~en harap mermer bir kuyulu harap 

• ca lı mutfak birinci katında adi tahta 
ıle b.T. ·· 
re i ? ~~. oda diğer bir oda bir ant-
f .~~ı, uçuncü katlarda ufak birer so-
ntn uzerınde ikişer odayı havi iki hane
rak ttamamı (Birinin üzerinde fazla ola-

araça ve oda vardır. 
Mehmet Ali Ef. 

1 
d D~vutpaşa'da Hekimoğlu AlipaRa cad-
esınde eski 30 ve yeni 32 num~ralı 88 

~ı_:şın. ars~ üzerinde yarım bodrum katı 
b~rgk dıger1eri ahşap olmak üzere üç 
birçku katta s~l~ oda. iki sofa bir taşlık 
rind r v_e y~.rmı yedı arşın arsa üze-

'"ın hah a~·gır hır mutfak ve yirmi beş ar-
., çeyı havi bir hanenin tamamı. Fatma H. 

155 2246 Merk f . 
lesindeez~ e~dı:de l\forkezefendi mahal-
ve yen· 

15 
eyıtnızam caddesinde eski 30 

arşın ; ' .. 15 •. 1 numaralr doksan üç 
men af:'a uzerınde kısmen kargir ve kıs
natamatiıap olma~ üzere iki katta biri 
dor bir ç ~lmak uzere dört oda iki kori
üzerinde a r,. alt_ı ve. dört ~ arşın arsa 
ğı havi v kb:gır bır katta uzeri samanlı
bin beş ~. ır ~yuyu ve on bir dönüm 
bahçeyi r::: _Yed~ ar§ın kadar bağ ve 

vır bır bahçenin tamamı 
Adviye ve Hayriye Hanımlar 

2600 2273 Bebek'te K·· ·· 
27 mük uçukbebek caddesinde eski 
27 errer 27 mükerrer 27 mükerrer 
43 43 • 1 mükerrer 27 ve yeni 
bi~ası 125 numaralı biri yani eski köşk 
şap iki katt arşın arsa üzerinde ah· 
fak ve diğe ': beş . oda iki sofa bir mut· 
arşın arsa ü~e Y~ı~ yeni köşk yüz otuz üç 
katta beş o dar~ . e ahşap bir buçuk 
yedi bin iki .. ıkı s?fa bir mutfak ve 
yi havi yenjc~u.zkielkl~. d~~uz arşın bahçe-

1 oşkun tamamı. 
Kadri Raşit Paşa 

2'55 2462 Üsküdar'da M . 
Çavuşdere sok wUratre].S . mahallesinde 

645 2548 

153 153 _ ı agında eskı 121 ve yenı-
' maklup num 1 .k. .. 

kırk arşın arsa .. . ara ı ı ı yuz 
ta ve iki bölükt u z~rmde ahşap iki kat
ğü yedi oda bir ~n ıba:et olup bir bölü-
d. w b··1·· ~.. . . ofa bır avlu bir mutfak 
ıger o ugu ıki oda b. f 

rap gayri kabir · t· ır .. mut ak ve ha
ı ıs ımal uç kuyu "k' 

yüz doksan arşın hah e . . yu. ve ı ı 
nenin tamamı. ç yı havı bır ha-

üsküdar'da Ta baklar . 
Selimpaşa taşı cadd . d mah~llesınde 

· 
9 

esın e eski 11 ve 
yem numaralı yüz altmı d .. t 
sa üzerinde ahşap ·ki k ş or .arşın ar-

f b
. 1 atta yedı oda bir 

so a ır malta taşlık otuz arş d m arsa a 
ahş_ııp bir katta mutfak bir kuyu .ki .. ltı b . ve ı 
yuz a arşın ahçeyı havi dahili bazı 
sıvalan noksan haricen kısmen tamir e-

.. aşit B. 

330 29.51 

405 16770 

dilmiş yenice bir hanenin tamamı. 
Mehmet N ecmet Necmettin B. 

üsküdar'da Tabaklar mahallesinde 
Meydancık sokağında eski ve yeni 12 
numaralı doksan arşın arsa üzerinde 
ahşap üç katta beş oda iki sofa bir top
rak avlu iki kuyu ve elli arşın arsa üze
rinde bir mutfak ve beş yüz kırk arşın 
bahçeyi havi eski bir hanenin taınamr. 

İbrahim Efendi Emine H. 

Galata' da Hacıama mahallesinde Çeş 
ınemeydanı caddesinde eski ve yeni 22 
numaralı yüz altmış arşından ibaret 
münhedim hane arsasının tamamı. 

Halil Nuri Efendi ve Ayşe :Münevver H. 

Ticarette muvaffaklyet yal
nız İf bilmiye değil, mües· 

sese yerinin 
.... ,... 

ME~KEZ 

bulunmasına da bağlıdır. 

ottnnn sn nnnı 
TEKMİL 
veya: 

Kiraya verlllyor .. 

ANKARA CADDESiN
DE V Al{IT YURDUNA 
MÜRACAAT EDİNİZ. 

1 ., ,' 

... ' 1 

Kazanınak için 
r= ilk şart ilandır ~ 

1 ilansız kazancı arJırmava H 
savaşmak, havada fa.. E 

:: vvare~iz uçmıa çal11- 1 i mak gibidir g 
= r· t· · d ' h d == :: ıcare ın1z e , san a nız a i 
ı: • H muvaffak olmak istiyorsanız i 
i= ·ı"' h . r fi gazete ı anına e emmıyet ve- H 
ii riniz : Gazete ilim ilanlann i 
u -

~
:: en kolayı, en ucuzu, en te- ~i 

sirlisidir. !5 .. .. - -" -.. 1 t ·ı.. t •f • ::: :: ş e ı an an emız: :: 
- H 

~~ Sonuncu aayı(ada Satırı Kuruı 12,5 ii 
• 5 •• 
• 5 inci .. .. .. 2 :; 

:: 4 40 !: ;: .. .. .. .. :: 
:i 2 100 ii 
:: 1 " " .. • 200 :: 
:: ., .. .. " n. 
i~ Rcsml ılanlar, sonuncu sayıfada 10 Kr. ~S .. -.. .. 
:: ilin memurumuz size fay· 5 
!! dalı bir ilanın şekil ve ile· Ü 
~! reti için hizmet etmeğe ha- f: 
:: d = ii .... :~~ .. !!.: .•••••..•••••...•.......•• 11!.--···-·······!i ··················· ···················· ........ ·-·-··· 

1750 19984 Erenköyü'nde Göztepe mahallesinde 
Rifatpaşa sokağında eski 23, 23, 17, 17 
· 1 numaralı biriyüz otuz arşın arsa ü
terinde ahşap iki katta üçü bir sofa ü
zerinde olmak üzerinde altı oda bir so
fa oda dahilinde bir kiler bir kömür
lük bir balkon ve kırk beş arşın arsa ü
zerinde bir mutfak diğeri doksan arşın 
arsa üzerinde ahşap iki katta dört oda 
iki sofa ve çatı katını ve on sekiz arşın 
arsa üzerinde bir mutfak ve bin üç yüz 
on yedi arşın bahçeyi havi yenice iki 
köşkün tamamı Münire Hanım. Doktor 

Yukarda cins ve nev'i semti ve numaraları muharrer emvali gay- Ihsan Şükrü 
ri menkulenin icra kılman aleni müzayedeleri neticesinde hizala-
rında gösterilen bedellerle müşterileri üzernde tekarrür etmiş ise de Sinir hastalıklan mütehasıssı 
mezkur bedeller haddi layikında görülmediğinden tekrar (otuz bir) Cuma ve pazardan maada 2 den 6 1 
gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 16 ağustos 930 kadar Tcpebaşı 73. Tel. Beyoğlu 
tarihine rnüsadif cumartesi günü k at'i kararlarının cekilınesi tekar- 862, K:ıdıköy 49 

rür eylemiş olduğundan yevmi mezkurda saat on dörtten on altıya iiııım---------··-...1 
kadar Sandık dairesine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 
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Z b k d Beyoflu'nda Galatasaray ci•annda lstanbul 4 üncü icradan : KiRALIK BARAKA, SiJahtar al' 

ı• raat an asın an•. Maksut hanı derunundaki mağazada Mevkii müzayedeye vazedilen da, :Pil köprüsü başında değirnı' 
ht l·r t bb" h 1 vanındaki baraka 3 sene müddetle ııt mevcut mu e ı eczayı ı ıye ma a · gayri menkulün iştirasına talip " -

Kariyesi 
Sokağı Cinai 

Hane 

No. 

8 
8-1 
14 
14 

lhale edile· 
cekleri gün 

4-8-930 

len bitmüıayede Cüruht olunaca""'n- · k . raYa \'erilecektir. Senelik kirası •· olanlar hisseye musap ıymeta · • dan talfp olanlann 23)7)930 tarihine liradır, kiralamak açık arttırma ile Maltepe 
• D&rtyol muhammenesinin % de 10 niı- temmuz 930 persembe ,.,u··nu·· saat 14~ müsadif çaroamba günü sabah saat 10 • e. 

da mahaJllndeki satı§ komisyonuna petinde akçesini teslimi vezne da Defterdarlıkta yapılacaktır. .. .. 
müracaattan ilin olunur • etmeleri ve bilcümle müzayede (M · 233) 

----------------~--------------·~ 
,. .. 

Kartal Gülsuyu " 
" " Köşk ve 42 da. tt 

Pendik ~leşcllıyazma nüm arazi 
" Mübadil Hane 11 ,, 
" Bagdat ,. 619 ,, 
• ,. Dükkan 620 ,, 
• Cavitpaıa Hane 518 ,, 
,. Bağdat ,. 626 ,, 
" Jıtasyon • 510 " 
,. kala " 557 " 
,. Karabekir " 511 ,. 
,. Bagdat Dükkln 649-76 ,, 
» ,. Hane 525 ,. 
• Defne Boıtan 17 ,. 
,. Hatboyu Tarla .. 
" Çetinceviı ,, ,, 
" fıtasyon • 18-8-930 
" T avıanh ,, ,, 
Gayri mObadillere ait balada yazıla emlak hizalannda g6sterilen 

giinlerde ihaleleri yapılmak Uzere kiraya verilmek için müzayedeye 
çıkanlmııtır. Taliplerin pey akçelerile mezkQr gOnlerde aaat ikiye 
kadar bankamıza mtıracaaUan. 

GA YRt MENKUL MALLARIN 
AÇIK ~RTTIRMA !LANI 
İstanbul 4 üncü Icra Memurlu

ğundan: 
Açık arttırma ile paraya çevri

lecek gayri menkulün ne olduğu: 
Tevsii intikalli sahilhane ve deru
nuna cari nısıf masura su 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, numara
sı: Boğaziçi, Mirgün, Mirgün cad
desi eski 20 yeni 24 N o 

Takdir olunan kıymet: Sekiz 
bin be~ yüz yinni iki lira, otuz do
kuz buçuk kuruş 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün 
saat: İstanbul 4 üncü !cra dairesi 
2)8)930 saat 14-16 

1 - lşbu gayri menkulün art
tırma ~artnamesi 20)7)930 tari
hinden itibaren 29/ 211 No. ile ls
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. Ilanda ya
zılı olanlardan fazla malumat al
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
29 / 211 dosya nunıarasile memuri
yetimize müracaat etmelidirler. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu
IOk binasite Ankara telsiz istasiyon- cağından taliplerin ~artname almak i- karda yazılı kıymetin yüzde yedisi 
larına ve 65 tonu telgraf fabrikası ve çin şimdiden, şartnamenin Uçtincü teminat gösterilecektir. · 
İstanbul telsizlerine ait olmak üzere maddesine göre ihzar edecekleri teklff 8 - Haklan tapu sicillile sabit 
mübayaa edilecek olan 225 ton kok kö- mektuplan ile temfnatlannı te't'di için olmıyan ipotekli alacaklrlarla di
mürü kapalı zarf usuJile münakasaya de mezkt1r tarihe müsadlf perşembe ğer alakadarlann ve irtifak hakkı 
konulmuıtur. günü saat 14 te lstanbul'da yeni J>OS· sahiplerinin bu haklanm ve hu-

Posta T. T.U. M. levazım müdürlü
ğünden: 

2 - Mevaddı mezkt1renln 31 tem· tanede mUbayaat komiayonana mtira- susile faiz ve masrafa dair olan id-
maı 930 tarihinde ihalesi icra kılına- caatlan. dialanm i§bu ilAn tarihinden itiba-

ren yirmi gün içinde evrakı müsbi

Manisa vilayetinden : 
telerile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri icap eder aksi halde 
haklan tapu sicillile sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylaşma

Alaşehir - Nazilli, Eşme - Göre, çuğa kadardır. Menddı mUtteileııin sında hariç kalırlar. 
Kula - Salihli, Demirci - Borlu, yol- 2 afustos cumartesi JtUnU 1&at 10 ba- 4 - Gösterilen günde arttir
lannda istimal olunmak üzere 9110 Ji. envaı ve şeraiti teslim ve teaellllm hak- maya ittirak edenler arttırma şart
ra kıymetinde mevaddı mUşteile na kında fazla ma16mat almak latlyeal• namesini okum'1§ ve lüzumlu ına
baya88ı kapalı zarf usulile münakasa· rin vilayet nafıa batmühendislfğine IUmatr alm.Ij, bunları tamam n 
ya konulmuştur. Münakasa müddeti mUracattlan ilan olunur. kabul etmiı ad ve itibar olunurlar. 

ıo Temmuz 930 

Borsalar 
Kambyo 

1 Jnsfhz llra11 Kr. 
•TL mntabW Dola 
H • Fruk 
".. Liret 
.. • Belıa 

• • Drabm 
• • la. ~·rank 
• • 
• • 
• • .. . 

• • 
• • . . .. . 

Leva 
Fi orta 
IC.uron 
Slllq 
Pueta 
Muk 
Zloti 
PengO 

!o Ley Kuruş 
ı Tllrt lirası Dinar 
.. Çervoaeç Kuruş 

Nukut 

J lsterlln (lııılllı) 
ı Dolar (Amerika) 

:ıo Frank (Fransız 
ıo Uret (ltalya 
O Frantı: 8elç11ı:a) 

Drahmi [Yunan] 
Fraııtı: [lsvlçreJ 

o Leva 1 Bıİlıar] 
1 Florin [Felemenk] 

iO Karon [Çekoslovak 
ı Şlhng !Avusturya) 
1 Pezeu !ispanya) 
ı Rayşmarlıl.Almanya] 

ı Zlotl !Lehlstaa 
ı Prngö Macaristan 

20 l.ey [Romanya] 
Dinar ' YaıoslovyaJ 

ı Çevoneç Sevyet 

Altın 
Mecidiye 
Banlı.:no 

Borsa 
harici 

Profesör Doktor 

40 

Üstünde bırakılan gayri menkti
lün bedeli zamanında verilme?.Se 

Fatih Sıılh DçJ11dJ hıılcd 1t'1t.lmll- gayri menkul ikinci bir arttırma i-
linden: le satılır ve bedel farkı ve mah-

MDteveffa Telemak Nauret• rum kılınan yüzde 5 faiz ve diğer 
yan efendinin uhdei taaarrufunda zararlar aynca hükme hacet kal
iken vefab dolayuile tufiye maksızın memuriyetimizc:e alıcı
zımnında açık arttırma ıuretile dan tahsil olunur. Be§ numaralı 

fıkradaki p.rt tahakkuk etmek 
aatılmuına mahkemece karar kay dile üç defa bağırıldıktan son-
verilen Bakır k6ytbde Sakııaia· ra gayri menkul en çok arttrranm 
cında ıabık Leon ve llhik iıtik· üstünde bırakılır. Şart tahakkuk 
ili sokağında 15 No. h hanenin etmezse arttrmıa geri bırakılıp a-
5 .. 7 - 930 tarihinde icra kılınan hcı taahhütlerinden kurtulur ve te
artırma neticeıinde m6fteriler minat da kalkar. 

d 5 - Arttırmanın birinci veya 
tarafında 810 liraya ka ar pey ikinci olmasına ve gayri menkule 
süriilmllş iıe de 1500 liradan t.Aalluk eden kanuni hakka ve sa
ibaret bulunan muhammen kıy- tışm tarzına göre diğer şartlar. 
metine nazaran ldfi olmadıjın· Arttırma ikincidir. Rüsum ve 
dan icra ve iflb kanununun 122 tekAlifi müterakime müşteriye ait
ve 123 UncD maddelerine tevfi- tir. En .fazla arttırarun üstünde bı
kan ikinci artırmaya karar Ye- rakılır. 
rilmiftir. Talip olanlann ytızde Yazdan sahil hane yukarda 
on pey akçalarile 30-7-930 tari- gösterilen 2)8)930 tarihinde Is
hine mllaadif çarıamba gtlnll tanbul 4 üncü lcra memurluğu o
aaat on beıteo on albya kadar dasında işbu ilan ve gösterilen art

tırma şartnamesi dairesinde satr
F atih ıulb ltçthıcll hukuk mah- lacağI ilan olunur. 
kemesine mOraccat edebilecek· 
teri ve sabfın pqin para ile ol
duğu ve gayri menkul Ozerinde 
ipotek ve irtifak haklan ve aair 
milkellefiyetJer bulunmadığı Ye 
sahı neticeıinde tahakkuk ed~ 
cek dellaliye ve aair harçlar 
mUıterisine ait bulundujıı ve bu 
huıusta daha mal6mat almak 
iıtiyenlerin mahkemeye mtlra
caat edebilecekleri illn olunur. 

ıcaret ve zahire 
fletl.r 1lcuet ....... klttbl-

tarafıncfaa ••rtl111 

1 

3 llndl icra 11Umurlu/undan: 

Sablmaaana karar Yerilen 14 
adet yatak 8 adet elbise askısı 
3 aandalya 1 maaa ve saire Sandal 
bedeateninde temmuzun 14 llncO 

pazartesi gilnll saat 1,30 da aç.ık 

arttırma ile hazır bulunacak me· 
munı tarafından satılacağı illn 

olunur. (279-99) 

/s'anbul beşi11ci icra dai'rtsindm: 

Bir borç için mahcuz ve paraya 
çevrilmeıine karar verilen yeni 

M. Lutfi i!~,it 
GtlYıane ve Cerrabpaşa hıutaneleri Suater 

Au.ıl A...,t 
K.P. K.P 

t 20 12 ~,, 

altı adet cep aaati iıbu temmuz 
ayının on dördOncD pazartesi 
ghtı aaat on Dç buçuktan itibaren 

artırma ile aablacağından mllı· 

terilerin mahallinde hazır bulun
malan ilin olunur. (279-96) 

Maruı ~erfh ınaalllml Sert 
Dalslll " ..,_. 1ııut.ı.n.. C- " Panr- - Zablrel• -

aaada ._ sh Odda .oua Dl•aa1ol• Çavdar 
Şek_. Sokak N, 7 ele kahul etaıektecllr, ArpA 

10 2t> il 20 

ı ıo 
6 25 
7 20 7 29 Telefon. lst. 2236 Mısır 

.......................... li''-llıiFmams~.:-.e ...................... . 

ıeraitine riayet etmeleri lazım· ıstanbnl öucı lıukak hakinılif. nden: 
dır. Naime Hanım ile kocası Karagülf' 

334-225, 745 iıtanbul dördün- rük'te Karabaş mahalle ve caddesindl 
cü icra memurluğundan. 29 No. lu hanede mukim Mehmet Add 

efendi ara ında mütekevvin tescili ti' 
Ahmet Vefik Beyin, Silat ve lak da,·asında mumaileyh Mehmet it 

Semih Beylerdeki alacağı olan dil efendinin ikametgahının meçhuliY' 
mebaliği malumenin temini zım- tine binaen hakkında gıyaben cereyd 
nında mabçuz bulunan zirde ya- eden muhakeme neticesinde huku• 
zıh müteaddit mahallerde gayri usulü muhakemeleri kanununun şekd 
menkulattaki hillesi ıayıalarının tatbik n sureti mer'iyyeti hakkındald 

864 numaralı kanunun birinci Ye 9 ur 
birinci ihalesi yapılmak Ozere cu maddelerinin 2 inci fıkrası mucibl" 
30 filo mOddetle açık artırma ce 7 teşrinisani 341 tarihinde vuku• 
aabşına konulmUJtur, ıöyle ki: tahakkuk eden talakın tesciline dait 

Çelebi oğlu Aliettin Mahalle- sadır olan 4 kanunuevel 928 tarihd 
sanın TabmisönU caddesinde hükmü hlh·i ilamın bir nüshası divaır 

N haneye talik edilmiş olduğundan tar+ 
kiin atik 31, cedit 35 umaralı hi ilandan itibaren bir ay zarfında ilt 
iki bin dört yüz yirmi heı lira mı mezkura itiraz edilmediği takdit' 
kıymeti muhammeneli sağ ve de muamelei kanuniye ifa edileceği i' 
arka taraflan Kostinin yemişçi Jan olunur. 

dükkana sol tarafı 33 No. h Beyoğlu beşinci icrasından: 
ahıra ait dilkkAn cephesi Tahmiı Beyoğlu'nda Su terazi sokağı~· 
sokağile mahdut yedi artın on da 11 numaralı birahane müstecı• 
sekiz parmak terbiine ve bir ri iken elyevm ikametgahı meçhul 
on be• vuati derinliğe ar- (Hiristo Dimitri Gika) Efendiye: 

y Vitali Levi Efendiye basenet 
kasındaki yemifçi diikklnıoa borcunuz olan ( 565) türk lirası• 
ait dOkklnda bir on beı kadar mn temini istifası için takip tale
iki taraflı kirgir duvarını havi bile alacaklının icraya müracaat 
mahiye yirmi bet lira kira etmesi üzerine ikametgahınızııı 
ile Vasil Ef. nin tııalinde bulu- meçhuliyeti hasebile tarafınıza Ö
nan dükklnın sekiz hiase itiba- deme emri tebliğ edilememiştir. 

Kırk beş gün müddetle ödeme 
rile yedi hissesinin tekrar yirmi emrinin tarafınıza ilanen tebliğine 
dört hiue itibarile iki hissesi karar verilmiştir. Alacaklının ta• 
ve kardeıi Semih Beyin de ayni kibat icrası hakkına dair bir itira" 
hiaaesi, zmız varsa işbu ödeme emrinin i

ve yine Lilelide posta, mi· lanen tebliği tarihinden otuz güıı 
mar Kemalettin mahalleıinin geçtikten sonra ilk yedi gün için" 

de daireye müracaatle şifahen ve 
Uleli caddeainde atik 73, 79, ya yazı ile bildirilmesi ve borcun 
81 cedit 69, 71, 77 No. lu mu- bir kısmına itiraz ettiğiniz halde 
kaddema tahbnda 75, 77, 79, 81 bunun açıkça gösterilmesi lazım· 
bet bap dnkkinı havi 73 No. lu dır. Aksi takdirde itiraz edilme• 
maa bahçe konak ve derunline mi sayılır. .. -

1 · Kırk beş gün geçtiğinde deyin 
cari yanm muura . mai ezız tesviye edilmemiş olduğu takdirde 
clyevm bir kıt'a arsanın ve hakkınızda gıyaben muamelei ic· 
yanm muura Halkala ıuyunun raiyeye tevessül olunacağı mah1ın 
ve 79 numarala kökten mun- ve ödeme emri tebliğ makamına 
kalip dekaret mahallinin elyevm kaim olmak üzere ilanen tebliğ o
muhterik konak ve ıair arsanın Iunur. (280 - 6 ) 
bermucibi çap bin elli artın ter-
büne olup derunOnde harap ıu atik 22 cedit 49 Nu. lı iki katla 
hazinesi ve harap muhterik harap tuhafiye mağazasman hududu 

hamam (enkaz halinde) ve tahtına cephesi Sultan Hamamı caddesi 
meıhut meıbut bodrum ve ca· tarafeyni aabibi senedin hiuedar 
mii şerif aokağında yan ve de· bulunduğu dllkkinlar arkaıı kıs
runUnde dönme duvarlan ve men Roza ve kıımen inciri 
temel aaan ve mubterik matba· damatlarına ait emlak ile mah
ha ait ocak olup hududu bir dut yirmi dört buçuk metre 
tarafı Ragıp Pqa KUUiphanesi terbiinde mahiye yüz ıekıen 
diğer tarafı Mehmet ÇaVUf, lira kira ile Emin Ef. nin İfga
Haydar Bey, Hilaeyin Ef. gayri linde bulunan tuhafiye mağazası 
menkulatı ve camii ıerif sokağı yirmi bir bin altı yllz seksen 
arkası bermucibi çap lamail Ke· iki buçuk lira kıymeti muham· 
ıfi B. ve emanet mala arsalan meneli mağazanın yetmiş iki 
cephesi Laleli caddesile mahdut hisse itibarile bir buçuk hissesi 

ve kardqı Semih Beyin de aynı 
bottur· Tamamı yirmi altı hissesi 
bin iki ytız elli lira muhammene Ve gene ayni mahalle ve ıo· 
olup d6rt hiae itibarile bir his- kakta atik 24 cedit 51 No. keza 
ıeıinin ve atar k6kllnden mun· iki katla olup hudut cephesi Sul· 
kalip dilkkAn mahallinin dört tan Hamamı caddesi sağ tarafı 
hisse itibarile bir buçuk hissesi- ve arkası incili damatları emliki 
nin onikifer sehim tertibile bi- sol tarafı sahibi senedin hissedar 
rer sehmi ve kardaıı aemih B. bulunduğu tuhafiye mağazasile 
yin ayni biueai. mahdut on ıekiı bin yüz yirmi 

Çelebi otlu Alaettin mahal· iki buçuk lira kıymeti muham
lesinin Sultan hamamı cadde- menesi yirmi buçuk metre ter· 
sinde atik 20 cedit 47 Nu. la biindeki tuhafiye mağazası ma-

hiye yUz altmış lira icarla 
dnkklnın hududu cephesi Sultan y akumi Ef. nin tahtı işgalinde-
Hamamı caddeıi sağ tarafı sa· dir, Mezk6r mağazanın dahi 
bibi senedin hiuedar bulunduğu yetmit iki hisse itibarile bir 
mağaza ıol taraf arkası Roza buçuk hiueıine talip olanlar 
hanile mahdut dokuz bin iki ve daha ziyade öğrenmek iıti
yUz doksan iki buçuk lira kıy- yenler hiaselere musip kıymeti 
meti muhammeneli on bir buçuk muhammenelerin yüzde onu nis
metre terbüne mantocu Paneğ betinde pey akçelerini ve 334-
Ef. nin itralinde kirrir dilkki- 225 ve 745 Dosya numaralarile 
nın yetmit iki hiaee itibarile bir tıtanbul D6rdilncu İcra memur
buçuk hiaaeai ve kardaıı Semih luğuna müracaat etmeleri 14-8-
Beyin de aynı hiueai. 30 tarihinde saat 14-16 ya ka

ve yine Çelebi oğlu Alaet- dar birinci ihaleleri yapılacağı 
tin mahallesinin ayna aokakta ilin olunur. 
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[ Devlet Demlryollaro llAnıaro ] 

. H.P.~lek~~ santralında yeni yapılan mübeddile tesisatından dolayı 
ıdarenm ihtiyacı kalmayan 180 beygir kuvvetinde çift inbisatlı ve 
G. Lubter fabrikası 1902 mamulatından bir adet buhar makinesi 
ile dinamosu 19-7-30 tarihine mDsadif cumartesi günü saat on 
d6rtte aleni müzayede suretile satılacaktır. Talip olanlann tarihi 
mezldira kadar her gün H. P. de ele!ttrik santralına müracaatla 
!Dakineyi görebilecekleri ve yevmi mezkurda H. P. mağazasında 
ııbab vDcut eylemeleri ilin olunur. 

Jf • • 
Atada yazıli m~lzeme pazarlıkla satın ahnacaiJndan taliplerin 

14-7-9.30 pazarlesı gtınil saat 9 dan 11 buçuğa kadar isbab vücut 
etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 
500 Kg Tuzrubu 21-22 bome 

1 adet Kanepe (Maroken} yerli 
2 " Koltuk ,, 
8 " Lastik damğa 

160 " Küçtık hasır süpürğe (yerli) 
2 ,, Defter etajer (yerli) 
3 " Koltuklu sandalye (yerli) 

,, 

2 " KAğıt zımbası (numune vechile) 
15 " Karpit el lambası küçük 0,250 gr. 

15 " " " ,, büyük 0,500 gr. 

1 ,, lstorl~ dolap küçük (yerli) 
lOO " Demır destere lamesi iki taraf11 30x3or 

2 ,, Avukat çantası adi (yerli) 
10 00 ,, Kopya kalemi (Kimyevi} 

SOO ,, Mektep defteri 80 yaprak 
50 Kg Toz amyant 

30 •• örülmemiş kordamyant 5 m/m 

~ ,, . " " 10 

50 
,, öriHmüş ,, 10 :: 

,, " ,, 15 
25 
80 
80 
90 

50 

" ,, 

" ,, 

" 
Lavha kılıngırit 

,, 
" 

" " 

,, 
,. 20 ,, 

1 " 
2 

" 3 
" 

20 kij A " " 4 " 
38 ° myantlı dört köşe salmastra 1~ m/m 
30 ,, ,, " " ,, 15 ,, 

35 
50 
20 
30 
55 
30 

" ,, " " ,, 20 ,, 
" Grafitli amyant 1 O m/m 
,. ,, ,, 15 

ti 

" ,, 32 G f •· ,, '' 
" ra ıtıı kencvirli salmastra 10 m/m 
,, ,, ,, " 15 

" ,, ,, ,, ,, 26 ,, 
60 
30 K~ Pam~klu aal~astra " 28 ,, 
30 ,, 15 " 
35 " " 20 ,, 

... ,, 25 
50 ,, Rapit için ör~'e k 

1 
" 

30 urşun u sa'::ıastra 10 m 'm 
,, " " " 

Saat 11,5 ten sonra f!at k b 1 d'l " 15 " 
cumartesi pazar günleri rn b a u e 1 mez izahat almak istiyenier 
P u ayaa kısmına mil t 'd' 1 azarhğa arzolunan ma!zem d . racaa etmeh ır er. 

e en yerlı bulun k · · · · k edecek taliplerin numunelerı' · b an a sam ıçın ıştı:-a 
nı eraber r 1 . 

bulacak teklifatın kabul edil w •• ge ırme erı numunes:z vuku 
- meyecegı ılin olunur. 

Edirne Kız muallim mektebi 
ınüdürlüğünden : 
Azami 
45000 
2500 
1500 
5000 
5000 
5000 
3000 
1500 
1500 
1soo 

Aıgari Cinsi 
kilo 35000 Has ekmek 

2000 Sadeyağ 
1000 Zeytinyağ 
4000 Alpullu teker 
3000 Süt 

" ,, 
,. 
,, 

4000 Yoğurt 
2000 Pirinç 
1000 Beyaz peyniı-
1000 Kuru fasulye 
1000 Has un 

" 
" 
" ,, 
,, 
" 

500 Nohut 

.. 500 Zeytin tanesi 

" 
800 Sabun 

,, 3000' • Mazot 

Şekli mDnakua 
Kapalı zarf 
Aleni münakasa 

,, 
" 

" ,, 
•• ,, 
" ,, 

" ,, 
,, 

,, 
,, ,, 
" ,, 
,, ,, 
" ,, 

Tuzla ficçmele;ıri 
Sabahları 8 den itibaren Haydarpaşaya hareket ,~den vapurların 

trenleri nıenhalara kadar gidip gel~·ler. 

Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisi
nek, güve, örümcek, hamam bö
ceği ve sair haşaratı yumurtalari
le beraber kaf,iyen imha eden 

daima birıncıligt kazanmaktadır 
FAYDA daha mfieısir, daha mükemmel ve yan yanya ucuz

dur. Kokusu latif olup kat'iyen leke yapmaz. İnsanlara, hayvanlara 
ve nebatata zararı yoktur. ·FAYDA ismine dikkat ediniz. 
Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususiye, Seyrisefain, 
Hi!aliahmer, mektepler, hastaneler, sıhhat yurtlan, bilyllk otel 
ve lokantalar, vapur kumpanyaları FAYDA istimal ederler. 

Şişesi 50, tenel.esi 75, aon derece sağlam ve 10 
teminatlı pompası 75 kurut. 

'5 l§Ne Hasan Ecza Deposu - Toptancılara temilit 

Üsküdar musiki cemiyetinden: 
18 temmuz 9:30 cuma günü öğleden evel on buçukta hey'eti umumiye fev

kalade olarak toplanacağından azaların Doıfancılar'daki Cümhuriyet Halk 
Fırkası merkezi binasına gelmeleri. 

Görüşülecek maddeler: 
1 - Hey'eti idareye aza intihabı 
2 - Cemi)letin inkişaf ve terakkisine dair müzakerat. 

Hafız Sadettin efendinin 

·coLUMBiA 
Plaklarında okuduğu 

diniESSALA T phikı 

.,_. T Al(SİMDE ST ADYOl\1 KAPISINDA 
~Iehmet Ali Beyin 

Milli ŞOFÖR ve zirai .MAKİNİST 
MEKTEBi 

Her çeşit 
GAZ MOTORÜ, 

OTOMOBiL, 
TRAKTÖR 

ALATI ZIRAlYE 
DERSi ,VERlLIR 

VE TALIMl 
YAPTIRILIR 

Mektep garajında T AMtRCILIK tatbikatı gösterilir. 

20 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ 
Yeni devre ba~lıyacaktır. Tahsil müddeti dört aydır. 

Ders zamanları iŞi OLANLARA DA uygun gelir. 
Ücret 10 talimle 50 lira, 20 talimle 60 liradır, taksit ile alınır. 
Ta,ralılar için çamaşır )'ıkanması ile yatak ayda 8 liradır. 

----
Ha~i tasfiyede bulun~ Darı-

ca'da ~ağcılık ve değirmencilik 
şirketinin malr olup 7 temmuz 
1930 ta\ihinde icra kılman müza
yedcsin~'.! talibi zuhur ctmiyen Da 
rrcada Y~· lr boyunda 30 numaralı 
ve bir a "Benz,, markalı gazö
gen motöı 'le müteharrik un fabri
kasile zeytin yağı tasir alat ve e
devatının ~ mevcut bin kıye tah
min edilen mangal kömürü ile altı 
çuval çürük 1,arpa 15 gün müddetlP. 
,tekrar müza,,edeye vazedilmiştir. 
Fazla tafsilat almak ve emvali 

1 görmek için Gebze hukuk mahke· 
mesine 930/ a-.> dosya numarasile 
müracaat ve talip olanların kıyme
ti muhammene olan un fabrikası 
için üç bin ve lork adet yeni yağ 

rbasile birlikte yağhane alat ve 
e~vatr için beş yüz ve kömür ile 
ar~mn beher kıyesi üç kuruş he
sabit~ yüzde 1 O nisbetinde pey ak
çesini \müstashiben vaktı ihale bu
lunan 21)temmuz)930 tarihine 
müsadif" pazartesi günü mahallin
de badezzeval bulunarak aleni 
arttırmaya iştirak eylemeleri ve i
halenin saat 16 da icra lahnacalı 
Slan ohmur. 

FAtth sulh S1 iinctl hulmk hikiiilü5-
den: Yedikule haricinde Gub ~ 
de Fdtih Saltan Mehmet mahııll.rı.. 
de Cami sokafında 25 Numarah hane
de mukim iken 17 mayıs 930 tarihi'" 
de ,vefat eden meyhaneef Petro ftlleif 
lspi. lstanidiB Efendiye tddi81f Te

raset edeıllerln tlç ay zarfında llf atıa· 
nm n alaeakh borçlu olanların btr rq 
zarfında alacak ve bor~anm ka)'Jt et
tirmeleri ve aksi halde kanunu mede
ninin tarif atı T•lle muamele ola· 
nacaiı alA.kadarlarna malOmu olmak 
tisere ııaır olunur. (:ZSO • 5) 

netr0lunan ukerl 
ve mlllld \ tekaltt kanununun 
muvakkat ~ maddesi muci • 
bince yfrml_\b~ ili kırk bq yq 
araımdaki liz (ve dullara veril
meai lbmgtfen ihl 11e11elik ma· 
qların tevsi .... yakında bqla
nicakbr. lzclhama mahal kal
mamak için ~ zirde tarif 
edilea ıeldlde icra edilecektir : 

1 - Her ulübl maq 12 
temmuz 930 cumartui p&nden 
17 temnnaz 930 pertembe glbıl
ne kadar d~ mllracaatla 
bir numara alacaktır. Neman 
almak için ibraz edecelf Yeaalk 
fUD)ardır. 

1- NOfm tezkere& 
2- R•ml HDet 
3- Maq clzdam 
Numara alan her sahibi me

Bf ayni zamanda bir de yolda• 
ma ilmOhaberi alarak hey' eti 
ihtiyariyelerine tanzim ettirdik
ten sonra teyziat illnına intizar 
edecektir. Tevziat ifbu verilen 
numaralarla icra edileceğinden 
'•erkesin numarası ilin edildiği 
"":.in behemehal yoklama ilmO
haberi ve diğer vesaik ile bir
likte para almak için idareye 
müracaat edecektir. 

2- Hey' eti ihtiyariyenin nazan 
dikkatine : Yoklama ilmllbaber· 
lerinde behemehal onfus tezke-

700 
700 

1200 
sooo 
1000 

600 
,, 700 Gaz yağl '' ,, 

Çeki 400 Odun '' ,, ,, ,, 
Mektebimizin Mayıs 1931 gayesine kadar ihtiyacı 1 • 

~ ll [ J I n Kil M 11~11·00 ue 0liil~rı ~HE ;:~~~;n~:v:ı~u~·r~::a~:~:ive.;:~~ il u Uu r UJ u rakam ve yazı ile gCSsterilmesi meş-
'k o an cıns ve ~ tan yukarda yazılı 16 kalem erzak ve saire hizalar d ö t _ 

rtldiği veçbile 10-7-930 tarih.inde? itibaren yirmi gD~n ~ü:d:t~e 
lll&ııakuaya konulmuş~r. Talıplenn şartnameleri görmek üzere 
her gGn mektep idare•ıne ve mfinakasaya İftirak için de münaka
•ı •e ihale kanununun 1 O uncu ve 6 ancı maddel«-rine tevfikan 
ekmek için teklif mektuplanm ve diğerleri için de teminat mak
buıJanm ihzar ederek ihale günü olan 30-7-930 Carıamba gtınO 
llat 15 te mektepte müteıekkil komisyona mtıracaatlan ilAn olunur. 

. . • ruttur. Yoklama ilmühaberlerinin 
1 temmuz 930 tarıbmde açılmıştır h' t · · k dar esbabı 

tarı ı anzımıne a 
Boğaziçinin müstesna bir mevkiinde dün,·:ının en -guzel seyir mahallidir. maaşın milstehakki maaş olup 

Her gün mükemmel c:ızbant ve hususi dan" m:ıh:ılli \ardır. S:ıyedar 
ve mtitenev' i çiçeklerle müzevycndir. '.\lcku dt 'e meşrubat ch\·endir. olmadığı ve bir dairei resmiye· 

~'VV"..-::::. ~~~ de müstahdem bulunup bulun-

•~ KADINLARI ÇALIŞ fIRMA YURDU~· madığı hususatı ayrıca derce-
~ dilecektir • • Muhasebesine suıjiycr olarak bilimtih:ın bir efendi alınacaktır Talip olıınlann • 

• şeraiti anlamak üzere Aksarayda \ alde Türbesi ch·armdaki Yurt idarc!'ine • Yoklama ilmübaberl~rine fo. 
•••• ••••••~ müracaatları ~··•••• •• • • toğraf ilsakı ihtiyaridir. 



Vakıf paralar müdürlüğunden: 
Müzayede ikraz 

bedeli ~o. 

204 2ld.90 

63 21886 

18, 22059 

i05 22128 

420 221'88 

263 22506 

2700 22559 

105 22578 

l\Ierhunaon ı;emti meşhuru ile cinsı 

ve müştemilatı 

Erenköyünde Sahrayicedit mahallesinde 
Kayışdağı caddesinde cedit 111 ve 111 
numaralı zemin katında: Dört odat iki so 
fa 2 hala l mutfak 1 hamamı birinci ka-
tında 4 oda 2 ıof a 2 halayi ikinci katında 
3 oda 1 sofa 1 halayi muhtev( müfrez 
maa bahçe bir bap kargir köşk ile 111-1 
emlak ve 5 harita ve 111-2 emlak ve 4 
harita 111-3 emlak ve 3 harita 111-4 em• 
lak ve 2 harita numaralı müfrez diğer 
dört kıt'a bahçenin tamamı. Mecmuunun 
kıymeti muhammenesi 4360 lira olup köşk 
~4400 zira arsanın 316 zira mahallinde 

Borçlunun 
ismi 

mebnidir. Müteveffa Yusuf paşa ha-
remi Hatiçe Naşide H. 

Aksarayda Çakırağa mahallesinde Sultan
camiişerif sokağında atik 34 emlak ve 62 
ada ve 1638-1 harita numaralı yeni yüzü 
6,26 yem sathı 99,.6 meta e terbiinde ve 
865 lira h.ıymeti muhammeneli 1 kıt'a ar-
sanın tamamı. Do.klor Selami paşa zevcesi Şükriye 
H. veresesı Güldeste H. ve Müşfik ve Ömer Calıit B.ler 
Anadolu ısarıoda Göksu yeni mahallede 
Nişantaşı .:addesinde cedit 16 No. lı bod· 
rum katınQa. lkı oda kiler gusülhane hali 
h:uicen 'lıOı..ıkkaf mutfak zemin katında 
methal ~ofa ıki oda kiler l_ıali birinci ka-
hrıda üç oda sofa halayı mubtevi ve 800 
zira arsanın 125 ziri mahallinde mebni 
1800 lira kıy:meti muhammeneli bodrum 
katı: kiığir üst tarafı ahşap hanenin tamamı 

Fatma Naime H. 
Kadılı:öyünde Hasanpaşa mahallesinde Ra
simpa'a sokağında cedit 3 No. lı zemin 
.k.atmc:h~ Vlethal iki oda sofa hala mutfak 
birincı · tında üç oda sofa hala çatı ka-
d:ında .sık sofayı ve bahçesinde kuyuyu 
muht t;. 450 zira arsasının 130 zira mahal
linde 1 h.1i 1100 lira kıymeti .muhamme· 
nt:li ab "'"' hanenin tamamı Saadet H. 
Çengel. · nde ve mahallesinde suyolu 
-sekajıocla c~dit 13, 13-lt 13-2 13-3 No. lı 
i>abçevan dasile ' ··sakaf altında üç bap 
haneyi • emil t ı bo.;ca.ı namıle ma· 
ruf bir 'a bost tamamı.Mezkur em-
laktan No.hsı . atan ve 'Jahçevan oda-
sı olup satıht.ı n.İ oda methal ve ahırı 
13-1 hane iki satıhta beş oda iki 
sofa bir .mtfak iki halayı 13-2 No. lı ha
ne üç satıhta yedi r;da üç sofa bir mut
fak üç halayı v~ 13-3 No. h have iki sa· 
tıhta beş oda iki sofa iki ha:la bir mutfağı 
muhtevi ve 1ıepsinin kıymeti muhammene
ıi 5000 liradır 13000 zira arsanın üç bap 
hane 360 zira ve bahçeyan odası 140 zira 

mahallinde mebnidir. Mühendis Ferit B. 
Kartalda Çe.f91ebaşı mevkiinde 25 No. h 
pir satıhta dört pda bir kiler bir hali bir 
methal v aofayı ve ayrıca miia.ıkkaf 2 oda 
1 mutfağı .v.e kezalik ayrıca musakkaf 
ahır ve sam.aıalığı ~uhtevi ve 30 dönüm 
fiç evlek arsanın maa müştemilat 380 zira 
pıahallinde mebni ve 6500 lira kıymeti 
muhammeneli maa bağ bahçe kiğir köş-
kün tamamı. Ahmet Rami 8, ve zevcesi Meliha H. 
T avpkpazannda Hüseyinağa mahallesinde 
Camiişerjf sokağında cedit 10 No. b ze-
min katmda : iki methal, ta§lık, mutfak, 
hali kömtirlükt asma iki oda. Birinci 
ikinci katlarında: Üçer oda birer sofa ib· 
rer halayı muhtevi ve 140 zira arsa üze-
rine mebni 3500 lira kıymeti muhamm~-
neler.i zemin katı kagir ahşap hanenin 
tamamı. Emine Safiye H, 
Beşjktaşta Sinanpaşayıatik mahallesinde 
T aşiskelesi sokağında cedit 13, 15, 17t 
19, 21 No. dört bap dükkiuı müştemil 
kargir hanın tamamı. Mezkur emlakten 
13, 15, 19, 21, No. lıları birer satıhlı 
dükkandır. 17 No. han zemin katında: 
Methal üzerinde 4 oda hala koridor ve 
ocağı muhtevi olup hepsi 165 zira arsa 
üzerinde mebni ve 4 bin lira kıymeti 
muhammenelidir. 
Üsküdar Solaksinan mahallesinde T opaneli 
oğlu sokağında cedit 9 No. zemin katın-
da methal toprak avlu mutfak, hali, oda, 
'kömürlük, birinci katında dört oda, sofa, 
hali kiler ikinci katında Uç oda, sofa, 
hala, kileri muhtevi ve 700 zira arıanın 

Riza Ef. 

Gramofon plaklarında 

Hikmet Rıza hanım• 
Her gün dinlemek ve güzel bir gece ,geçirmek isterseniz 

SARAYBURNU 

10- VAKJT 11 ;remmuı 1:130 6111' 

İstanbul dördüncü Icra meınuf 
luğundan: Kadriye ve Cemile lif 
nımlarla Mehmet Kemalettin f 
!\Jehr:-ıet Bedrcttin Beylerin Gii~ 
z:ır Hammcian 1928 senesinde dot 
h1n heş yüz otuz yedi muamele n~ 
rn~ıı·asile istikraz eyledikleri B~ 

ı altı yüz liraya mukabil alacaıd 
i uh<le~ine birinci derece ipotek D 
: lan B~şiktaş Köy içi mahallesind 

Parkına geliniz ! at.ik Karabaş cedit Akasya ve Yı 

F 
Duble bira 20 j rlız sok:ıkfarmda a tik 47, 49, 6} 

İaflar : Envai mezeler 25 kuruştur. ~4. crdıı 1, 3. 5, numaralarla JilU 

• • 
~ :-:ıkkaııı nıukarlrlema selamlık rrı~ 
hane eivevm selamlık ve m:uhteril 

T hı d l 
hane :arsasrnm icareli mahallini~ 

a l. . um .. u·· r u·· v •• - hi..:.;."e iı ih:ll'jl•! 16 hi~esile mukstl 
sıye ummu gun alı mahallin 72 sehim itibarile 4 

sehiım ntuz gün müddetle ihal 

d evveliyt müzayedesine vazoltJJI en· muştut 
• Me~ınir mahallin mesahai v 

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

mum~v<>~i aJ.~tt.a.hmin bin altı ~ 
•1oksao yt ... ,fl !buçuk arnın terbiind 
,1Jup oıınrlan 168 arşın terbiinde} 
arsa üzerin<le alt katı kargir d~ 
val'lar üzerinrle ahşap muhtetl 
11lmrvan ve halen mevcut bulunsl 
s~lamhk kı.Rınmrn Sergi sokağın~ 
ınerhah c.eşkil erlen ahşap kapıdsl 
~iril.iikt.e antreyi muhtevi bir sof. 

-.1111!!111•••.-llll'l!!!llll•••••••••••••••••ll iizP.rinde birinde dolabı bulunan 
1!11 ·ki oda bir ha la Yıldız sokamndtV 

Şehremaneti ilanları il kapırlan giriJ,likte üstü açık ~ 
Şelırcmanetinden: Bedeli keşti 507 lira 23 kuruş olan Ayasof- :trahk bir hala iki kısımdan JilV 

yadaki levazım anbarı üzerinde bulunan kur•unlann tamiri 1! rekkep çini ta~lık dolabı havi bl 
y yPmek ortası rliğer hir oda bir ati 

kapalı zarfla münakasaya konmulmuştur. Taliplerin ıartname j ı k t·'' lık üzerınde odun u r mevcut 1.1' 

almak için her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri teklif mek- lfahı;l~<le sekiz nlC'y,.,, ;ki çam ağf 
tuplarına da ihale günü olan 2 Ağustos 930 cumartesi günü L·ı rhıvar kenarıtıır .1· "tk havtı 
saat on beşe kadar mezkôr müdürlüğe vermeleri. : rııı~vt:ııttur. .'el. · ' ' '"'r>si d 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lhil nlıi11ğu hnlcle ı. •, kIBmı 

Beyazıt d:ure<>ınden: Hüseyinağa mahallesinde çilingirler soka- 1 rfa cüz'i tarafC\'ll \ .. varlııf 
ğında 15 No. dükkanda Demirci Tersus Ef. nin tanzifat vergi- . ve selamlık bahc;csile ·J~saf 
sinden 824 kuruş borcunun temini istifası için haczedilen 2 : :ıra::.ında üst kısmı dcnı. ·n~~ 
pencere demir parmaklığı 14-7-930 pazartesi günü saat 13 te 'ıılilr duvar mevcut odlduğtı ı~~t 
mahallinde bilmüzayede satılacağmdan almak istiyenlerin yevm · terik hane ve arsası erunuıı ' 
ve vakti mezkurda hazır bulunmaları iJan olunur. i ı~at1lnnş bir kör kuyu ve asarı ı : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~jrıııı olınayıp nıahallindeki zevat· 

Ka~ık.öy şubei ıd;rıvesinden: !<~pah zarfla münakasuına talip zuhur 1 rafından kapatılmış müşterek b1 
etmıyen Caferaga mahallesının Sakarya Sokağma bermucibi keşif r:rn kuyusunn muhtevi olduğu g· 
yapılacak mecra inıaatı 14 Temmuz930pazartesi günü saat 14 de riilrnüştür. Hane yağlı boyalrdJ'. 
p~arlıkla verileceğinden taliplerin mezkur gün ve saatte daire köşkün arsadan demir parmaklı 

l ı ha hçesi bir taraf köşkün ba~ 
ı•ıe~niciüimie~njinje~i~jlm~~i~jrjL~~~~~~~-~~~~~~~~~~ctııvarıvebununimtid~ındak~ 

kapısının önünden geçen yolun ~ 
lstanbul aiimrükleri 0aşınüdürl1"i- narındaki asfalt piyade kaldırıd 

\..:/ nın geniş kısmının nihayet bul& 

ğün<len 
1930 senesi haziran ili kinunuevyel 
1931 senesi kanunusani ili mart 
1930 senesi ydhk birinci kısım 

ğu yere kadar ve diğer tarafı t 
maha1den çukurdaki münferit ' 
çak hane yanında yıkılmış ve ıı: 
parçası kırmızı kireçle olan du\" 

mecmuası hattının kırmızı kirecli kısmının 
İstatistik mecmuası hayctine kadar diger tarafı ı; 

Aylık istatistik 

Yukarıda yazılı mecmuaların tab'ı için aleni münakaısa yapılacaktır. 
Buna iştirak edecek olanlar mahfuz nümunelerile şartnamesini g·ö
rebilirler. Münakasa 19-7-930 cumartesi g:inü yapılacağından talip·· 
!erin o gün saat 14 te teminat evrakile birlikte komisyona milra
caatları. 

mahalden aşağı yol 'kenarında 1 
kık bahçe duvarr ve duvarın p~ 
maklık dahilinde kalan .nıah~ 
hududu: 

Üç tarafı tariki am bir tarl 
Miralay Hayri Bey veresesi~ 
muhterik hane arsası ve diğer ı 

========-======:;:========~= . .;:;:::=;;==:;:=== muhterik hane arsasile mahd~ 
150 zira mahallinde mebni 1000 lira kıy~ tur. Mahiye yirmi lira kira ile 

çindc kiracr vardır. TamamıJ1 
meti muhammeneli ahşap hanenin tamamı. Tahsin B. kıymeti muhammenesi altı bl 

126 22622 Üsküdarda Hamza fakih mahallesinde açık· yedi yüz liradır. Mahalli mezl<' 
türbe sokağında cedit 72 No. lı ıemil7 run hissesine isabet eden üç P: 

dokuz yüz altmışbeş liradır. 'fi 
katında methal taşlık üç oda birinci ka· lip olanların h.1ymeti rnuhammc~ 
tında dört odat sofa balayı muhtevi 330 sinin yüzde onu nisbetindc pey w 
zira arsanın 177 zira mahallinde mebni çelerini alarak 929/2955 dos1 

numarasile 16)8)30 tarihinde ~ı 
1500 lira kıymeti muhammineli ahıap at on dörtten on altıya kadar ., 
hanenin tamamı. Doktor Ahmet Şevki B. tanhul döı·düncü icra memurluf 

105 22682 Küçükmustafapaşada Mollahüsrev mahal- na bizzat vebilvekale müracı:I' 
lesinde lcadiye sokağında cedit 12 No. b eylemel~ilan olunur. 279 - 97..1 

zemin katında methal oda mutfak hala Bandırma mahkemei asliye J1 
kuk kısmından: Bandırma'nın :Et 

birinci katında iki oda gusulhane i~inci cıyusuf mahallesinden bahçu\ri 
katta bir oda hala üçüncü katta bir oda Mahmut zevcesi Sadiye Hanr:rtl 
ve daraçayı muhtevi ve 64 zira arsanın 56 zevci merkum Mahmh aleyhi 
zira mahallinde mebni 1300 lira kıymeti açtığı boşanma davasının cari J1t 
muhammineli kirgir hanenin tamamı. hakemesinde merkum Mahmud 

Naim Ef v kiJ· tb h. N . zevcesi Sadiyeyi bila nafaka tef 
· e 1 ra ım azmı 8. le Manisa taraflarına gittiği ve 

. Yukarrla ikraz numaralarile de on nisbetinde pey akçesi ver- iti harla tarafeyn aralarındaki.~ 
saır evsafı yazılı gayri menkul em- melcl"i ve bizzat veya musaddak teyek hay~!ın d.c:~amı dereceı ıf 
val icra kılman son açık arttır- vekalctn .1 .. kanda gorulmcdıgı şehadetle an 

, . . . . .: amc ı e ınuracaat etmele- şılmasma mebni kanunu metle 
11~~ları_ netıcesınde h~zala_rında rı muzayede şartlarındandır. :Mü- nin 132 inci maddesi mucibifl 
gosterılen bedellerle talıplerı uh- zayede Bahçekapı'da a·· ·d·· .. tarafeynin bosanmalarına 24) l 
d · d ~Ak ·· t . d oı uncu ih' :. . . . ~ ~sın e ~ arr!lı' e ınısse e mez- Vakıf hanın ikinci katında N 14 1929 tar ınde kabılı temyız . 
kur bedeller dun olduğundan 11 a- 17 Vakıf Pa I 1\1 .. d .. r· ~~: d' mak üzere karar verilmiş ve ıl 
ğustos 930 tarihine müsadif pazar- . ra ar t~ ur .ugun e mm bir sureti Mahmuda tebliğ 
tesi gününe kadar müzayedesi ı~ra olu.~acaktır. Talıplerın vak- dilme~ istenilmişse de m~__hall~ 
temdit edilmiş ve tekarrür ede- tınde muracaat etmeleri ve evelce k~~net~. meçhul ol_?p tcblıgat. ıfl 
cek bedel haddi layikında görü- pey vazedipte ihale zamanında m~mk';l~ ohnadıgı mah~llesı e 
lürse mezkur günde saat on beşte bulunımyanlardan son talipten mubaşırı tarafından verıle!1 ıll ~ 
'h 1 · k t'' 1 · · · d .. ruhattan anlaşılmış oldugund 
ı a eı a ıyye eıının ~cras~ ~~u- m~a asmm ~~zayededen vazgeç- tebliğ makamına kaim olmak~ 
karer bulunmuştur. Talıplerın yuz- mış sayılacagı ılan olunur. re keyfiyet ilanen tebliğ olunur· 



Emniyet Sandığı Em ak 
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Kat'i karar ilanı 

Merhunabn cins ve nev'ile Borçlunun ismi 
mevki ve müştemilatı 

Topkapıda Beyazıtağa mahallesinde Aksa
ray caddesin de eski ve yeni 82 ili 88 
numaralı münbedim dört diikkan arsası 
yUz otuz bir arşın arsadan ibaret arsanın 
tamamı. Alaettin ve Kazım Beyler 
Salmatomrukta Kef evi mahallesinde Taşçı 
sokağında eski ve yeni 2 numaralı mün-
hedim yüz arşından ibaret hane arsaıının 
tamamı. Muammer Mustafa ve Arif 

Efendilerle Esma Hikmet, Emine Remziye 
ve Seher Hanamlar 

Koskada Çobanisa namıdiğer Çobançavuş 
mahallesinde Havudu sokağında eski 17 
ve yeni 16, 18, 20, 22 numaralı (Havuzlu 
hamam ) namile maruf hamam Uç yUz 
arşın üzerinde istihmam mahallini ve keza 
iki yüz elli arşın Uzerindc camekan mahal-
lini Ve yilz arşin Üzerinde adi kiirgir iki-
fer. ~atlı ve birer odayı havi iki haneyi 
ve ıkı yüz elli arım bahçeyi havi bir ha-
mamın tamamı Hatçe Nedime H. 
Haıköyde Hacışaban maha\lesinde atik 
Sulakçeıme ve cedit Okmeydanı sokağın-
e~ki~,4 ve yeni 13 numaralı hane yüz 
yırmı altı arşın üzerinde ahşap iki katta 
altı oda iki ufak sofa iki yüz kırk dört 
arıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı Madam Marinko 
Beylerbeyinde Havuzbaşında eski 12-4 
mükerrer 12-51 mükerrer 12-52 mükerrer 
maklup numaralı eseri ebniye yüz seksen 
ıekiı arşın arsa üzerinde duvar bölmeleri 
mevcut olup ve Uç dönüm bin dört yüz 
on iki arşın bahçeyi havi eseri cbniyenin 
tarnamı. lff et H. 

lğri~apıda Hapil~s mahallesinde atik ve 
cedıt Ebe sokağında harita 1 ve 2 mevki- ;1; 

inde atik 9, 11 ve cedit 9,11 numaralı yüz 
o~uz sekiz arşın arsa Uzerine mebni kargir 
bır kattan ibaret sıvaları noksan bir bap 
aybırın tamamı. Osman Ef. 

'k" d enı oy e Güzelce Alipaşa mahallesinde 
~:ğlar ve Üçyolagıı mevkiinde eski 55, 

,14 ve yeni 11,11-1, 11 numaralı iki yüz 
~n altı arşın arsa ilzerinde kagir iki 

attn beş oda bir sofa bir mutfak ve 
~~z otuz arşın arsada kagir bir katta 
uır ahır yllz d . 
katt d' W . arşın arsa a ahşap hır 

8
.. ıger hır ahır ve kırk yedi dönüm 

Uç .yuz elli dört arşın tarlayı havi bir ha-
nenın tamamı. .. 
Üsküdarda y • Osman Aga 
k .. d enı mahallede Karamanlı so-
agın a eski 27 ve yeni 21 numaralı alt

mış dokuz arıın arsa Uzerı'nd kA . b. 
k tt 'b e argır ır 

8 
8 .~n ı aret bir dükkanın tamamı. Osman Ef. 
eşı taşt~ Yeni mahallede Posta ve Ihla-

mur sokagında eski 27 10 10 _k 
10 mükerrer 10 mükerr~r 10' "kmu errleOr 

. mu errer 
mükerrer 12 ve yeni 13 15 1719 1 b' b 1 

, , numara ı 
. ın etkyilz arı~n. arsa fizerine mebni kısmen 
liç ve ısmen ıkı kattan ibaret lt .. 

d it f ·k· a mış uç 
o a abl ı so a ı .. ı mutfak ve müştemilatın-
dan u unan yuz elli ar1ıın ars d b . 

k A k .. . ... a a me nı 
ve mez ur onagın ıttisalinde b d b' . . eş o a ır 
ıofayı havı kArgır selamlık köşkünU • 

'k' il ve ay nca ı ı y z otuz arşın arsada meb . k- • 
· li k tt 'b nı ar gır ç a an ı aret yedi oda iki s f b' 

f w h . o a ır 
mut agı avı milştemilAtı ve beş bin yUz 
dört artın bahçeyi havi bir bap k v 

onagıo 

tamamı z k. H 
· l d A 'k e ıye · Dıvanyo un a tı Alipaşa mahallesinde 

Yağcı hanı alt katında atik ve eedit 6 
numaralı otuz altı arşın arsa lizerine meb· 
ni bili hava ve kapısı oda içinde ve oda-
nın arkasında bir ardiyeyi havi tam kirgir 
bir bap od~nın tam~~ı 

1 

Mehmet ŞükrU B. 
Pqabahçesınde Köyıçı elyevm iskele cad-
desinde eski 1 ve yeni 26-1 numaralı yliz 
altmış iki arşın arsa ilzerine mebni kargir 
aç kattan ibaret üstünde sekiz oda bir 
koridor bir mutfak ve yirmi dört arıın 
ar.:a üzerinde bir aptesane ve guslllhane 
ve yirmi arşın bahçeyi havi maa oda bir 

Emniyet sandığı kat'i 
karar ilanı 

ikraz No. 
16498 

~tuhamn1en kıvmeti 
"' L. 9200 

Zekiye hanımın 16498 ikraz numarala deyn senedi mucibince 
Emniyet Sandığından istikraz eylediği meblağ mukabilinde Sandık 
namına merhun bulunan Beylerbeyinde Küplüce mahallesinde Şemsi 
bey ve Çamlıca sokağında eski 44, 48, 44, 46, 53, 44, 44, 48, 44, 
48 ve cedit 30-1, 122, 122 ve 97 numaralı beş yüz doksan arşın 
arsa üzerinde bir katı kargir ve üç katı ahıap olmak üzere dört 
katta kırk aekiz oda, üç sofa, bir mutfağı ve elli arşın arsa üze
rinde bir hamamı ve iki yüz dokuz küsur dönüm araziyi müıtemil 
bir köşkün tamamı vadesi hitamında borcun ödenmemesi hasebile 
on beş ~Un müddetle müzayedeye çıkarılarak 26 Tem muz 930 
tarihine müsadif cumartesi günU kat'i kararının çekilmesi mukarrer 
bulumiıuı olduğundan talip olanların yevmi meıkiirda saat on altıya 
kadar Sandık tdaresine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Emniyet sandığı emlak 
muzayedesi 

Sandığın uhdei tasarrufunda bulunan Şehremini civannda oda 
başında Macuncu mahallesinde Korukmahmut çeşmesi sokağında 
eski 1 numaralı üç yüz doksan dokuz metre ve sekiz santimetre 
murabbasından ibaret bir kıt'a arsanın tamamı. 

Boğaziçinde Sultanbayazit mahallesinde Tarabya caddesinde 
eski 11 numaralı iki dönümden ibaret bir kıt'a fundalık mahallinin 
tamamı. 

Arnavutköyünde Çarşı meydanında eski 71, 73 ve yeni 43, 45 
numaralı mukilddema maa dükkan bir hane elyevm bir kıt'a arsa• 
nın nısıf hissesi on beş gün müddetle satılığa çıkarılarak 26 Tem
muz 930 tarihine müsadif Cumartesi günü kat'i kararlarının çekil
mesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların yevmi mezkiirda 
saat on altıya kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

l Jandarma ima.latanesi ilanları 1 
1000 ili 1500 adet tahta sandık kapalı zarf usulile satın alı

nacaktır. Münakasa 22 temmuz 930 tarihinde sala günü saat 14 te 
Jandarma imalathanesinde yapılacaktır. Şartname Gedikpatada 
imalathaneden verilir. Teklifnamenin tarzı tahriri ıartnamede 
m.\i_n~{içtiI_. 

Münakaıa 
Tarihi Günü Saat -12000 Takım kışlık elbise biçki ve imaliyesi 21-7-930 pazartesi lOda 

15555 Çift dolak " ,, ., " " " 
15555 Adet serpuş " ,, ,, " ,, " 

14te 12222 Adet kaput ,, ,, ,, " " 
Kumaıı imalathaneye ait olmak Uıere yukarda cinsi ve miktar

ları yazılı melbuıatın kapalı zarf mUn~!iasa Gsı:J.ile stanbulda Jan
darma imalathanesince imaliyesi ve münakasa zamanları hizalarında 
yazılıdır. Şartname Jandarma imalathanesinden verilir. Tekhfname
nin tarzı imlası şartnamede münderiçtir. 

bap fırı=n=m=t=am=a=m=ı======;M:=;e~b:=m=et~C:;=c~v~d~e~t ~B~.= 
2065 17854 Kandillide Mezarlık sokağında eski 15 ve 

yeni 6, 6 - 1, 6 - 2, 6 - 3, 6 - 4 numaralı 
iki yüz seksen arşın arsa üzerinde ahşap 
üç katta on yedi oda bir sofa bir kuyu 
ve yüz altmış beş arşın üzerinde bir mut
fak ve bir ahır ve iki dönüm bin yüz elli 
beş arşın zira bahçeyi havi bir köıkün 
tamamı. Zahide H. 

205 17913 Topanede Karaba~ Mustafaağa ve Beyazıt 
mahallesinde eski ve yeni Lüleci araksi 
ve Kale sokağında eski 40, 40 mükerrer 
ve yenı 15, 36 numaralı otuz arşın arsa 
üzerinde kargir üç katta listUnde iki oda
yı ve arka cihetindeki sokağa mllsadif bir 
ahın havi bir dnkklnın Uç hisse itibarile 

Mehmet Ef. iki hissesı. 
1840 19256 Eyipte Kmlmesçit mahaJlesinde Balcıyo• 

kuşu sokağında eski ve yeni 12 numaralı 
yüı altmış arşın arsa üzerinde ahıap dört 
katta on iki oda dört sofa bir mutfaL 
dört kuyu iki bin üç yUı elli bir arşırı 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Mehmet Cemil Bey Saniye ti. 
Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve mUştemilitı yazılı emlak 

hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 26 temmuz 
1930 tarihine müsadif cumartesi gUnU saat ikiden itibaren müza
yedeye mUbaıeret olunarak saat on altıda kat'i kararlannın çekil
meıi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde saat 
on altıya kadar Sandık idaresine milracaat eylemeleri ve saat on 
altıdan sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve 
mezkiir emJAke evvelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır 
bulunmadıkları ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki 
taliplerin mUzayec'eden çekilmış addolunacakları lüzumu illn olunur. 

, 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galat~ l\öprli başındı 

Beyoğlu 2362. ~ube acentesi Mah
mudiye Hanı altında İstanbul 2740 

ı. ntalya ~ost~1 1 
( ANAFARTA) vapuru 13 

Temmuz Pazar 11 de Galata 
rıhbmmdan hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rado!I, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkür iske
lelerle birlikte Andifli, Kalkan, 
Dalyan, Mermeris, Kuşadası, 
Çanakkale, Geliboluya uğrı
yarak gelecektir. 

Hozcaada postası 
(G E L l B O L U) vapuru 12 

Temmuz cumartesi 17de idare 
nhtımından kalkar Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, İmroz 
Bozcaadaya gider 'fe Ça ·, 
nakkale, Lapseki, Geliboluya 
uğrıyarak gelir. 

Trabzon birinci postası 
(REŞITP AŞA) vapuru 14 Tem
muz Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İnebolu, 
Samsun, Gireaon, Trabzon, 
Rizeye gidecek ve dönüşte 
Sürmene Trabzon, Tirebolu, 
Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, 
İnebolu Zonguldağa uğrıyarak 
gelecektir. 

izmir sürat postası 
(GÜLCEMAL) vapunı 14 Tem
muz Pazartesi 14,30 da Galata 
nhtımından hareketle Salı 
sabahı İz.mire gidecek ve 
Çarşamba 14,30 da lzmirdcn 
hareketle Perfembe sabahı 
gelecektir. Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 
-

14 Temmuz Pazartesi gü-
nünden itibaren mevcut Mu
danya postalarına ilaveten 
Pazartesi, Perşembe, Cumar-
te:1i lstanbuldan Mudanyaya 
Pazar , Salı, Cuma günleri 
Mudanyadan lıtanbula Ereğli 
vapuru tarafından aralık pos-
talan yapılacaktır . Vapur 
Tophane Seyrisef ain rıhtımın· 
dan 8,30 da Mudanyadan da 
10 da kalkacaktır. Gidit 
gelişinde Armutluya da uğn
yacaktır. 

13 Temmuzdan itibaren 
Pazar, Çarıamba Postaları da 
Gemliğe uğnyacaklardır. 

( ANAFARTA) vapuru 13 
Temmuz Pazar 11 de Antalya 
postasına Galata nhbmından 
kalkar. .................. 

ı:unı•ar.mm::ıa:::::a:."IG:r.:::::1uı1111! 

~ ~adık zade biraderler vapurları lj 
~ Karadeniz ~ 
li Muntazam ve Lüks postası Ü 
il 0Om1 U ~ in 8 r T:;:u!3 

H 
h PAZAR günll akşamı fi ii Sirkeci nhtı- g 
il mından hareketle Zonguldak, il 
I! İnebolu, Samsun, Ordu, Gire- ı! 
i! sun, Trabzon, Sürmene ve 
~ Rize iskelelerine azimet ve 
ff avdet edecektir. h 
H Tafıilit için Sirkecide ii 
I! l" 
:ı Meymenet hanı altında acen- H 
!. talığına müracaat. n 
ff Telefon: Istanbul 2134 1 
l Vapurlarımız her Pazar • 

muntazaman hareket edecek- h 
1 d. ~ 
er ·~ ~ 

.,..111111111111munı1111:111.wı::a:m::ııı::ı 



C2uteye rcrct:ilecek rr.ektı · plano üzerine idare içinse ( ldare) 
ılı se (Yazı) l~aretl konulmalıdır. 
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h1I er. uıritr H lllt '11111 • hcu iutırcan lcare n H'"l .·.rııd:r. 

• 
ilan 

1 - Aıkeri liselerle orta mekteplere 930-931 ders senesi kadro 
noksamnı doldurmak ve yüksek sınıfların talebeleri tercih edilmek 
üzere aşağıdaki şartları haiz Türk talebesinden ihtiyaç miktarında 
leyli ve meccani olarak talebe kayt ve kabul edılecektir. 

A) devre sınıf için 
1 6 " 16-12 yaşlan içinde olanlar 
1 7 

" 17-13 ,, 
" u 

ı 8 
" 18-14 ,. 

" " 2 9 ,, . 19-15 
" " 

., 
2 10 

" 20-16 ,, ,. 
" ı 11 ,, 21-17 

" 
., 

" 
B) Evvelce gördüğü tahsilin derecesini gösterir şahadetname 

veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 

C) Vücudun teıkilatı ve sıhhati müsait ve sağlam ve her türlü 
emrazlardan beri olmak (emrü kumandaya mani rekaket misilli an 
zalan olanlar ve boyları pek kısa olanlar alınmaz.) 

D) Kusursuz bir seciye ve ahlak sahibi olmak. 

E ) Ailesi hiçbir sui hal ve töhret sahibi olmamak. 

2 - 6 ıncı sınıfa yeni birinci devre birinci sınıfa gireceklerin 
tam devrelı ( 5 muaJlimli ve 5 dersaneli) resmi ilk mektep şaha
detal.mesini haiz bulunmaları ve hususi ilk mekteplerde tahsil 
edenlerin ilk mektebin son iki sınıfında okunan ders~erden imtihan 
vermeleri lazımdır. Orta mekteplerin 2 inci ve üçüncü smıflariyle 
lise sımfJannın her hangi birine girmek üzere müt acaal eden hu
susi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan resmi ve hu
susi meslek mektepleri müdavim ve ı~czunları girmek isteyenleri 
sınıftan evvelki sınıfların bütLn derslerinden imtihan ediJ;rlcr. Bu 
meyanda askeri tedrisat hakkında 8 inci sınıfa ğırecekler 1 inci 
kitaptan 9 uncu sınıfa girecekler 1,2 inci kıtapldn 10 ncu sınıfa 
girecekler l,:l, 5 üncü kitaptan 11 incl sınıfa girecekler 1,4 litaplan 
imtihan edilirler. 

3 "- Resmi Orta mekteplerden ve Lise sınıflarından naklen 
gelenleri askri tedrjsat kitaplarından hangiler.nı takip ettiklerine 
dair vesıka ibraz ethk eri ve sair şartları haız oldukları ve ipka 
bulunmadıkları · takddırde müadıl smıHara bila imtihan alınırlar . 
.... .,,.. .....,. KAyt muamelesi Temmur. ipliônsırtda l>aşlıyac.ı~ctır. 1 inci 
madtlett ki şartları haiz bulunan falebe:erden ikinci devreye talip 
olanlar lscanbulda Kulelı ve birmci devreye talip olanlar Halacoğlu 
As. liselt!rıne ve lstanbul haricindekiler de doğrudan doğruya dahil 
asken ııst y.. veya orta mekteplerin müdüriyetlerine ve 
askeri ve ya or.a mektep olmıycm ytrle. de Luiuııanlar ilanı 
okudukları tari,1ten itibaren l>ulundu:Cları yerleıdel<i en büyük 
askeri K. veya amire veya askerlik şubesi Rs. tiklerine istida ile 
müracaat ederler. Yeniden kaydı kabul muamelesi lisenin son 
sınıfları için 25 Temmuzda diğerlerinin sınıflar için 10-8-930 hitam 
bulur. Bu taliplerden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. 

Ders senesi baıladıktan sonra sivil liselerden naklen askeri 
list!ye geçmiye taJip olanlar kabul için müfettişliğe müracaat 
etmelidirler. 

5 - Istidalara rapdedılecek evrak vesaik şunlardır. 

A) Fotoğraflı nutus tez.keresi veya resmen musaddak sureti 
B) Bir seneyi teca vliz etmemiş aşı şahadetnamesi ( Aşı saha

detoamesi olmıyanlara askeri lise veya orta mektep hekimleri 
tarafından meccanen aşıyapılır) 

C ) Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mebtebin fotoğ
raflı şahadetname veya keza fotoğraflı ve teferruatlı tasdiknamesi. 

D) Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma
dıkları hakkında mahalli hükumetinin fotoğraflı ve musa.:ldak bir 
ilmühaberi. 

E ) Askeri lise veya orta mekteplere kabul olunduğu takdirde 
mektebin tab'i olduğu ve olacağı kanun talimat emrü esasları bila 
kayd şart tamamen veya aynen kabul edeceğine dair velisinin ve 
kendisinin birer teahhüt senedi. 

F - Sarah uyku halinde gezer sidikli bayılmak ve mara:.:ı 
çırp111mağa müptela olmadığı ( bu gibi bastkhklkrdan biri ile mek· 
tebe vermezden evvel malül alduğu bilahara anlaşılan talebe mek
tepten çıkıkarıhr. Ve ozamana kadadar o tele . e için hükumetçe 
ihtiyar olunan masarif velisinden tazmin ettirilir ), ve veli bulunma
dığı ve her h.angı bir zamanda tahsili terk etmek islerse ve zabit 
olmadan evlenirse mektep masrafını tamamen tediye edeceği 
hakkında noterlikçe musaddak velisinin teabhütnamesi. 

G - Peder ve valdesi hayatta değıl ise velisinin kim olacağına 
ve tatil zamanında mezun gidecek ise kimin nezdine gideceğıne 
dair muteber bir vesika. 

H - Heyeti sıhhiyesi mümkün mertebe tam olan askeri bir 

hastanenin veya muayene komisyonlarının sıhhi raporu. ( Kabiliyeti 
bedeniye talimatname11inin muaddel (A) sutunu veçhile.) 

6 - Muhtelif sınıflara kayt olunan talebe miktarı kabul edile

cek miktardan fazla ise matlup şeraiti haiz olanlar arasında sınıf-

= SAVISJ HE~ YE~De; 6 KU~U$ --
MATBAA VE İDAREHANE.: 

fSTANBUL, Babıali. .Ankara caddesinde •v .Alt.iT YURDU. 

l:el 1970 (1dare)1971 <Yaıı)t202 (Kltapı Telgraf: Vakıt. Posta lı:ntnstt: 411 

El' aZiz vilayetinden: 
El'aziz-Erzincan yolunun 25 inci kilometrosunda vaki 216 metre 

açıklığında 37529 lira bedeli keşifli pertek köprüsü altı ay zarfında 
yapılmak üzere 24.6.930 tarilıindenitibaren 14.7.930 tarihine kadar 
yeniden kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Taliplerin münakasa kanunu mücebince yüzde yedi buçuk nisbe-

nde teminatı muvakkateleriyle teklif varakalarını yevmi ihale olan 14. 
7.930 salı gününe kadar El'aziz nafia idaresine göndermeleri ve daha 
ziyade malumat almak isteyenlerin El'aziz, istanbul nafia idareleri
ne müracaat eylemeleri • 

talebesile 
.. ...., 

Lise Fransızca ogren-

n1ek isti yenlere: 
Fransızcanın ruhu olan gayrı kıyasi fiilleri bellemek için Muallim 

Biti Efendinin ( Gayrı kıyasi fiiller rehberi ) ni alınız . Fiatı ~~ 
posta parasile 65 kuruştur. Ankara caddesi Muallimler kitaphanesı. 

Tahlisiye. U. Müdürlüğünden: 
Rumeli Tahlisiye mıntakası merkezi olan Kumköy (Kilyos) mev

-VAKITı?.:1 

lKü~~~ -~~?!!:!J 
•••••••••Tarife••••••••• • • : 1 Defalık turn, SO : 
• 2 50 • . " . . 
: s • 65 : • • • : -4 , , Z5 • • : ihtiyar kalmavın·' : 
• y ' 
• caya kadar ( azamr . 100 : 
: 1 O defa) il.in edil- I : 
: mek üzere maklu : 
• • 
• Abonelerimizin her Uç ayhAt tçfn • 
• b • 
• ir defası meccanen! • 
• • • 4 satırı geçen ll4nlann fazla ~atın • • • • için :ı er kuruş zammoluour. • .......................... : 

İş arıyanlar -
Türkçe - Fransızca ve Rumca 

bilen bir matmazel aileler nezdinde 
mürebbiyelik yapmak istiyor. [Vakıt K.1 
rümuzuna müracaat 

Fransızca ve Türkçe yazmağa muk
tedir bir matmazel müesseselerde daktilo
luk yapmak arzusundadır. İdaremizde ı. 
adresine müracaat. 

kündeki tahlisiye mebanisile iskeleye kadar olan yolun, Arnavut·============== 
kaldırım tarzında yeniden ınşası yirmi gün müddetle ve kapalı Ahın - Satım 
zarf usulile münakasaya vezedilmiştir. Bedeli keşif (16848) liradan 
ibaret olan mezkur yolun ihalesi 16 Temmuz 930 Çarşamba günü 
saat 14 d~ icra kılınacağından talıplerin bu baptaki şatnameyi gör 
mek üzere Galatada rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye mü
racatlan. 

Posta telgraf U. M. levazım mü
dürlüğünden: 

1 - Müstahdimin için imal ettirilecek 2500 - 2700 takım elbise 
ve kasket kapalı zarf usul ıle münakasaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 16 temmuz 930 tarıhinde icra kılınacağından talip
lerin şartname almak için şimdiden, teminat ve leklifnamelerini 
ihtiva edecek kapah ye memhur zarfları tevdi için de mezkur ta
rihe ınfisad if çarşamba günü saat on dörtte Istanbulda Y eniposta
ı:ede mübayaat komisyonuna müracaatları. 

1sp ırt o Vf' is pi rtol u i çk il er İı1hisarı 
urnunıl lVJ iid ti rl tiğiindeı1: 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin Istanbul içinde 
kamyonla bir sene zarfında yaptıracağı nakliyatın münakasa ruse-

tile 15·6 930 tarihinde ihalesi muarrerken görülen lüzum üzerine 
münakasa temdit edilmiştir. 22-7-930 tarihinde.. mütaaahhide ihale 

edileceğinden taliplerin şartları anlamak ve pey sürmek için umum 

Müdürlük ticaret şubesine müracaatları. 

larma göre Türkçe yabancı dil, riyazıyat, tarih, coğrafya ve tabi
iyat derslerinden tahriri müsabaka imtihanı yapılar. 

7 - Mekteplerdeki kaydı kabul komisyonlarıncakayt ve şayanı 

kabul görülen talebelerin kabuli kayıtları ile dahili jurnal edilme
leri müfettişlikten ayrıca verilecek emır üzerine yapılar. 

8 _ Orta mekteplerin birinci ve ik"inci sınıflarına alınacak 
olanlar temamem Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine ve 
üçüncü sınıfa alınacak olanlar lstanbulda ve Bursada bulunan as
keri liselerle Erzincan ve Konya orta mekteplerine ve müfetf şlik
ten verilecek tertibat veçbile alınacaklardır. Lise ikinci devre 
sınıflarına kabul edilecek olan talebe temamen lstanbuldaki ve 
Bursadaki askeri liseler ihtiyacına göre alınacaktır. 

Yazı makinesi - Kullanılmış Re
mington markalı Türkçe, lngilizce kltv· 
yeli. idarede 11 numaraya müracaat 

Acele ve kelepir satılık peru
kar salonu - Ayda azamı 400 as
gari 300 lira hasılat temin eden kadın 

ve erkek perukar salonu saulıktır. 
Kadıköyünde Rıhtım boyunda odun 

tüccarı Orakyan beye müracaat 

Müteferrik 
Müraraat evi - Yakında açılıyor. 

Bu müessesede ashabı mesalihin her ne· 
vi müracaatları kabul edilecektir. 

Tercüman ve - Alım, satım, icar, 

11111111111111111111111111111111~11111 111111111~ 
(~efterdarlık ilanları 1 

Odun ve kömür n1ü
nakasası 

İstanbul Defterdarlığı ve ma
liye şuabatı için 664 çeki odun 
ve 42 ton kok kömür satın ajı

nacaktır. Şartnamesi muhasebe 
müdüriüğündedir. Taliplerin 16 
Temmuz 930 tarihinde saat on 
beşte Defterdarlık münakaaa 
komisyonuna teminat mektubu 
veya makbuzla müracaatla~ı. 

"" l\İH \JJI\ Elt\ZI 
No. 394 - 452, Biiyükdere 
caddesi, jJe~r utiyet mahal
lesi Feriköv, (Fransız h:ıs-, . 
ta nt>Sİ vanm<la 3000 arşın ) ., 
3 sene müddetle ; seıw ;ii, 

kir ası, 180 lil'a, kiralam. h 
acık. arttırma 24 ıenunuz 

9SO perşemlJe günü saat 14, 
30tla th•fterdarhkt;ı(~l-279) 

9 - Müsabaka imtihanı yapıldığı takdirde on 
müsabaka imtihanına temmuzun 25 ve diğerlerinin 
inde başlanır. 

birinci sınıfın 1 Zayiler 1 
agustosun 11 '--1-s-tik···\-al_ı_n-ad_a_l)-.a-sı-:b-e-ra-tl-m-ı-v-e-n-ü~fu-z_. 

10- Taliplerin kabulü kat'i emrine kadar yapacakları masraflar 
kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek hiç kabul edılmeyen
lerin bu yoldaki masrafları hakkında askeri liseler hiç bir taah
hütte bulunmazlar. 

11 - Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve orta mek
teplerde açılacalt. 

1 - Kuleli lisesinden (yalnız ikinci devre talebeler için) 
2 - Halıcoğlu lisesinde (yalrıız birinci devre talebeler için) 
3 - Bursa lisesinde (yalınız birinci ve ikinci talebeler için) 
4 - Konya lisesinde (yalınız birinci devre talebeler için) 

5 - Erzincan lisesinde (yalınız birinci devre talebeler için) 

• 

tezkeremi , ·e askeri nsikamı zayi ettim 
Yenisini alacag-tmdan eskisinin hükmü 

yoktur. Kafkas fırkası J 5 mütekait 
Saraçbaşı Ali Riza * lstanbul ithalat gilmrU

ğünden almış olduğum 24401 
nümero ve 29-9-929 tarihli 122 
lira 24 kuruşun depozito mak
buz seendi kazaen zayeyledim. 
Hükmü olmadığını ilan eylerim. 

H. Sercanyan vekili 

Hidayet 

Mes'ul müdür : Refik Ahmet 


