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93 seneye mahkfım oldu' 1 Telgraf haberer~ 

- Göç bankası Cezası 30 seneye indirildi 
Mahkemeden çıktıktan sonra da resmini alan 
foto~raf muhabirimizi vumruklamağa kalkıştı! 

Romanya Tüıklerinın 
bir teşebbüsü 

Ankara, 7 (Telefon) - Ro
manyadaki Türk zenginleri tara
fından memleketimizde 2 milyon 
sermayeli bir Göç bankası tesisi 
takarrür etmiştir. 

Bankanın gayesi Romanyadan 
memleketimize gelecek 160 bin 
ve Yüğoslavyadan gelecek 40 
bin Türk ailesinin menfaatlerini 
koruyarak burada kendilerini 
yerleştirmektir. 

Bu göç işi beş sene zarfında 
bitmiş olacak, banka T rakyada 
ve şark. vilılyetlerimizcle munta
zam köyler kuracaktır. 

Devlet bankası 
Ne zaman açılacak? 

Jbr1Jhim ve 1Jrk11d11şları ievkif aneye glltllrulürken 
Ankara, 7 (Telefon) - Mali

ye vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
lzmir seyahatinden avdet ettik
ten sonra Devlet Öankası teşkili 
hazırlıklarına başlanacaktır. Ban
ka 4 ay zarfında teşekkUl ede
rek faaliyete geçecektir. 

latanbul ağır ceza mahkeme
ıinde epi mUddettenberi muh· 
telif hırsızlıklara ait mühim bir 
dava rüyet ediliyordu. Bebekte, 
civarında, şehrin muhtelif semt
lerinde gece ve gündüz vukua 
gelen bir çok hırsızlıkların fail-

leri aranmıf, bunlardan çoğunda 
ll:Jrahim isminde birinin alakası 
bulunduğu görülmüş, İbrahim 
ve bu vak'alardan birkaçında 
ılikuı olduğu görülen Muhar
rem, Ohanes, Y ekvart isimlerin
deki arkadaşları yakalanmıştı. 

Muhakeme başlamış, fakat he
men her celsede yeni bir dava 
gelmiş, otuzu mütecaviz vak'a
nm hesabı ayrı ayrı sorulmut, 
vaziyeti itibarile en çok ı brahim 
sual karıısmda kalmıştı. 

Nihayet tahkl~ at sa 1 sı bit
miş, müddei umumi ı urhanet
tin B. maznunların vaziyetini 
mufassal tddianame~lnde teşrih 

ederek cezalandırılmasını iste
miş, dün de karar verilmiştir. 

Karar dikkate şayandır. Bil
hassa İbrahime taalluk eden 

kısmı, lbrahimin mahkum oldu
ğu senelerin yekünu 93 tür. Bu 
cürümlerin içtimaı noktasından 
49 seneye indirilmiştir, ancak 
30 seneden fazla verilemiyece
ğinden 49 seneden 30 seneye 
tenzil olunmuştur. 

Muharrem üç sene altı aya, 
Ohaneş 3 sene yedi aya mah
kum edilmiş, Y ekvart 11 ay 
yirmi güne mahkum edilmiştir. 

Maznunlardan bilhassa lbrahim 
30 sene hapsedıleceğini işidince 
şaşalamış, "Cezayı AUahla bera
ber verdinizse, kabul ederim. 
Burada bir Allah vardır,. demiş
tir. Ohannes de~ cezanın kanuna 
uymadığmı iddia etmiştir. Diğer
leri ses çıkarmamıılardır. 

lbrahim, daha evvelki celst.den 
çıktıktan sonra kapı eltmda 
hiddetle arkadaşı Y ekvardın 
yüzüne yumruk savurmuştu. Dün 
de kızgın görünüyordu. Yolda 
resmini aldığı sırada fotoğraf 
Faik B. e doğru adım atmış, 
kelepçeli ellerile başına vurmağa 
kalkışmış, jandarmalar miıii ol
muşlardır !. 

Hevetin1iz ~1oskovada ... 
,\Josko,·a, 7 (A.A) i.\laari f koııiıı cri 

dün akşam Türk tcrhiyei etrfal heyetini 
kabul etmiştir. • 

Trabzon bisiklet koşuları 
Trabzon, 6 (,\.ı\) - Türkin bisik

let mukavemet rekorunu kırmak için Tr
rabzon .\ecmi .\ti spor kulübüne men-
~up 4 hl~ikletçi ıı;enç Cuma günü bura
dan hareket etmi_.lerdir. iki ay zarfında 
deni ikmal C) li) ecek olan bu gençler 
Gümli~anc, f.rıincan, Si,·as,Ankara., Koç
hisar, Anana, Konya, Afyon, Cşşak, lz-
mir. Balıkesir.Bur~a. lzttıit htanbul, Zon
Kuldak lncbolu, ~inop, Samsun, Urdu 
ve Gireı:on vil;\\•ctlerini dolaşacaklardır. 

Bn~ıra~aki nıu~ı~enıe .................... 
t 'sc tarafı 1 inci sayıfamızda 

İngiliz kumandamnın tevassutu 
ile meccanen Irak harbiye mekte
binde okuyan Salahattinin, baba 
sının ismine dayanarak ayni yol
da yürümeğe çalışmasına ümit 
bağlayanların hariçte az olma
dıiı zannolunmaktadır. 

Dün akşamki kasırga 
BütUn Bu ümitlerin kUrilerle 

ermenilerden müteşekkil muhtelit 
bir devlet teş'dline matuf olduö-u 
da badiı ! il başlangıç noktas.le 
ve siycı si emellerle tezahür et
mekted:r. Ortalığı karma karışık etti 

Ht!rkes dam altına sığındı, tabelalar koptu 
kiremitler uçtu! 

Şark vilayetlerimizdeki Türk 
nüfusunun kesafeti arasında kal
mış üç buçuk Kürde istiklal 
vermek hayaline kapılanların 
kimler olduğu zamanla anlaşıla
caktır. 

-. -

Bir haftadanberi yakıcı bir 
sıcağm altında kızgın bir yaz 
geçiren istanbulda dün akşam 
saal beşe doğru hava birdenbi-

re değitmiş ve bütün şebi r şi
malden gelen siyah bulutlarla 
kaplanmıştır. Bu esnada şiddetli 

bir rüzgar çıkarak biraz sonra 
bir kasLrga halini almış ve bunu 
sağnak halinde bir yağmur ta-

kip etmiştir. Yağmur bütün şid
detile yarım saat kadar devam 
ettikten sonra durmuştur. 

Şehirde heyecen ve tahribat 
Dün sokağa tedariksiz çıkan 

Kuvvetlerimizin tenkil a neliyesi 
şiddetle de-.am etmektedir. Hü
kumetin yakmda bir tebliğ neşri 
bekleniyor. =················ .................................... , .... . =··················································· .... . ı: iş adamlarına lf olavlık i 

K ıı" h : P. an mu tırası i 
İ Gazetelerde gittikçe ilanlar İl 
fi artıyor. llanlar arttıkça okuyu4 U 
§ cunun kendisine ait ilanı ko- n 
1 layca bulabilmesi müş~ülleşi- n 
•• yor :ı 1 . :ı 

. !i Biz okuyucularımıza bir ko- U 
ve mevsimden böyle bir rüzgar um- ji layhk olmak üzere mühim H 

mayan halkta bu hal tel4ş uyan- d sabf ilanlarını , müzaye - ~i 
dırmış, herks kaçmak için önü- H de ve münakasaları taıc ip sı= 
ne gel.en ?ü~kanlara, umumi yer- H ederek k~saca bil~ir.eceğiz. ~ 
lere gırmışbr. ii Bu adeta ıı odaln ıçın bir i 

Kasırganın şiddetinden bazı H ilan muhtırası olacaktır. Muh- sj 
dükkanlaran tabelaları kopmuş, i: bramızda o günkü münakasa- i: 
evlerin kiremitleri, vapurların ~ lar ve müzayedeler saatı ve ;i 
tenteleri uçmuş, kayıklar giiçlük- U dakikasile gösterilecektir. !i .. .. 
1 h'l y 1 d 11-····-·· .. ·•ıHoaoHoa•OOO .. ••a•Haaao:•oıoıo•aHOHo• e sa ı e sıgınmış ar ır. ... ........ - ............................ •• • •••••••·•· 

Rüzgar 17,40 de sür'atini art- gamn gayri tabii olmadığım, 
tırarak 27 r.ıetre şiddetle esme - e ancak. ~ç metre . da.ha ~üratle 

. . g esmesınm ehemmıyetı haız ola-
başlamış, en şıddeth zamanı bu bileceğini, 30 metre sUratle 
an olmuştur. esişin tahribata sebebiyet ver· 

Res ~f ane ne diyor? mesi muhtemel bulunduğunu söy-
Kandilli rasat merkezi, kasır- lenıiştir. 

Iran es'uldür! 
lU tııınfı 1 inci n\'lfnmızd:ı 

mühimmat gönderildiğini tesbit 
etmiştı, 

Bütün bu hadiseler, Iran top
raklara dahilin :ie, hu dutları mızın 
asayışım ihlal eden, Türkiye 1 
cümhuriyetinin emniyetine kas
deyliyen şakilerin her suretle yar- 1 
dım gördüklerini en küçük bir 
şüpheye mahal bırakmıyacak şe
kilde ispata kafi gel r. 

Bu var:iyet muvacehesinde lran 
hukümetinin verceği cevap haki
katen çok şayamdikkat olacaktır. 
lran hukumeti hucfutları ôahiline 
iltica eden ve fırsat buldukça 
oradan tekrar hudutlarımaza 
gelerek tecavüzata girişen sui 
kastçilerin, çapulcuların mevcu
diyetini inkar edemez. Bu tak
dirde tran hükumeti ya bu sui 
kastçiler, bu çapulcular ile müş
terek olduğunu itiraf edecektir. 
Yahut lran topraklarında bu eş
kiya ya yardım edenler ile resmi 
İran hükumetinin hiç rabıtası 
bulunmadığım ispat etmek için 
hukumetimize delail gösterecek 
ve hüsnü niyetinin teminatı olmak 
lizre şark hudutlarımıza emniyet 
ve asayişin bir daha bornlmiya
cak surette iadesi hususunda 
hünfımetimiz ile teşriki mesai 
etmeği kabul eyliyecektir. 

lran ile Türkiye arasında 
asırlardanberi devam eden bir 
tasrihi kudut meıelesi vardır. Bu 
mesele imparatorluk zamanından 
cümhuriyet devrine intikal etmiş, 
bugüne kadar bir türlü kat'i ve 
müsmir neticeye raptedileme
miştir. Son hadiseler gösterlyor 
ki bu tashihi hudut meselesinin 
daha ziyade uzamağa tahammülü 
yoktur, çünkü bu mesele arbk 
şark hudutlarımızın en esasla bir 
emniyet meselesi olmuştur. 

Ankara muhabirimiz tarafın

dan çekilip dünkü nüshamızda 
neşrettiğimiz bir telgraf bir nok
tai nazardan çok manala idi. 
Çünkü bu telgrafta Ağn dağı 
havalisindeki asiler üzerinde tat
bik edilen tenkil harekatının 
inkişafı şu suretle tasvir edili
yordu: Türk kuvvetleri tarafmdan 
takip edilen eşkiya şimalden, 
garptan v\ cenuptan tamamile 
ihata edilmiştir. Yalnız İran hu
duduna temas eden dördüncü 
şark cephesi açıktadır~ 

Anabolu ajansının dün verdiği 
malumattan anlaşıldığına göre 
dağlardaki eşkiya bu eepheden 
kaçmağa teşebbüs etmektedir. 
Ve maal'esef İran hudutları 
içinden gelen kazaklar ve aşi
retler de bunların kaçmasına yar
dım etmektedir. Bununla bera
ber bu suretle kaçmak teşebbü
sünde bulunanlar havadan tay
yare bombalarile tenkil olun
maktadır. Tenkil harekatı es
nasında ( Erciş ) mıntakasında 
şekilerin elebaşılarından küçük 
İbrahim, Çepkenli Ahmet oğlu 
Tahsin, Selvi Bedri, Cafer ve 
(Muradiye) mmtakasında çubuklu 
Mustafanın öliHer arasmda bu
lunduğu tesbit edilmiş olduğuna 
göre şakilerin mühim telefat 
vermiş oldukları anlaşılmaktadır. I 

Yukarda \.'erdiğimiz izahat 1 
gösterir ki şekilerin Türk hudut I 
ları d:!hilinde tenkil ve tardı I 
bır me<:ele değildir. ı 

Bu mesele nihayet birkaç gün 
veya birkaç hafta içinde bitiri
lebilir. Ancak ondan sonra hu· 
dutlarımızın asayişini ihlal edip 
de tekrar lran topraklarına ıltica 

ed ~n ve orad. h~snU klbu! ga
ren şa'<ierj1 t:?J ı bi m~g~feJİ 

kalır Bu m ~s~le h ılLdil u :di:<Ç'! 

şark hudutbrımıı.ın asayi}İ h· 

mamen tem in cd ı lm"ş olamaz. 
Çü.ıkü ln~n lop:akhnın iitic.ı 
eden şakilerin bir daha top
ra 1< anınıza tecav .lz e~m .!İed ı~ı

timali bertaraf erlilemez. 
Binaen1byh m~s~lenin bu s;ıf

hası lra:ı h i:cü n !tİ ile görüş il· 
lerek halledilme~-< lazım gele:ı 
bir noktadır. Hu:-ıun içindir ki 
iran hükfı;netlle devamlı mu· 

habereler yapılm:ıktadır. Aj
ri dağı hadisesinin yarın nasıl 

bir şelW alac 1~1 ancal< lran 
hükumetinin vereceği cevaptan 
sonra anlaşılacaktır. 

Taymlı ne diyor? 
Ta ymis gazetesinin muhabiri 

şehrımizden ıazetesine çektiği 

bir telgrafla vazi;eti ıöyle an
latmaktadır: 

" Bayezit havalisindeki mika
dele ciddi bir mahiyet almıı
tıt. Kürtlerden bir hayli e.ir 

alınmıştır. Bir kaç Türk nefe
ri de Kürtlerin eline dUımilfUlr. 
Hükumet bu karışıklıklarda bü
tun amil olanları kısa bir zaman-

da tedip edecek ve göründOjOne 
nazaran Iran hülCfımetine ku'l
vetli bir protesto gönderecektir." 

Diğer taraftan Ankarada bu
lunan Iran meslahatgüzan Meh 
nıet Sait Han da isyan hakkında 
şunları söylemiştir: 

" - Bu mesele hakkında he
nüa...hülcfı.-o\imd .... ~ &hr "O-P 

alamadım. Bildıklerim gazeteler-· 

deki neıriyattan ibarettir. Bu İf 
hakkında hariciye nazırırnıı ile 

Türkiye sefiri Memduh Şevket 

bey arasında müzakerat cereyan 
etmektedir. 

lran hükumeti Türkiye sefiri ile 
birlikte vaziyeti tetkik etmekle· 
dirler. Biz Türkiyeoin dahıli ua· 

yişini ihlal edecek bu kabil ha

re ketleri müdafaa ve teşvik değıl 
tevbih ederiz. 

Tahranda, asilerin !randan gel
dikleri hakkındaki malumat tet

kik edilmektedir. Ancak tetkikat 
neticesinde hüküm vermek kabil 
olabilecektir. Yalnız şunu söyli-

yeyim ki ben şahsen Türkiye 
aleyhmdeki herhangi bir hare

ketin Iranda yer bulacağına kat'i
yen ihtimal vermem. Bizim iyi 

komşuluk münasebetimiz hiç bir 
şeye benzemez.» 

fflEku hsnlığı nerededir? 
Çapulcular silah ve erzaklan

nı Maku han~ığı dahilinde Maku 
kasabasından tedarik etmekte
dirler. 

Maku, fran topraklarında bu
lunmakla beraber, lran hüküme· 
t:ni hiç tanımayan 15000 atlının 
oturduğu bir kasabadır. Maku:la 

eskidenberi mevcut olan hanlık 

hala devam etmektedir. 
Maku hanlığı arazisi münbit 

ve mahsuldar olmadığı için aha
lisi kamilen göçebedir. Bu göçe-

beler Ağrı dağındaki yaylalara 
AptüJhamit zamamndanberi gel
mişler ve yerleşmişlerdi. ken

dileri bir menfaat gördükleri 
zaman kolayca kabil; tahriktirler. 

-- -----
İtizar 

..::'lbhalle,, tcfr k tm ı;t, mün1~ricıtı nı· 

zın ço 1du~·ıınd ın de n.: ~j lem_J ı. ~1 ı lCJ · 

rem k.lrİleri ın.zdcn Ö.'. Ür ılil erLr,. 
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Ankaradatı mektup 

Çocuk sarayını ziyaret 
Himayei etfal doktoru Fatma Reşit Hanım -
Tıp fakültesine kızlar naııl girdiler? . İzmir 

memleket hastanesinde bir an'ane 
Anlt,ral\ın iki kadın dokto-

rundan biri olan Fatiha Reıit 
Hanımı ziyaret için bir saat iste
mek üzre evine telefon ettiğim 
tllllan henliz sabahtı. Ankarada 
ltalıcatım gilnler sayılı olmasay
dı belki de dbktbf hanımı böyle 
trkeniien rahattıı etmekte te· 
r~ddUt edec~ktirn. 'I elefonda 
ıu cevabı aldım : 

- Doktor hanım Keçiaren· 
deki ~ocuk yurduna sabah mu
aytneıine gitti. 

!vlne &ğle<lefl ıonra tekrar 
l!lef61\ ettim. 

- Himayei etfal cemiyetin<le 
vazifesi batındadır. 

DeCliler. Akıam üstn telefon 
ettim: 

-. Muayenehaneainde hastala
nna bakıjor. · 

C~vabını aldım. Gece telefon 
etttıb. 

Obktor Hanım y enişehirde 
blr haılaya gıtmııti. 
Ankaranın kadın doktoru 

hummalı bir faaliyet . 
i . "' d" ve mesaı 
çınue ır. Bayle olduktan sonra 

kettdiilni · b ..;] . ti ış •tınua, ış aırasm-
i ğİirm~kten l>aıka çare kal

mamıştı. 

Çbcuk ıarayı yarundaki Hi-
ID • f ayeı et al aparbmanının mer-
divenlerini çıkarak doktor Ha· 

ıl ~· all dair~ni11 ·~ık duran 
kapıaı ÖnUne ge'dı' B d "k" • m. ura a 
ı ı tabela vardı·Dr Fat R "t 
Dt, Aptullah A~if.. ına eıı ' 

Kendi kendime: 

- Dtmek burada kan k 
iki ıi bitden doktc>t·lu'k ..ı. olcal, 

D d" eaıyor ar 
e ılb; fakat ionradan & .. 

dittı ki doktor Hanım nı ırr bgren-
ea er urada 

bir tababet kolonlai t . . 
u ' ' eaıa etınıı: 
1'.endııı, kocası, eniıtes· d L 

ı, O&tor, 
le ayın vadesi ebe, a&rüm . d 
kabile mektebinde talebe~eaı e 

Doktor Hanım, b~yaz ha t 
k f . . . d t"" s ane 

11a eti ıçın e aUçlik eı 
, w ~ 1 mer, 

yorgun uguni ra15 rnen sıhhatli ve 
canlı. 

Estfl~r çehte!inde tanlı g6z. 
ltrı glillim~iyerek l=enirnle ko
nuıuyor. 

Fatma Reıit Tbrkiyede kaclın
larm bp tahs li yapabilmelerini 

temin için ialıpıı ilk hannnlar
dan biridir; bit ka~ atkadaıile 

birlikte fakUlt~ye kaydedılmek 

içln mtıracaat ettiği vakit İaktll
te meclisi kadınların mektebe 

kabul edılip edılmemeaini ınllna
kataya koyulmuş, bahis gaıete
lete feçnıiı, doktor olmak iıtiytn 
bu bmumlar Darülfllnunumuzdan 
nihayet ret cevabı almışlardı. 
Fatma Reıit Hanım, Amerika ya 
rittl; tıp tahsıllni yaptı, stajını 
bitirdi, döndU, feldi. Bu müddet 
esnasında memleketle kadınların 
'tıp fakUlteıine de girmeleri 
davası yürUmü11 muvaffak olmuş
ba F' atma Reşit Hanım TUrki
yeye dönUnce lzmir memleket 
hastanesine tayin edildi. Burada 
hayli mUddet çalıtbktan ıonra 
çekildi, Ankaraya ıcldi. Şimdi 
kendialnden 6j'rendim ki Iım "r 
hastanesinde Fatma Reşit ha
nımdan açılan yere gent! b:r 
icadın doktor tayin edilmiş. F at-

a Retit hanım, bundan pek -

memnun; o vazifenin daima bir 
kadın doktor tarafından yapıl
masının an'ane halinde teessü
"'Ünü istiyor. 

Dt. :Fatma keşli B. 
Himayei etfalin muvazzaf ve 

daimi doktoru olan Fatma Re
şit Hanım bana çocuk saraymı 
gezdirdi. Ankaranm bu güzel 
binasına arka taraftaki bahçe
sinden girdik. Burada muhtelif 
yaştaki cuklar için ayrı ayrı 

O) un . i u küçOk Ankaralılar 
b~dava K"Hıklhi bu bahçede 
hem arkadat buluyorlar, hem de 

oyun. Binanın alt kalınd:ı banyo 
dafresl var, ayrı ayrı bölmelerde 
her sabah fakir kadınlar ve ço
cultlan yıllanıyorlar. Bu munta
zam hamamlardan bütün Anka-

ralıların istifade edebilmesi için 
haftanın muayyen günle!rin 
hali vakti yerinde kadınların ve 

çoc uklarımn da ücretle yıkan
~alarma tahsis edilmi(; yıkan
mak için gelenler numara alıp 
sıra bekli)orlar. 

Binanın birinci katında mec
cani muayene odası, doktorların 
ve ebelerin odaları var. Binanın 
üıt kat büro kısımlatına, kütü
paneye ve içtima salonuna tah
siı edilmi4. Bu güzel salonda 
zeng n, faıdr bütün kadınlara 
muntazam hıfzıs~nhha çocuk ba
kı mı dersleri, iüzumlu ve fay. 
dala naaihatler veriliyor. 

Himayei Etfalin güzel binasını 
gezdikten sonra onun memleke
tin her tarafındaki hizmet ve 
himmetine dair istatiıti'' ~ahlmah 
aldım. Yapılacak olanit daha pek 
çok olmakla beraber yapılan it ban 
Be\rinç ve övünme verdi. Mem· 
lekette çocuk mefhumu içtimai 
bir kıymet olarak tam:m ediliyor; 
bu, kurtuluıun yoludur. 

Himayıi etfalin kıymetli ve 
çalıtkan doktoruna hürmetle 
vedl ederek ıynldıtn. Çocuk 
sarayının merdivenlerini inerken 
cemiyetten gıda, sıhhat ve ha-
yat alan laklr çocukların ve 
lstanbulda bıraktığım kendi ço· 
cuğumuH ytblerini hep birden, 

~~p bir arada görüyor gibi 
ıdım. l3en onları hiç bir zaman 
birbirinden ayırmadım. .... --..... --
1 n~ibıt komlıyonu toplandı 
Vıllyet Memurin inzibat ko· 

misyonu dün toplanarak bazı 
Adliye ve Maliye memurları hak
kında tevbih, maaş kesilmesi 
gibi cezalar kırarlatbrmıştır. 
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20 amele Facianın sebebi anlaşılıyor 

Niçinçıkarıldılar? Bekçi Mustafa kendisini 
Vi!Aye.t .tekrer . i~lerine yerlet- 1 kadın yu" zu" nden o" ldu•• rdu .. 

1.ırılmelerını emretti 1 

Dün Kuruçeşmede Fehmi B. 
tütün deposunda çalışan 20 amele 
vilayete gelerek Vali muavinini 
ziyaret etmişler ve polis tarafın
dan kendilerinin işten çıkarıltlık
larını söylemişlerdir. Vali muavini 
Fazlı B. şikiyeti dinledikten sonra 
polis müdürlüğüne bir teıkere 
yazarak, eğer böyle birt~Y vaki 
ise amelenin tekrar işlerine yer
lettirilmelerini bildirmiştir. 

Bir ölüm bir 
intihar 

Karısının tabutu yanın
da bir koca kendisini 

öldürdü 
Geçen cuma gecesi saat 12 

de Beyoğlunda İstiklal cadde
sinde acıklı bir intihar vak'ası 
olnıuştur. Kendini öldüren Artin 
Keçe.yan isimli bir bakkaldır. 

Artin Keçeyan efen<li bunaan 
rlört sene evvel Madam Nazlı 

Keçeyan ile evlenmiş ve karısını 
çıldarasiye sevmiye bqlamıştır. 
~ed111 ka11sere mllptP.l~c\ır. va-

Bir arkadası bu aşk kurbanının 
macera sır: 

11.adi5eyl anla.fan [5m11il aga 
Unkapanında kendisini öldüren 

Yavuzsinan mahallesi bekçisi 
Mustafanın cesedi diln morga 

nakledilmiştir. Morgta Mustafamn 

ağzından girerek içeride kalan 

kurşun çıkarılacak ve bu kurşu-

M. Mübadele 

aıılatıyor 
nun Mustafanın tabancasına ait 
olup oİmadığı tesbit edilecektir. 

Dün bir muharririmiz Musta· 
İa ile birlikte ayni kulJbede 
yatan bekçi lsmail ile konuş
muştur. lsmailin verdiği malu
mat intiharın sebebini meydana 
çıkarmaktadır. lsmail şunları 
söylemiştir : 

11 Mustafa Petürkelidır, ikimiz 
hemşcriyiı. Geçen sene Mus
tafa, Şerife isminde bir kadınla 
tanıştı. Bu kadın\a sık, sık gö
rüşürdü. Sinirli olan Mustafa 
hazan hiç konuşmaz, dUşUnUrdü. 
Gece var.ffeiUni bırakır, gece 
yarısı Kocamustafapaşaya kadını 
görmeğe giderdi. Son günlerde 
ise büsbütün sessizleşti. Bir gün 
bane. Şerlfenin Şişliye gittiğini 
ve bir daha göremiyeceğini söy
led ı . Ben kendisini ttselli ettim. 
Nihayet evvellti gün saat se-
kitde ben dışarda iken taban
casım ağzına sıkmış. Memltke
tinden gelen mektuptan babe
t im yok.» 

Karadenizliler 
Dünkil içtimada faaliyet Akdeniz sahillerinde bir 

ıekli müuıkere edildi 
Muhtelit mübadele komisyonu seyahat yapacaklar 

dün M. Rivasın riyaseti altında Havzadan alınan malumata 
büro içtimaım akdetmiştir. göre Karadeniz vilayetleri hal-

lçtimaa murahhaslarımızdan kından arzu edenlerin iştirakile 
Mitat Beyle Yunan murahhası kiralanacak bir vapurla Akdeniz 
M. Tatarakis iştirak etmiştir. sahillerinde memleketi tanımak 

içtimada komisyona müracaat için bir seyahat tertibi düıUnül 
şekilleri ve komisyonun nasıl bir mektedir. 
faaliyette bulunması lazım geldi- iktisadi, ictimai chemmiye ı 
ği müzakere edilmiştir. haiz olan bu seyahat bir ay 

Dünkü müzakere neticeyi tes- devam edecektır. 
bite kafi görülmediğinden içti- -
maa bugiln de devam olunması Başvekil Paşa 

Madam Nazlı kararlaıtmlmıştır..:_ Yakında tehrimize gelecek 

pılan bütün tedavi, sarfedilen Sinema operat6rlerl Haber aldığımıza göre Başve-
bütün paralar faide etmemit ve Sinema operatörlerinden göz- kil İsmet Pı. Hz. bir kaç güne 
Madam Nazlı cuma günü vefat }erinde hafif derecede bozulduk kadar kısa bir müddet kalmak 
eylemiştir. Bu suretle nihayetsiz olanlar, gözlük kullanmak sure- üzere şehrimize gelecektir. Paşa 
bir yese düıen Artin Keçeyan tile operatörlUk edebilecekler, Hz. lıtanbulda ikameti esnasmda 
efendi ayni günün gecesi kan- rüyet kabiliyeti fazlaca noksan Heybeliadada oturacaklar ve 
sının cenazesi yanında tabanca· olanlar operatörlilkten menedile- sonra Yalovayı teırif edecek-
sını beynine sıkrnıştır. ceklerdir. leri:l;r. 
·····················································································································•••i•••········· 

Nafıa ten mektebi mezunları 

Bu sene lstanbul namına Fen mektebinden 20 Efendi mezun olmuıtur. lçlerinde ilk defa olma\... 
Uzere bir de Hanım vardır. Mezunların isimleri berveçbi atidir: 

Mezunlar: Nevzat H. Muhittin, Bedri, Basri, Reşat, Kamil, Ziya, Naci, Şefik, Nüsret, Sıtkı, Cevdet, 
Rllştü, Razı, Sadi, Selihattin, Hikmet, Fethi, Galip, Süleyman Efendiler. Resmimiz kendilerioı 
muaUim ve müdürleri ile bir anda iÖ&teriyor. Gençlerimize muvaffakiyet temenni ederi%. 



~ - 4 YAKIT 8 Temmuz 1}30 !!!!!!!!!!!"~=~=~~=~=~~~~=~~=~~=-===~=~=~~==~~~~=~==-~==~""' 

Seyrisefaine rağbet 
Mısırlılar Seyrisefain vapurlarını 
öteki gemilere tercih edecekler 

Bir ilan yan!ııı yüzünden Seyrisefaine binecek 
yolcular Romanya vapuruna bindiler 

Dün öğleden sonra limanımıza 
muvasalat eden Romanya va
puru Mısırdan gelen bir çok 
seyyahları taşıyordu. Yaz mevsi· 
mini fehrimizde geçirmek üzere 
gelen Mısırblarm ekserisi isken• 
deriyede Seyrisefain vapurile 
karşılaşmak ve bilhhassa bu 
YapurJa gelmek istemişlerse 
de lskenderiyede Romanya va
puruna tesadüf ettikleri için 
onunla gelmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Mısırdan gelen yolcularla te
mas eden öir muharrirJmiz şu 
malumatı almıştır: 

Bir müddetenberi Seyrisefain 
vapurlarının seferleri Mısırda 
ilin olunmakta idi. Geçen haf
talarda İskenderiyeden ilks eferin 
4 temmuzda yapılacağı yazılmış 
Türk vapurlarile lstanbula gel
mek istiyen yolcular İskenderiye· 

de toplanmışlardır. 
Herkes lskenderiye ile Istan

bulu birbirine bağlıyacak ilk 
vapuru ararken Romanya vapu
rile karşılaşmış ve ister istemez 
onunla gelmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Dün gelen Romanya vapuru· 
nun kalabalık olmasının sebebi 
budur. 

Aldığımız bu izahatı teyit 
"'" ecf'eö"aiger bir vak'a da evvelki 

* ' .. güıi' ıi~anımıza muvasalat eden·· 
Hidiviye şirketi vapurunun vazi
yeti idi. Koca vapur şehrimize 
ancak 20, 30 yolcu getirimişti. 

Bu da Mısırhlann bilhassa bizim 

vapurlarımızı beklediklerini gös
terir. 

Bu münasebetle nazarı dik-
kate alınması icap eden 
nokta Seyrisefainin Mısırda 
yaptığı ilanın yanlış yapılması 

ve bu suretle bu ilandan baş

kasının i?tifade etmesidir. 
Bununla beraber bu vaziyet 

Mısırlıların, Türk vapurlarına 
azim bir rağbet gösterecekle
rini ve bu suretle yeni hattın 
muvaffak olacağını şimdiden 
ispat ediyor. 

Bfr yolcunun haber verdiğine 
göre Romanya vapuru son seferi 
esnasında 30 bin lira kıymetin· 
de bilet satmıştır. 

Mısırlıların Türk vapurlarına 
karşı gösterdikleri rağbet ve 
teveccühü memnuniyetle kay
dederiz. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göıe Seyrisefain idaresi bu 
cuma günü ilk seferini yapacağı 
lskenderiye hattı için bütün ha
zırbklan ikmal etmiştir. 

Seyrisefain idaresinin Tstanbul
Iskenderiye hattı için Felemenk
ten yeni ve süratli bir vapur 
alacağını yazmıştık. Vapuru ma
hallinde tetkik için işletme mü· 
dürü Burhanettin ve makine mü
dürü Kadri B. lerden mürekkep 
15ir lieyet bu hafta içinde F elc-
menge .... giClecektir. . 

Seyrisefain umum müdürü Sa
dullah B. dün sabah Y alovadan 
şehrimize gelmiş ve akşam tek
rar avdet etmiştir • 

24 sene sonra 
Bir cinayetten dolayı otuzar sene hapse mahkum olan 

üç 11dam yeniden muha· keme edilecek ..• 

Romadan yazılıyor: 
ltalyan gazeteleri birkaç gün· 

denberi 1912 senesinde Viterp 
mahkemesi tarafandan hakkında 
karar verilmiş olan meşhur Kua 
Kolo cinayet davası ile yeniden 
meşgul olmaktadır. Bu dava 
tekrar rü'yet edilecektir. Cinayet 
görilnüşte gayet basitti. 1906 
senesinde Cennaro Kua Kolo 
isminde yaman bir zindan kaç· 
kını Napolinin bir köyünde öl
dürülmilştü. Birkaç saat sonra 
kansı da Napolideki evinde bo
ğazlanmıştı. Zabıta uzun uzadıya 
araştırdığı halde bir iz bulama
mışh. Yalnız meslekten yetişme 
Amodeo ve Deancelis isminde 
iki hırsızın Ku a Kol o ile beraber 
çalıştıkları ve maktulün onlara 
yataklık ettiği meydana çıkmıştı. 

Bunun üzerine bu iki hırsız 
Kua Koloyu öldürerek ona isa
bet eden hisseyi gazbetmek töh· 
metile hapse atılmışlar, fakat 
aleylerinde kafi delil bulunama
dığından tahliye edilmişlerdi. 

Diğer taraftan bir jandarma 
yüzbaşısı Kamora ismindeki meş
hur gizli haydut cemiyeti hak
kında taharrilerde bulunurken 
cemiyet reisi Enrika Alfanonun 
bu cinayete sebep olduğuna 
kanaat getirmişti. Yüzbaşı yap
tığı tahkikatta Maeyo isminde 
bir eski zindan kaçkımr n ifade-

lerine istinat ediyordu. Yüzbaşı
nın iddiası üzerine Kamora ce
mi yetine mensup bir çok kimse
ler tevkif edilmişlerdi. Bunların 
töhmetli olmadığını söyliyen mü
ddei umumi azledilerek yerine 
başkası gönderilmişti. 

Neticede Macyonun sarih su
rette itham etmesi üzerine bu 
yüzden tevkif edilenlerden bir
çoktan hapse mahkum edilmiş
lerdi. İçlerinden Erikone, Dena
rinis, Sartino isminde üç kişi 
otuzar sene hapis cezası yemiş
lerdir. 

Bu hadiseden biraz sonra Ma
cyo gene hırsızlık yaptığı için 
hapsedilmişti. Bu sefer ihtiyar
lıyan eski hırsız mahkemeye bir 
istida vermiş ve Kua Kolo da· 
vasındaki şehadetinin yalan oldu
ğunu söyliyerek bu yeni iddia· 
sına kuvvetli deliller göstermiş
tir. Şimdi davanın yeniden rü'
yetine başlanacaktır. Yirmi se
nedenberi hapiste olan bu 
adamların nihayet ailelerine ka
vuşmıya muvaffak olup olamıya· 
cakları şiddetle merak edilmek
tedir. 

~------..... ----~--~~ 
Sonbahar at koşuları için 

hazırlık ba9ladı 
Veliefendi çayırında yapılacak 

olan sonbahar at yanşları için 
hazırlıklara başlanılmıştır. Bu 
yarışlar için 13250 lira ikrami· 
ye dağıtılacaktır. Koşuya gire
cek atların kayıt muamelesi ko
şu yerinde yapılacaktır. 

Güzel bir iş ! 
Gazetelerde Maarif vekaleti· 

nin bir tamimi çıktı. 
Spor hayatımız, bu tamimle 

yeni bir devreye giriyor. Mek
tep dışındaki spor kulüplerile 
alikasmı kesen bu emir, pek 
yerinde ve çok iyi düşünülmüş 
bir karardır. Ilk bakışta kulüp· 
lerin derecei kabiliyetini düşü

recek gibi görünen bu karar, 
arkasmda bu zararı binlerce de
fa ödiyecek zengin faideler sak· 
lamaktadır. 

Saklamıya lüzum yok, bugün 
bütün terbiyecilerin sporumuz 
hakkında iki teşhisi vardır. Ço
cuk ruhu, çocuk hafızasile uğ
raşanlar, memleketteki spor 
telakkisinden şikayetçidirler. On
ların tetkiklerinden çıkan neti
celere göre çocuk spordan fay
dadan çok nrar görmektedir. 
Bunun sebepleri bizde beden 
terbiyesinin henüz başıbo -
zuk teşkilatından kurtulama
mış olmasıdır. Kulüp hayatında 
bütün temennilerimize rağmen 
tam bir sulta yerleşmemiştir. 

Oralarda esen serbest hava ço
cuğa, gence alımlı görünür, 
bağlarını pekleştirir. 

Fakat bu sevgiden istediğimiz 
özlediğimiz vücut ve ruh mü· 
kemmelliği Joğmıyor. Sporcu 
çocuk mekteple kulüp arasmda 
şaş:un bir pusula ibresi gibi se· 
kip durur. Mürebbilerimiz yıl· 
lardır bu teşhisi koymuşlar ve 
çarelerini de göstermişlerdir • 
Onların istedikleri, bugün veka
let tamimile emredilen 'şeydi. 

Yavruları kulüplerden almak, 
fakat buna karşılık olarak mek· 
teplerde spor ocaklarını aydın· 
latmak. Çocukla uğraşanlar ço
cuğun ruh ve vücuttan ibaret 
iki cephesini pek iyi bilirler. Bu 
iki cephenin ikisi de birbirinden 
daha az ehemmiyetli değildir. 

İşte bunun içindir ki bir taraf
tan kafa ile çalışırken, bir yan
dan da ad ele varlığına bakı yor
lar. Sporun başka merkezlerden 
idaresi çocuğu birbirine uymaz 
iki hava arasında bırakır. Son 
karar, işte bu zararlı ikiliği 
ortadan kaldıracaktır. 

Her mektebin bir spor ocağı, 
tam bir disiplin altında çalışacak 
mektepler arasında müsabakalar 
yapılacaktır. Şu halde tamimde 
bazılarının zannettiği gibi bir 
beden terbiyesi düşmanlığı yok
tur. Bu olmadıktan maada şim· 
diye kadar alaylı bir halde 
sürüklenen sporumuza mektep 
intizamı girecek ve iyi bir 
inkişaf devri başlıyacaktır. Spo
run rüştünü müjdelediği için, 
hiç düşünmeden ona mes'ut 
sıfatını veriyoruz. 

5-qvaA 
---~-----...: 

Yalovada 
Teni skorilarının kuşat 

resmi c;umava 
Seyrisefain tarafından Yalo

vada tesis edilen kortların inşa
atı bitmiştir. 

Büyük külfetlerle vücude ge
tirilen Yalova kortları en asri 
tesisata malik olmak itibarile 
memleketin en mükemmel tenis 
sahaları olmuştur. 

Kort!arm küşat resmi bu cu
ma yapılacaklar. F enerbabçe ve 
Bebek tenisçilerinden mürekkep 
30 kişilik bir gurup hususi bir 
muşla sahaya giderek müsabaka 
yapacaklardır. 

- CENNET 
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Mesrureniıı sözlerine göre ... 
Melike şimdiki hayabndan çok memnun 

buJunuyordu 
79-

Şa mda geçen geceler 
Haldun ile kardeşi Sultan Sa· 

lahattinin sarayında büyük bir 
hürmet ve itibar görüyorlardı. 
Rahatlan mükemmeldi. Her gün 
Sultanın meclisine devam ediyor, 
sonra istedikleri gibi dolaşıyor
lardı. Bilhassa Salahattin onları 

dinlemekten, onların maceraları 
hakkında tafsilat almaktan çok 
memnun oluyor, onların kahra
manlıklarını haber alan serdarlar 
ve büyükler onlan ziyaret ediyor 
ve onlarla görüşüyorlardı. Sultan 
Salahattin onlara memuriyet de 
vermişti. İki kardeşin vazifesi 
muhafız zabitliği idi. Onlar bu 
vazifeyi ifa ediyor, memleketin 
ayan ve eşrafile ava çıkıyor ve 
bu suretle iyi bir vakit geçiri
yorlardı. 

Ortalıkta sükunet hükümfer
ma idi. Fakat bunun uzun sür-
miyeceği aşikardı. Bütün Şam 
ile etrafı muazzam bir ordugah
tı. Her gün bir taraftan binler
ce asker geliyor, ve muayyen 
yerlerine iniyorlardL Şarkta her 
camide her hatip yalnız bir me
seleyi mevzuu bahsediyordu: Ci
hada iştirak ve sultanm bayrağı 
altında içtima. Çünkü Hilal ile 
Salip arasında vuku bulacak mü
him m-cadele yakla ıyordu. 

Salahattin bu muharelie için 
hazırlığını bir an ihmal etmiyor
du. Zeydun ile kardeşi bu mu
azzam harbe iştirak için derin 
bir hahiş duyuyorlardı. Bu ka
dar mühim ve bu kadar tarihi 
bir vak'a görülmiye değerdi. 
lki birader bu muharebeye ferah 
ferah iştirak edebileceklerdi. 
Çünkü Melikı~ Şamda tam bir 
emniyet ve huzur içinde yaşıyor• 
du. Onun burada gördüğü mu
amele Balebek emiresine layık 
olan mükellef ve muhteşem mu
amele idi. Melike kendine mah
sus köşkte ikamet ediyor, Türk 
askerlerinden müteşekkil bir 
kuvvet onu muhafazaya memur 
bulunuyordu. Bu askerlerin hepsi 
Emireyi canla başla müdafaaya 
ant içmişlerdi. 

Melike kardeşlerini bu köş
künde serbest serbest kabul e
diyor, onlarla saatlerce kalıyor, 
onlar ona teselli ve ümit veri
yorlardı. Melike babasının ölü
münden çok sarsılmış, günlerce, 
haftalarca hasta yatmıştı. Niha· 
yet bu büyük keder de her ke
der gibi hafiflemiş, onun açtığı 
yara da kapanmıya başlamıştı. 
Melike yeni muhitine ısınmış, 
kendi köşkünde cariyeleri, köle
leri ve muhafızları arasında ya
şıyor, geziyor, dolaşıyor, istediği 
zaman amcazadelerile görüşüyor 
ve Mesrureyi de yanında bulun
duruyordu. Mesrurl! hemen bir 
fırsat bularak Haldunla görü
şuyor ve ona kendi dairelerinin 
haberlerini yetiştiriyordu. 

Mesrurenin anlatışına göre Me
like şimdiki hayatından mem
nundu. Onun bütün şikayeti 
günlerinin hedefsiz geçmesi mak
satsız geçmesi idi. Bununla be
raber Melike nevmit değildi. Her 
halde iyi bir gün gelecek ve 

hepsi de memnun olacaklardı. 
Sultan Salahattinio mu.biti iki 
kahraman kardeşe çok ısınmış, 

onları çok sevmiş olduğu halde 
Mesrureden şüphelenmiye Fakat 
Mesrure kendisine derin bir hür .. 
met temin edecek bir fırsat elde 
etmişti. 

Bir sıcak gün iki kardeş ken· 
di dairelerinin fıskiyesi önünde 
oturuyor, ve bahçenin parmaklı· 
!arından gelip geçenleri seyredi· 
yorlardı. Kapının önünden sonu 
gelmiyen bir insan nehri akı
yordu. 

Çölden gelen beyaz entarili 
araplar develerinin üzerinde eği· 
lip doğruluyor, ticaret mallarile 
yüklü kervanlar birbiri ardınca 
uzanıyor, onlan san ve beyaz 
taslarla su dağıtan sakalar türlü 
türlü satıcılar takip ediyordu. 

Zeydun ile Haldun bütün bun· 
ları biraz yorgun, biraz meftut 
seyrediyorlardı. Epeyce bir za• 
mandan beri devam eden yek· 
nasaklık onları yormuştu. Bilhas .. a 
mukadderatlarının meçhuliyeti 
onların bu yorgunluğunu bezgin• 
liğe çevirmişti. lki genç Melikeyi 
bile takipten bezmişlerdi. Çünkü 
Melike artık eski Melike değil, 
Balebek emiri Melike Sultandı. 
Onu alıp tekrar eski evlerine 
götürmek ümidi Jtün ~eçtikçe 
zayıtlıyordu. Melikeyi şahane kas-
nndan, muhteşem muhitinden 
ayırıp ona nisbetle mütevazi bir 
ev olan baba ocağına tekrar 
götürmek çok müşkül olurdu. 
Melike dönmek istese bile onu 
buradan alip götürmek kolay bir 
iş değildi. Melikenin pederi de 
irtihal ettikten sonra, muhakkak 
ki Sultan Salahattin onu yanın· 
dan hiç te ayırmak istemiye
cekti. 

lki kardeş bedbinane düşü
nüyor ve etrafı seyrediyorken 
bir kadının içeri girmek için 
kapıdaki muhafızla konuştuğunu 
gördüler. Muhafız bu kadına 
müsaade etmiyor ve ona çeki· 
lip gitmesini şiddetle ihtar edi· 
yordu. Kadın ısrar ettiğinden 
muhafız onu kolundan tutup 
atmak istemiş, Haldun yerinden 
sıçrayarak muhafızı bertaraf 
etmiş ve kadım içeriye almıştı. 
Bu misafir Mesrure idi. Haldun 
ile kardeşi onu selimlıyarak 
direlerine almışlar, Mesrure 
sırtına aldığı abayı atarak yü· 
zünü açmış, iki kardeşin önünde 
oturmuştu. 

Evveli Melikeyi sordular. Meı· 
rure onun çok iyi olduğunu ve 
ikisine de selamlarını gönderdiği
ni söyledi. Sonra ziyaretinin asıl 
maksadına intikal ederek ıu 
söıleri söyledi. 

- Bugün size çok mühim bir 
meseleyi anlatmak için geldioı. 
Ehemmiyetle dinleyiniz. Cebel 
Şeyhi hepimizi mahvetmek için 
müthiş bir suikast hazırlamıştır. 
Bu sui kasttan kurtulmamız için 
size müracaat ediyorum. Sui 
kastın ilk heaefi bizzat Sultan 
Selihattindir. Sinan bizi daha 
kolayca ele geçirmek ve ayrı 
ayrı öldnrmek ıçin bizim hami
miz olan Sultanı öldürtmeğe 
karar vermiştir. 

Haldun müdahele etti: 
- Mesrure! Bunun aslı var mı? 

( Bdmeaı) 
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Emanette 

Tramvay kapılan 
l' anlış cihetten açılmaması 

tekr11r tenblh edildi 

Vilayette 

Yol ve mektepler 
Darülfünunda 

Tıp fakültesi reisliği 
münhal 

o Bulmaca o 

1 
2 
5 

Vali vekili Muhiddin bey dün 
e•inden daireye gelirken Pan
galbda bir tramvay arabasının 
kapıamm açık bulunduğunu gör
BIUft biletçinin numarasını al
IDlfbr. Emanet tarafından kapı
lan ten cihetten açılmamasının 
dikkatlice kontrolu ve seyir esna-
11nda kapılana kapalı bulunması 
tekrar tramvay tirketine tebliğ 
edilecektir. 

~ 

Vali l\1uhittin Bey Şile ve 
Kartalda teftişler yaptı 

Vali vekili Muhittin Beyin ri
yasetinde bir bey' et Kartal ve 
Şile kazalan dahilinde bir teftiı 
seyahab yaparak avdet etmiıtir. 

Tıp fakilltesi reisi SOreyya 4 
Ali Beyin istifası bir vakıa ola- S 
rak kabul edilmek te, istifanın 6 
geri alınması ve yahut kabul 7 
edilmemesi mevzuu bahsolmamak
tadır. Neşet Ömer Beyin veki· 
leti devam etmektedir. Usulen 
15 gün içinde yeni reisin intiha
bı lazım gelmektedir. Neıet Ömer 
B. Tıp fakilltesi meclisini toph
yarak henh intihabı yapbrma-

Dllnhif bulmacamızın 
halledilmlı ıeldi 

ı 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 
Emınet büt9eal 

Emanetin senelik biltçesinin 
Ağustos ayındada hazırlanma-
11nın bitmesi mUmkiln ö
rtılmemektedir. Ağustos içi:de 
gene aylık bir bntçe yapılacak 
ve ancak Eylnlde senelik büt 

Şilede inşa edilen Tekke, Ka
bakoz, Bozhane mektepleri bu 
den senesinden itibaren açıla· 
cakbr. Bu mektepler tkişer der
sanelidir, yanlannda muallimlerin 
ikametgAblan da vardır. 

mıştır. ı 
Neşet Ömer B. diln Y alovaya 2 

Şile, Maltepe, Bostancı yolla
rında faaliyet devam etmektedir. 
Maltepe yolu, Şaşkın bakkal mev
kiine kadar asfalt olarak inıa 
edilmiftir. Diğer kısmının taşlan 
ihzar edilmektedir. Bu yolun 10 
senelik tamiratı müteahhit tara· 
tarafından yapılacakbr. 

gitmittir. 3 

yetiştirilecektir. çe 

Mııı bıthyor 
Emanette dlln bir kısım me

mMurlannbak" ~~lan verilmiştir. 
ilte ı 1UB1mlara da b " 

Yerilecektir. ugun 

• Eski eşya 
lslcAn ldaresindeAi zeytinlerin 
yalnız çekirdekleri L -l l 

ı . na mış. 
skiiı ıdaresine a't b k' ı azı es ı 

ef)'&, kereste ve saire depolar-
da çflrUmektedir B al lm • u eşy ann 
-:.b 811 takarrur etmiştir. Eş-
~ : arasında vaktile reji tara-

n an teberrn edilen 160 paket 
tUtün vard k' . h . ır ı Uzerlennde mu· 
el acırlere mahaus olduğu yazılı-
ır. Bu tiltilnler muhacirlere da-

6 >1b'~caktır. 

~ ... .:•teste ve matbu defterler aab-
ı, . ' P M . . arası alıyeye verile-

• tır. 

Muhacirlere dağıtılmak üzere 
depolarda zeytin de d F 
kat b 

var ır. a-
u zeytini · 

den b ka . eruı çekirdeklerin· 
q bar fey kalmamışbr. 

- Qfijt 

Diş doktoru 
B~IA tabe1Alard4 b .r.: 

Şile yolunda evvelce gayet 
yilksek meyilli bir yer vardı. 
Buradan otomobil ve arabalar 
çok mnıkülitla ğeçiyorlardı. Mu
hittin Bey bu yolun güzergahını 
değiıtirmiş, yeni yol inşa edilmiş· 
tir, fakat yol henilz açdmamışbr. 

Vali Muhittin Bey köylülerle 
de temas etmiştir. 

Lim8n işleri 
Komisyon ilk içtimaını 

ak detti 

Ticaret aleminde: 

Hava oyuncuları 
Ticaret borsasında afyon, tif

tik fiatlanm dUşünnek için bazı 
kimselsr hava oyununa başla
mışlardır. Alakadar dairelere 
tikiyet üzerine dün Tiirk malla
n aleyhinde asılsız haberler çı
karan bu cür' etkirlardan iki kişi 
yakalanmış ve haklarında tah· 
kikata başlanmıştır. 

1 KQçük haberler · I 
Filomuz - lzmirden .hareket eden 

filomuzdan bir kısmı limanııpıza gel· 
miştir. 

Muallim mektebi talebeleri - Erkek 
muallim mektebi talebesi dün Edimeye 

gitmiştir. Talebe Edirne lisesinde bir 
kaç gün misafir kalacaknr. 

Bulgar opereti - Yakında şehri· 
Liman, antrepo, rıhtım işlerini mize bir Bulgar opera heyeti gelecektir. 

tetkik e~mek üzere te~e~kül N evyorlc sergisi _ Ticaret odası 
eden ~om.ıs~on dün tütün .ın~ısa· Nevyorkta açılacak beynelmilel sergiye 

rında ilk ıçtımaını akdetmııtir. ittirak ctmeğe karar vermiştir. 
içtimadan sonra Failr B. bir• r·' Dan ve mısır ihracau - Berlin tica· 

muharririmize şu izahab vermiştir: ret mümessilimiz ticaret odasına gön-

- " Bu günkü içtima ihzari derğiği dir raporda Alrnanyaya dan mı
mahiyettedir, izamızdan hariciye sır ihraç edilmesini tavsiye etmektedir, 

kukuk müşaviri Veli Beyle bazı Yıldız sarayı - Bakımsızlıktan ha-

dosyalara intizar ediyoruz.,, rabiye yüz tutan yıldız sarayı talip çı 
Diğer taraftan liman işlerinde karsa saulacakur. 

çekilen müşkülat ve hükümete 
kadar akseden bazı dedikodular
lar da homisyon tarafından tet
kik edilecektir. 

Hayat ucuzlıyor - Tıcaret odası· 
nın yapağı bir istatistiğe göre hayat ge
çen ay 0

/, 11 ucuzlamıştir. 
IJ unva

nını muhafaza ed ı 1 en er n 
işml velc.tlete bildirildi Tice ~et odasında: 

Sıhhiye mildilriyetinin büt" TI'akya mahsulü 

Atinada yarış - Geçenlerde Atina· 
da Mısır • İtalya Yunanistan ve Yugos· 
lavyanın en kuvvetli atlannın iştfrakile 
va;ıılan ,.arı~larda iş bankası umum mü· 
• J ' 

dür CelAI B. in an ikinciliği kazanmıştır. ~fk tabiplerine gCSnderdiği ~i~ Trakya mahsulilnün nakli yil· 
•ır Olerd~, levhalarda yeniden zünden Ticaret borsasile Şark 
yazılan dıt doktoru kelı'm . . d . il d k' 'ht·ı Af FOTO esının emır yo an arasın a ı ı ı a 
ailinerek eskisi gibi ..11• tab'b· ::::::::=:m =--====:: 
._ •ı Ş ı ı halledilmiıtir. .. s s , :: 
11:elimeainin yazılmasını t bli• Şark deruir yolları idaresi l:i.· • u· reyya=_;:i:. ettiğini ve bu tebligı" 'n dı"ttaeb· g • 

ıp- mahsulün rıhtıma kadar nakli 1 
lerinin itirazlanm mucip oldugu" • k b 1 i Amatör itlerini her yerden Ü için yeni tevsiat yapmag" ı a u 
nu dllnkll nDshamızda yazm t k ii daha ehven ve daha itinalı ii 

ış ı etmiı ve hazırlıklara başlamışbr. n "I Dnn bu mesele hakkında sıhb' • F yapar. (Taıradan gönderilen 1 
mDdilrll Ali Rıza Bey şu lıye K•mılettin Sami Pf. H filim, cam ve agrandismanlan ıı 
a6ylemiıtir: narı Türkiyenin Berlin sefiri Kema- ft silratle gönderilir.) Beyoğlu ı 

"Dittabipleri kendilerine diş- lettin Sami Paşa diln Avrupa- ft istiklil caddesi No. 509 lstan· ıı· 
doktoru unvanını veremezler. Bu dan şehrimize ~elmiştir. !!::~~~::~~::~~~~~~:~~:~~~;~ğ:~=~;~::iı 
unvan kanunla mukayYettir. Sir· 1;[===K=a=r=il=e=r=ım=ız=i=n=.=,=ik:;.;A:;;y=e=t=ıe=r=i~I lstınbul 8 inci ıcra daires nden: 
knler neşrettik. Bir kısım dit- Bir borcun temini istifası zım-
tabipleri tabelllannı değiıtir- Tekaüt maaşları nında mahcuz ve satılması 
mitlerdir, yalnız Beyoğlundaki Hasan Nutki B. isimli bir ka- karargir otelciliğe mütaalik dört 
•ekiz diftabibi tabelilarını de- riimiz yazıyor: adet karyola D1aa somye yatak 
iittirmedikleri için isimleri ve- Bir memur tekaüt edildikten yorğan ve çarşaf ve sairenin 
kllete bildirildi.,, sonra tekailt maaşı tahsisi için şehri halin 13 üncü pazar günü 

Müddei umumiyi ziyaret icap eden muamele aylarca sn- saat 12 buçuk raddelerinde Sir
rilyor. Halbuki biz memurlar kecide sabık Trakya oteli karşı· 
yevmi cedit nzkı cedit yaşayan sında kilise ayazması önünde 
insanlarız. Bir çoklanmızın böyle alenen açık artırma ile paraya 
aylarca geçinmeye yetecek para• çevrileceğinden alikadaranın 
81 yoktur. Şu halde memurlan yevmi mezkiirda mahallinde 
bu muamele olup bitinceye ka- hazır bulunmalan ilin olunur. 
dar tekaüt ettirmemek, yahut (279-86\ 

4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Bug6nkd bulmacamız 
Soldan sağa: Yukardan aıağı: 
I - Eski bir zırhlımız (1 I) 
2 - -
3 - Almanca evet (2),tam bir renk 

değil (5), nida (2) 
4 - ŞikAr (2), ayak (2) 
S - Meşhur bir karikatürcümüz (3) 
6 - Beş kıt'adan blri (7) 
7 - Deniz sürat vahidi kıyasisl (3) 
8 - Su (2), Rusça evet (2) 
9 - Rabıt edau (2), yakınlık (5), 

nida (2) 

10 - -
11 - Tayyarenin aksi (11) 

latanbul birinci ticaret dıl
reıinden: 

Tüccardan Pinhas ve M. Ta

ranto Efendiler taraf ınd11n 

Türkmenzade Azmi Bey aley

hine ikame olunan alacak dava
smın esnayi rüyetinde ittihaz 

edilen muameleli gıyap karan 
mumaileyh Azmi Beyin ikamet
gahı meçhul bulunduğu anlqıl
masma kararı mezkürun hukuk 
usulli muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesi mucibince 
ilanen tebliğine karar verilmit 
ve emri muhakeme25 eylül 930 
tarihine müsadif pe11embe gUnll 
saat 13,30 da icra kılınacağını 
mübeyyin yeniden gıyap karar
namesi kanunu mezkiirun 42 nci 
maddesinin birinci fıkrasma 
tevfikan mahkeme divanhanesine 
talik kılınmış olduğundan muma
ileyhin bir ay zarfında tarifatı 
kanuniye dairesinde karan mez
küra itiraz etmediği taktirde 
kanunu mezkürun 405 ve 408 nci 
maddeleri mucibince vakialan 
ikrar ve kabul etmiş addoluna
cağı gibi bir daha mahkemeye 
kabul ediJmiyeceği ilin olunur. 

VAKiT 
8 Temmuz Salı 930 

Hariçte dahilde 

... 

1 •1Jata Kurut 1.SO 
3 .. • 
6 • .. 
12 .. .. 
Safer 

1349 

'400 
750 
1400 

Bu geoekl Ay 

-
800 
14SO 
2700 

! Ganq;n Jofrı,a: 4,37 - batııı : 19.43 
Aslın """"" : 19,20 - """" : 2.45 

Namu •akitleri 
~ Sekti Ôfle bd.clt Akta• Y at11 ~ 

1.37 12,11 H,lt H,43 ZU4 Z.H 

Bavaı 

As~eri rasat um:ım merlttzlnde11 
alınan malflmata g~re: 
lf ava tazrilti ve de/4mnl : 

Akdeniz dtıtflk tazyiki orta 
ve şarki Anadoluda bulun· 
maktadır. Şimalden relen cli
ger bir diltük tazyik Trakya, 
Marmara •e Karadeııizi kap
lamıtbr. Şarktaki ytıksek taz
yik ıarka doğru çekilmekte
dir. 
Hava naııl okıeolt? 

Haya memleketimizde ebe
riyetle açık olacak, rtbglr 
mlltehavvil ve hafif esecektir. 
/fava ntu;l geçti P 

Hava mtmleketimizde iDl
men bulutlu, kısmen açık,tark· 
ta yağmurlu, Trakya fırbnah 
geçmif, rllzglr l<aradeniz ve 

tAkdenizde cenuptan diier 
yerlerde fimalden hafif esmit-
tir. 
Dün sıat 15 te sıealtlılt: 

Trakya vasati 37, cenubu
ıarki Anadolu 34, marmara, 
Adalardenizi ve Ak~eni~ ıa· 
hillerimizde 30, merlCqzd~ 27, 
ıarkta 23 santgrat olarak 
kayd edilmiştir. 

RlıdyO I 

Bu aktam Ankarada 
Saat 19 R. C. orkestrası: 

1 - Vaber: Uvertür Oberon, 
2 - Çaykovski: Kapris ltalyen. 
3 - Ştraus: Gavat vılzer. 
4 - Lehar. Şendul, 
5 - Mıke: Vals majall. 
6 - Lehar: Marş Eva. 

Sut 20 - 35 ajans haberleri, 
., 20 - 50 de Caz. 

Günün müzayede ve 
münakaıalan 

.& Müzayedeler münakasalar-San
dal bedesteninde 14 de muhtelif eşya 
, .e üç bisiklet arttırma suretile sanla-
cak-

.& Sanlık esham ve tahvilAt-Esbam 
ve tahdllt borsasında S. I 4 de muh· 
telif esham ve tahvilAt açık arttırma 
ile satılacak .• 

.& Pazarlıkla erzak - Şehremaneti 
levazım müdüriyeti saat J:; e kadar. 

Kızılca hamam kazasında Gerede 
yolunda Ardan Yokuşundaki taş haf· 
riyıu ve tathirıtı kapılı ıarfla. Ankara 
encümeni daimi! vilAyetinde. saat 
15 de. 

A Müzayede ile ev eşyası- Kadı
köyünde Nurettin Paşa mahallesi 
Nurettin paşa sokağı J 5 numarah ev il 
s. 9. 1 ı. il 

,&Arurma ile sanlık berber eşyası-
Cibalide vapur iskelesinde 14 numa• 
ralı dukkAnı S. ı 7. 

.A Pazarlıkla ciltlenecek 27000 cüz
dan-Şehremaneti levazım müdürlüğü 
S. 15 de. 

Sinemlllar ı 

Alkazar - Hakimei cihan 
Alemdar- dikifÇi güze!i 
Beşiktaş Hilll - Çann yaveri 
Ekler- Per~ 
Elhamra - Uç niltah 
Etu•aJ - Silik çehreler 

Majik - Talili T ot 

Polis mildUrU Ali Rıza, birinci 
ıube mildilril fbrabim, muavini 
Zi7a 8.ler dUn akşama doğru 
mllddei umumi Kenan B.i ziya
retle giSrilfmUılerdir. Ziyaret bir 
nattea fazla ıllrmiif, bu esnada 
bqmuavin Kemal B. de hazır 
bulunmuıtur. daha başka bir çare bulmak 

im kin altında değilmidir? KANSIZLIK ' 

F ranaız - gönül istene 

Nörasteı \ Melek - seni sevdim 
zafiyet ,.. Opera - Ebedi muamma l:tJ• plyınkoau 

TDrk maarif cemiyeti bir eşya 
piyankosu tertip etmeye karar 
•enniftir. 

V AKIT - Kariimizin bu ti
klyeti çok muhiktir. Alikadar 
merciin nazarı dikkatini celbe
deriz. 

>toinizlilt ic:iD yeglııe deva taııı ihya cdCA 
tıı muntablp etibba tarafıodaıı tertip edebDittir. 

Chloro~ t Şık - Kazanova 
Snreyya Kadıköy-Porterde bir gece 

SIROP DESCHIENS, P ARiS .lıiııiiı' ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİiiiiiiii___.., ı 
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Emniyet sandu7!ı em-
lak müzayedesi 

Ml!ured• fkru 
bedelt L. 'o. 

Kat!i karar ilanı 

Merhunatın cins ve nev'i ile Borçlunun lımi 
mevki ve müştemilatı 

50 atik 2 Rumelikavakhisan mahallesinde Hamam 
sokağında eski 4 ve yeni 2 numaralı yüz 
altmış üş arşından ibaret münhedim hane 
arsasının tamamı. Hatice Makbule H. 

217 221 Anadoluhisarında lbrahimbey sokağında 
eski ve yeni 4 numaralı yüz arıın arsa 
üzerinde ahşap iki buçuk katta dört oda 
iki sofa bir mutfak bir kuyuyu ve yüz 
seksen arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Mustafa Server B. 

120 297 Galata'da Şehit Mehmetpaşa mahalle· 
sinde Üstupcular sokağmda eski ve yeni 
17 numaralı elli altı arşın arsa üzerinde 
kirgir bir kattan ibaret bir dükkinın 

FAYDA daima birinciliii kazanmıtfır 

nısıf hissesi. Bekir Ef. 
160 1095 Ayvansaray'da Toklu Ibrahimdede ma-

hallesinde lbrahi ., · e sokağında eski 20 

FAYDA daha müessir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Kokusu latif olup kat'iyen leke 
yapmaz. lnsanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. Devairi 
devlet, müessesatı milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilaliahmer, mektepler, hastaneler. sıhhat 
yurtları, büyilk otel ve lokantalar, vapur kumpanyaları FAYDA istimal ederler. 

ve yeni 28 num .. yüz arşın arsa üze- Şiş.esi 50, tene!ı..esi 75 pompası 75 kuruş sonderece sağlam ve 10 sene teminatlı. 

rinde ahşap iki buçuk katta beş oda Uç 
sofa bir antre ve yirmi beş arşın arsa 
üzerinde harapça bir mutfağı ve sekiz yüz 
yirmi arşın bahçeyi havi bir hanenin 

• Hasan Ecza Deposu - Toptancılara tenzilat 

tamamı. Fatma Ülker ve Dürnev Samiha H. lar. 
4000 17632 Göztepede eski Alibey ve yeni Rıdvanpaşa 

sokağında eski 20, 21, 22 ve yeni 14, 14 
numaralı altı yüz on beş arşın arsa üze· 
rinde bir kah kargir dığerleri ahşap ol· 
mak llzere üç buçuk katta yirmi dokuz 
oda üç salon iki mutfak bir bostan kuyu· 
su ve iki yüz altmış arşın arsa üçerinde 
kargir arabalık ve uşak odaları ve yüz 
on arşın arsa üzerinde ahşap birer katta 
kümesler ve beş dönüm bin üç yüz on altı 
arşm bahçeyi havi bir köşkün tamamı. Retit Paşa 

6440 18249 Erenköyiln'de Sahrayıcedit mahallesinde 
mukaddema Yahboyu elyevm Caddebos .. 
tan iskelesi sokağında eski 44, 44 ve ye~ 
ni 27, 29 numarala bin doksan sekiz arıın 
arsa üzerinde motör mahalli ve imalatha· 
ne ve yüz elli altı arşın arsa üzerinde ma• 
rangozane ve demirane ve bin yüz elli 
arşın Uzeriı~~e etrafı kıtpa'ı ardiyeler ve 
iki yüz sekiz arşın arsa üzerinde açık sa· 
laş ardiye kırk arşın üzerinde yazıhane ve 
otuz iki arşın üzerinde hala ve altmıı beı 
arşın arsa üzerinde araba imalathanesi ve 
iki dönUm iki yüz elli altı arşın araziyi 
havi bir imalath~nenin tamamı. Bekir Kami 8. 

Lüks ipek kumaşların 
letafetini ~ 
tazeler ,~ ~\ 

ll.,H 

"'~~;·· 
ro•T IOSt.A Yt 
IJIGl~rau 

GOzcl ruba!arınızııı 
pek nazik dokulu 
.kumaflannı teşkil eden 
tellerin zcrafetine hay
ran olunuz ; füp~si:ı 
bunlan yıkamak için 
çok büyük dikkat 
lbımdır. 
En nazik ipekli kumaş• 
lar LÜKS ile bili 
tehlike yıkan•bilir-Bu 
incecik pullann pek 
çabuk husule getirdiği 
kaymaklı köpük, kirden 
eser bile brakmaı. 
Fazla olarak her şeye 
hot bir tazelik verir ve 
kumaşın rengini ve 
telini asla bomıaz. 

Bundan daha nefis rakı 
Yapılamıyacağına kani 

olmak için pazartesi günleri 
saat 14, 16 arasında bizzat • 
fabrikamızı gelip görünüz .. 

VAKiT 
T abıişlerinizi yapar. 

665 M•l.11: IH•OO"Tj 

19365 !~r~:~::::7·r::~:~i,;~~=;~=~:~::ı: HİB:i~i!~~i1i~i~i~ir.grı·~~1r!ri~~~;l;:i~:;i~i~11 
yilz bir arşın arsa üzerinde kargir bir kat• mdatirak etmek üzre bugünlerde Amerikaya hareketi mukarrer olan!H! 
ta Uç oda ve altında bir dükkinı havi n:: 1930 J k }( k k 1 ==ij 
h •• =.· ••• ·=.=ı ür ı·ye gu·· ze ı· ıra ı· çesı· :i..".=.=·=· arap bir hanenin tamamı Mehmet ve Veysel ağalar : 

297 19845 Çubukluda Cabir sokağında eski 31 ve m1MÜBECCEL NAMIK H ~NIMINml 
yeni 36,36-2 numaralı elli biri iki ar~ı11 arsa l!I n· 
Uzerinde ahşap üç katta yalnız iki odası IR! Seıini ıaptetmiş olan 17160 numaralı f;d 
na tamam olmak üzere dört oda bir mut· g·= KOLUMB.A ~"= 
fak diğeri elli beş arşın arsa Ur.erinde .1

1 
. 1 Plak 1 arı ll dan i!:~=:ı•ii 

ah9ap iki katta iki oda bir rofa bir mut• 
1 

fak ve otuz arşın kadar bahçeyi havi p· d b h t k 1 t K r · · :· 1 iki hanenin tamamı. Mehmet Necip B. İ ıyasa a emen emen mevcu a mamış ar. ra ıçemızın :i : 
750 19881 Fenerde Tevkiicafer mahallesinde Frenkoğ- r perestitkirları bu latif hatıraya muha.faza etmek Uıere Kolum- p j 

lu sokagında eski 3 ve yeni 5 numarala 11. bia mağa.zalanm hınca hınç doldurmaktadır. 1 
doksan dört arşın arsa üzerinde kiglr Uç HH Henüz bu pllkl .. , almamış olanları da memnun etmek için 
kattan biri çatı odası olmak üzere beş UH fabrikaya ıon bir sipariı daha verilmiştir. Bekliyenlerin fırsat-
oda biri ufak olmak üzere iki ıofa bir iİİi tan istifade etmeleri. , 
mutfak ve vedi a b hçevi havi bir ha ii"1"95•s:ıım:::::ı•ı:::m911ıımını:::::!!•n1ıııı::ı:::::::::r.::11111!!1Rll:l:r1;:·:1••1mrı•ı·r·•··· .. ····::: " rşın a J • :: ••• !!ı •• Hi::::::!.::::::.!!: ..... H.::::::!!!H •••• :: ::::::::=:::::::::!i::::::::ı:::!::!!::ı:ı!i:5:ii5iiiii555!i: i 
nenin tamamı. Dimitri Ef. yUı arşın arsa üzerinde kısmen kargir ve 

1050 20233 Emirginda eski Fırın ve Mektebi rüştiye kısmen ahşap bir abirı ve yedi yüz on 
yeni altınca sokakta eski 39 ve yeni 28, 30 dört arşın bahçeyi havi bir hanenin 
numaralı yilz seksen arşın araa üzerinde tamamı Kemal B. 
ahşap iki k•tta on iki oda dört sofa bir Yukanda cins ve nev'ile semti Ye numaraları muharrer emvali 
mutfak bir su hazinesini ve iki kuyuyu ve gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde biıa-
yedi yüz altmış dört artın bahçeyi havi laruıda gösterilen bedellerle milşterileri üzerinde tekarrilr etmiş ise 
bir hanenin tamamı Halis B. de mezkur bedeller haddi liyıkında görülmediğinden tekrar on beş 

~ 20485 Ramide Boşnak mahallesinde İmam soka· gün müddetle ilin edilmelerine kararverilmi~ ve19temmuz 930 tari· 
ğında eski 1 ve yeni 9, 9 -1 numaralı yilz hine müsadif cumartesi günü kat'i kararlarının çekilmesi takarrür 
on arşın · arsa üzerinde ahşap bir katta eylemiı olduğundan yevmi mezkürda saat on dörtten on ·altıya kadar 
üç oda bir avlu bir mutfak ve diğer iki Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüıumu ilin olunur. 

1•1ô@ı;ı;ı%il·29.~PEROD!1'11'kdru"1c-Batn' .. .,.... .... d ..... A~N*m .... ·"• ....... tGrıü· .,r-,r.,.. l ...... 

V~RMLİLEltE.5/RACALILARA IJZVI. DOKTORLARA SORUNUZ ı 
VL KE"'ll ZAY.'FU.Kl.ARINA HAHIL~ - iANNikACiiN il 
~E SÜ!_ rı!fEll ICAD/llLARA,foClllflA• HOMPRiM~,ICA,E.TOZ YE GRANÔLEij 
lllN 6'JrlJlfESfNE. KEHIK KIRIKl/KlA 6~ • / t 3 1< ;1f 
Rl•A, NA$TAUKDAN KALl<ANL~RA. • 11ttd~ ":c~·la~:hg,3,~ lifi 

7 Temmuz 930 

Borsalar 
Kamb yo ~ Açıldı. 

lln~liz Uruı Kr. rııoo 
.. T .L mukabil! Dolar 0,4'.' OS 

f"ranlc 11 'l7;5o 
Liret 7 711 ... ... . .. ... ... . . ... ... 

• • ... ... 

Bclga 
Ora hm 

ts. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Şlllng 

Peı:cta 
Mark 
Zloti 
Pengll 

!o Ley Kuruş 
ı Türk lirası Dinar 
" Çervoııeç Kuruş 

Nukut 

1 fsterlfn Chııılllz) 
ı Oolar (Amerlk.:ı) 

20 Frank [l'"ransız 
ıo Liret [lcalya 
O Frank Belçllra] 
~Drahmi [Yıuıao] 

20 Frank [lsvlçreJ 
50Leva ! Bıılgar) 

1 Florin [~"elemenkJ 
20 Kuron fÇekoslovak]ı 
l Şllınıt 1 Avusturyı] 
1 Pezcta f ispanya] 
ı Rayşmart(Almanyı 

ı Zlocl ! Lehistan, 
J Pengö IMacarlstao 

20 Ley [Romanya] 
.?O Dinar , YugoslovyıJ 

t Çevoneç 'Scvyet' 

Altın 
Mecidiye f Borsa 
B k 

ı harici 
an no 

lıcaret ve zahire 
flatlar Ticaret borauı kltlblıım-llltt 

ta.rafınclaa .erUmı it 

But<fay 
Yumıışalt 
SUnter 
Sert 
- Zahireler -
Çavdar 
Arpıt 
Mısır 

F11!!!-e 

kbeı 
Aael ~ 
K.P. K. p 

11 ıı uı 20 
11 3o 
ıo ıs u ao 

7 IO 

• 

Gayri nıübadiller ce

miyetinden: 
Cemiyetimizin geçenlerde ni

sabı ekseriyet olmaması yOzlln· 
den teehhür eden konğraaıoın 
15-7-930 salı gOnll saat 14,30 da 
Türk Ocağı salonunda akti mu- . 
karrer bulunduğundan mukayyet 
azanın teırlfleri rica olunur. 

Ruzname: 

1 - Hey'eti idarenin alb ay

lık raporu. 

2 - Son itilifname üzeriae 
beyanat. 

> 



, 
VAKtT 8 Tcmmcz i J30 - 7 -

Samsuiı vilayeti daimi encu
meninden: 

[. __ D_e_v_l_e_t __ D_e_m __ ir_y_o_ı_ıa_ı_~l __ z_la~An•l•a~r·ı~j [~~!!~!!~~~~ 
H.P.Elektrik santralında yeni yapı lan mübeddile tes'sıtından dolay ı 

idarenin ihtiyacı kalmıyan 180 beygir kuvveti:ıde çifc inbisatlı ve 
1 - Samsun Selahiye mahallesinde yapılacak mektep binası- G. Luhter fabrikası 1902 mamulatından bir adet buhar m"ikinesi 

nın iki kqifname ile on d8rt bin sekiz yüz seksen bir lira kırk ile dinamosu 19-7-30 tarihine müsadif cumartesi günü saat o 1 

iki kuruıluk intaat ve tamiratı temmuzun on yedinci perşembe dörtte aleni müzayede suretile satılacaktır. Talip olanların tarih i 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile müna- mezkura kadar her gün H. P. de ele~drik santralına müracaatla 
kasaya konulmu,tur. makineyi görebilecekleri ve yevmi mezkurda H. P. mağaza.sında 

2 .- Mlluakasaya iktidarı malisine ve hUsnu" h 1. .
1
. t d' isbatı vücut eylemeleri ilan olunur. 

l l 
. . a me ı ıma e ı-

en er ve evıafı kanunıyeyı haiz olanlar ve ta · t d ·· d Jf Jf • 
d t. nlı d" mıra ın evamı mu - 1 - Konya-Yenice hatta üzerinde Alaca istasyonu civarıQ.da 

e ınce m en ıs veya mimar veyahut r k t k'f . f . . 
Nafi b Uh d' r- · ıya a ve 1 ayetı ennıyesı kilometre 171+800 deki ocaktan ihraç edilecek 20,000 M3 balast. 

d 
~. ~· m .k~ln 19 ıg.ınce musaddak bir fen memuru istihdam e-ececnnı ve t d nl 2 - Eskişehir-Ankara hattı üzerinde Biçer istc1siyonu civarında •. ıaı ı e emın e e er dahi olabilirler. 

3 Miln k · · k kilometre 436 daki ocaktan ihraç edılecek 10,000 M 3 balast. - a asaya ıştıra edecek! Ü d . k 
·h llt k d' er m zaye e, müna asa ve 3 - Eskişehir-Konya hattı üzerinde 395 inci kilometrede vaki 1 ~ t 'taanununun bye dınci maddesinin fıkrai ahiresine tevfikan te-mına ı ıına mec ur urlar. Bozdağ taş ocağından çıkarılacak 10,000 M 3 balast. 

4 - Münakasaya işti k t k . . 4 - Eskişehir-Ankara hattı üzerinde Bevlikköprü istasyonu 
t b k d ra e me ısbyenler yevmi mezkurda sa- civarında 479 uncu kilometrede vaki taş ocağından çıkarılacak 

a 'kotn etıe .
1
:tlar teminat mektuplarım bil' ıarf derunun~a ve 10,0uO M 3 balast. 

mı an enzı u arını ayni f . . d . . 
rununda pullu ve imzala ol~ary 10 ~ç;: e ıkınci bir kapalı fzarf de: 5 - Konya-Yenice hatb Uz.erinde Hacıkm istasyonu civarında 
mü akuaya d b"l ld v • u~ a e tahrir ve esas zar m üzerı 307 inci kilometredeki taş ocağından çıkarılacak 10,000 M 3 balast. n:n l · ~d 1 

v 

0 
ugu ıt zıkredilmek üzere sahibi tarafından 6 - Haydarpaşa-Es1'işehir hattı üzerinde 258 inci kilometrede 

mi t'-~011.mmıı 
0

1
• uguklhalde ima mukabilinde Vilayet daimi encüme-

n ne - ey ıyece erdir. vaki taş ocağmdan çıkaralacak 10,000 M 3 balast. 
5 - Münakasaya k l . . Yukarıda yazılı altı muhtelif ocaktan çıkarılacak balastların 

f . . U d onu an tamırab şartnamesı ve evrakı keş- kapalı zarfla ayn ayrı münakasaları 21 temmuz 930 pazartesi giinü 
ıyeıı m n erecatına ittila h 1 1 k · ·hd d k · F ·ı b ası ey eme üzere ıstı am e ece lerı saat 15 den itibaren Ankara Devlet demiryolları idaresinde yapı-
ehnt medmuruklı e. . irlikte nafıa bac mühendislig-ine bilmüracaa de- ı k M k d ki · ki f k 1 ., aca hr. ünakasaya iştira e ece erın te i me tup arını ve 

ru e e .e. ede erı ıtin bilcümle teferruatına vukuf hasıl ettı'kten d 14 30 muvakkat teminatlarını aynı gün e saat , a kadar münakasa 1

1 onrad mubn derel c'ahtını kabul ve tasdik etm'ıc addu·· ı't'ıoar olunacak- 1 d T 
T komisyonu katipliğine Vermeleri azım lr, alipler her kısma ait 

kannd 8

1 
n a e ı ale nüktıl ederlerse temı·nat akçesı' zapt ve ı'rat d A k H ay 0 unur. münakasa şartnamesini 5 lira mukabilin e n ara ve aydarpaşa-

6 E daki veznelerden, I<onyaya ait olanları ayrıca Konya veznesinden 
- ncümeni vila~ t 'h l . . d' d 

7 Ş t ye ı a eyı ıcra e ıp etmemekte muhtardır. e tedarik edebilirler. 

bat m~he:~i:~~e v~ evrakı ketfiye suretleri Istanbul vilayet nafia · !I•••••••••••••••••••••••••• 
T l' 

1 
ıgıne ırsal kılınmıştır. 

a ıp 0 anların ve d h · d lA l k · · 1 · vil .. yet V I . .. ~ a zıya e ma umat a ma ıstıyen erın 
mel .. 

1 
.. e stanbul vılayeta Nafıa baş mühendisliğine müracat eyle

erı ı an olunur. 

Maarif vekaletinde~: 
d 

1 7 Maarif vekaletince umumi bütçeden idare olunan orta .f re.ceb 1 mekteplerle Lise ve Muallim mektepleri için Türk harfle-
~11 e ~UIDlf bezli ve korneşli mektep duvar haritalan satın 

1 '!"f1J\flCaııuır. 

hari~ - .
1
8u haritalar ıiyasi ve tabii ayrı, ayrı olmak üzere Türkiye 

tam ::~ 1 
eh ~eı kıta ve musattah küre haritalarından mürekkep 

ayrı ve b • ın:e olacaktır. Kıtalann siyasi ve tabii haritalarmın 
bir vey~a"k'era er ol~asında, musattah küre ile Amerika kıtasının 

3 Hı 1 ~Yn1 baratada gösterilmesinde bir mahzur yoktur. 
- arıta arın eb' d " 90 110 l k 'l • · kıymet ittba 'l b a ı asgarı X o aca ve ı mı, tedrısi 

ne er tlirlll kusurdan ari bulunacaktır. 
4 - Bu suretle 111 • f 

Ağustos 1930 . aarı vekiletince harita satmak istiyen tabiler 

tal 'le kıta hga~tes1ıne kadar tertip etmiş oldukları Türkiye hari-
arı ı arı a arı . 1 • d . . . 

b. • t•d ·ı M 'f scrı erın en bezh ve korneıli ıkı takımın 
ır 11 ı a ı e aan vekil t' T ı· T b d k 

mukabilinde tevdi cdecekl: dı . aıım ve er iye airesane ma buz 
r ır. 

Tetkike verilecek kıta b · 
· · t bedii · h 1. arıta serilerinin ya tamamen veya bütün 

:~rı;:" ~ . ~·~ a 1 hakkında fikir verecek surette hiç olmaısa 
1

1
r kneıın~ln çı~ır1ı:_Yazdı ve renk itibarile tamam bir şekilde matbu-

o ara verı mcaı cuım ır. o·~ l . .. . 
li y ln Tü k' h . •aer erı musvedde halinde gönderilebi 

r. a ız r ıye arltalan ik l d'l . l k 'l k 
MUavedde halinde kabul edi . ma. e ı mış o ara ven ece tir. 

1 k.aı t • t •1 . lmıt harıtaların provalarının basılmadan 
evve ve aae e gvs erı mesı şartbr. 

5- Bu auretle toplanan h · 1 · 
t tk'k tf 1 k e k . arıta ar mütehassıs bir komisyona 

h
e .1 e 11 ec~ v. b 

0~13.Y?ndan hakkında mllsbet rapor verilen 
arıtaların sahıplerı u ıı ıçın 30 Eyl'"l 1930 t ·h· d 1 k 
·· k · t' k d b'l k u arı ın e yapı aca ınuna asaya ıt ıra e e ı ece lerdir. 

6- Münakasa şartları ayrıca ve .., t 
, agus os ayı zarfmda ilan 

O ıunacaktır. 

7 - Vekaletçe haritalan ilmi ve ted · • kı k . 
d · k 1 hk rısı ymet no taı naz.arın-

an ılk me tep ere muva g6rülen tabiler' h 't l V'lJı. h 
• 'd 1 · 'Ik kt ı · . m arı a arı ı ayat u-. •uaı ı are ennce ı me ~p er ıçın satın alınmak . • 

fetlere de taınim ve tavsiye edilecektir. Uzere ayrıca vıla-

~;~~af le'::~ım mnı~~?rlilğü.~deµ: 
25500 kilo Et 5000 kilo cı~sı 
65000 ,, Süt 10000 Sogan 
44000 Ekmek 15000 " Patates 
42000 adet Yumurta 1500 " Yeşil sebıe 
8000 kilo Pirinç 300 " Mak~rna 
2400 Sadeyal 300 • Şehr~ye ~ 
6500 " Ş k " Zeytınyag 

" e er 
Curaba hasbneıine lüzumu olan bal!da cins ve m·kt 1 ı ar arı mu-

harrer on llç kalem erzaktan et, ekmek, süt kapah zarf ı·ı 
d k l . .. k uıu ı e ve 

iier on kalem erza a eoı muna asaya konularak temmuzun do~ 
kuıuncu çarşamba gUnll saat on heıte ihaleleri icra edilecekt' 
Talip olaalann ıeraiti anlamak üzere her gün levazım idaresi~~ 
ınliracaatlan. 

Şehremaneti ilanları 

Pazarlıkla erzak 
Şehremanetinden: Hastaneler için lüzumu olan 14000 kilo 

pilavlık pirinç, 4000 çorbalık pirinç, 6300 sade, 700 zeytinyagi, 
10950 sabun, 1500 şeker, 3650 makarna, 1850 pirinç unu, 270 
soda, 600 un, 1300 tel şehriye pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
8 temmuz 930 salı günü saat on beşe kadar levazım mUdür
IUğüne gelmeleri. 

Yeniköy dairesi müdürlüğünden: BüyUkderede BüyUkdere 
çayırının emanete ait kısmının şubat 931 gayesine kadar otla
k1yesi a '. cni ıntizayedeye vazedilmiştir. 10 Temmuz 930 perşembe 

1 
günü 5a bahleyin saat 10 da ihalesi icra kılınacağından talip 1 
olanların ~eraiti anlayıp müzayedeye iştirak etmek üzere o 
gün ve saatte daire encümenine müracaat etmeleri. 

Aydın nafıa başmühendis
liğinden: 

1 - (24182) lira 90 kuruş bedeli keşifli bulunan Reşadiye-Azi· 
ziye yolunun 2+000. 7 + 500 üncü kilometroları arasında imalatı 
sınaiye inşaatı ilk münakasa keenlcm yekun adde< 1 ~rek yeniden 
görülen fözum üçerine yirmi giln müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin 661 No. kanun mucibince ihzarına mecbur ol· 
dukları vesaikle % 7,Steminat akçesini havi teklifnamelerini yevmi iha· 
le olan 2017 /930 çarşanba günü saat altıya kadar vilayete tevdi 
etmeleri. 

3 - Fazla izahat almak isleyenlerin nafıa başmiiheddisliğine 
müracaatları. 

y~;i~e kb~r~ş:er KUŞ TÜYÜ VASTIK 
Çakmakçılarda Çeşme sokağında Kuş tüyü fabrikasında 125 kuruş
tan başlar. Kuş tüyleri hazır yastık, şilte,yorgan, salon yastıkları bu
lunur. Kuş tüylerine mahsus kumaşlarımız vardır. Telefon lst. 3027 

ef'A röyLER iÇiN 

K O O fl K 
l\lakine ve filinılcri 
VELOX Kf\ğıtları 

i'\Pticcdcrı daima 
emin 

olahilirsiniz. 

KodakFilm 

Aydın san'at mektebi 
müdürlüğünden: 

Mektebimizin 926-927, 927-928, 928 929 senesi me:zunlarmın 
şehadetnameleri vekaleti celile tarafından gCSnderilmiş olduğundan 

bir an evvel tevzii için mezun Efendilerin teahhütlü posta Ucreti 
ile birlikte üç adet fotoğraf ve 50 kuruşiuk damga pulunu 15 
gUne kadar mektep idaresine göndermeleri ilAn olunur. 

.\feri<.'/. 3Cl'ntesi {;:ılatt f\q >r 1 l :1, 

Hernj!.hı ~.1fı2. :::uıı~ ııcent , 

rr.udıyc 1 fanı :ıltınd t ,c;tanhııl :.?:-.t ı 

Iskenderiye süra 
postası 

(IZMIR ) va puru 11 T~n
muz Cuma günü saat 13 le 
Galata rıhtımından hareketle 
ertesi sabah İzmire varacak 
ve aynı günün akşamı İı;mir
de'1 kalkarak Pazartesi İsken
deriyeye varacaktır. lskende
riyeden Çarşamba kalkarak 
Cuma İzmire varacak ve öğ
leden sonra İzmirden kalkarak 
Cumartesi öğleden sonra İs
tan bula gelecektir. 

lstanbul - lakenderiye yol -
cuları için: 

Lira 
Birinci kamaralar •• 120 
İkinci " 80 
Üçüncü • 40 
Gü,·erre yemeksiz 20 

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

Ayvahk sürat postnı 
( M E R S 1 N) vapuru 8 

Temmuz Salı 17 de Sirkeci 
rıhbmından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Bürhaniye, Ayvalığa gidecek 
ve dönilşte mezkur iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğrıyarak 
gelecektir. 

• 

lrabzon ikinci po3ta> ı 
(KARA DEN i Z) vapuru 

10 Temmuz Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zon~ldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek ve dönüşte Pazar 
iskelesile Rize, Sürmene, Of, 
Trabzon, Polathane, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 
İneboluya uğrayarak gelecektir. 

Trabzon lüks Postası 

Sulh ıo ,·~~~~uzP erşembe 
günü saat 20 de Sirkeci rıhtı
mından hareketle ( Zonguldak, 
İnebolu, Gerze, Samsun, Ordu, 
Giresun, Görele Trabzon, Rize, 
Mapavri, ve Hopaya azimet ve 
ayni iskelelerle Sürmene, Vakfı
kebir, Görele , Fatsa ve Ünyeye 
uğrıyarak avdet edecektir. 

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

T. C. Btga Aslıye malıkcmcsilınen : 
Biganın Bostandere köyünden 

Emine Hanımın kocası Biganın 
Karahamzalar köyünden Ali Os
man oğlu 1316 doğumlu Halilin 
tarihten sekiı sene mukaddem 
askere sevkolunarak bir daha 
kendisinden haber almamadığan
dan gaipliğine karar itası talep 
eylediğinden merkumun hayat 
ve mematından malfımah olan
ların 29-12-930tarihinden mukad
dem Biga hukuk mahkemesine 
bildirmeleı i lüzumu ilan olunur. 



Cueteye gcıtıder!lecek mekttıplann C.urlne ı~re içinse (İdare ) l'Utyı 
ılt se (Yazı ) l~aretl konulmalıdır. 
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Tütün inhisarı Umurnl Miidür

Jüğ·ünden: 

matbaa için cilt bezi 
İdare matbaası için mevcut numunesi veçhile 5,000 metre cilt 

bezi pazarlıkla ahnacakbr. Taliplerin hergUn gelip nümuneyi gör
meleri v~ yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile 12 - 7 - 930 
Cumartesi gUnU saat 11 de Galatada mubayaat komisyonunda 
bulunmaları. 

Tiitün inhisarı umumi miidürlii
ğünden: 

Trakya nakliyatı 
Şark şömendeferleri ile Istanbuldan Trakyaya ve Trakyadan 

Istanbula sevkedilecek olan mamw ve yaprak tütün, levazım ve 
saire pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin şartnameyi görmek 
il.zre her gün müracaattan ve 12-7-930 cumartesi günü saat 10,30 da 
Galatada mübayaat komsiyonunda teminatları ile bulunmaları. 

P. T. T. U. Müdiriyeti 
Levazım müdürlüğünden: 

Seyyar posta nakliye memurları için 150-ıSO takım maakasket elbise 
aleni münakasa usulile mübayaa olunacaktır. 19 temmuz 1930 tari
hinde münakasası icra kılınacak olan mezkur miktar elbise ve 
kaskete ait şartnameyi almak için şimdiden, münakasaya iştirak 
için de mezkur tarihe müsadif cumartesi günü saat 14te Yenipos
tanede mübayaat komisyonuna milracaatları. 

Istanbul mıntakası Maa
din mühendisliğinden: 
- zo fulaak viJAyetinin Kozlu • mel>kiinde l<lin olup şimalen 
Kczlu istismar merkezi cenup hududu ıarkan vecenuben Tuzla 
tepesi 63 numaralı nokta Erenler tepesi başlı tarla tepesi hattı 
münkesir garben de başlı tarla tepesi Dervişler tepesi 64 nirengi 
noktasının başlı tarla tepesinden Kozlu istismar merkezi cenup 
hfidudunu katettiği nokta beynindeki kıt'a ile mahdut 377 cerip 
arazı dahilindeki kömür sahası: · 

1 - Kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında 
300,000 liralık bir Türk tirketi teşkil edilmek (talip halen mevcut 
bjr şirket olup sermayesi bu işe de kifayet edecek miktarda bulu
nur ise aynca yeni bir şirket teşkiline lüzum yoktur.) 

il - Tarihi teslimden itibaren üç ay zarfında işe başlamak. 
111 - ilk sene zarfında 15000 tilvenan veyahut 10000 ton yı

kanmış kömür ikinci sene zarfında 30000 ton tüvenan veyahut 
20000 ton yıkanmış kömür üçüncü ve müteakip seneler zarfında 
50000 ton tüvanen veyahut 33000 ton yıkanmış kömür çıkarmak 
ve sene nihayetinde bu miktarın °/07,S bedeli nakten veya hükü
metin talebi halinde aynen icar bedeli olarak verilmek (Kömür 
yıkandığı takdirde bedeli icar zerodiz üzerinden hesap edilecektir 

ve bundan başka aynca ytizde bet resmi nisbi ve işbu rPsmi nis
binin °/o6 st nisbetinde teçhizat tertibi tesviye olunmak ve bu mik
taı lar çıkarılması verilen imtiyaz kararnamesi ve teati edilen ıart
name bizatibi münfesih olmağla beraber bu miktara tekabül eden 
resmi nisbi ile icar bedelleri verilmek ve beher cerip arazi için 
senevi 10 kuruş resmi mukarrer ve teçhizat tertibi ita olunmak 
ve müstecir icar müddeti zarfında taahüdatını tamamile ifa eyle
diği takdirde icar müddeti ıs sene daha temdit olunmak ve üçüncü 
sene taahhüdün tamamen ifa edildiği takdirde iade olunmak üzere 
mılli bankalardan birinin 50000 liralık teminat mektubu veya 3000 
liralık hükumetin tahvilat ve bonoları veya hükumetin kefaletini 
haiz bono ve tahvilahn milli bir bankaya tevdi edilmek şeraiti 
esasiyesiyle ve ıs sene müddetle icar edileceğinden talip olanların 
senei haliye ağustosunun ikinci cumartesi günü saat on beşte kapalı 
zarfla teklifatlarmı hamilen Ankarada Iktısat vekaleti maadin umum 
müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

Gaziantep vilayeti n.afia baş mü
hendisliğinden: 

Beher kilometrosu ıoo lira hesabile Kilis -lslahiye yolunda 10 
Besni-Adıyaman yolunda 20 ve beher K. metresi 80 lira hesabile 
Azablıköprüsü - Paşaköprüsü yolunun 20 K. metroluk kısımlannın 
yollar umum müdürlüğünün olbaptaki talimatı mucibince istikşafil 
evrakı fenniyesinin tanzimi 25-6-930 tarihinden itibaren 20 gün 
mddetle aleni surette münakasaya vazedilmiş ve temmuzun 15 inci 
salı giinü ihalesi mukarrer bulunmuş olduğndan talip olanların 
yevmi mezkiire kadar Vilayet daimi encümenine ve fazla malumat 
almak i.stiyenlerin Baş mühendisliğe müracaatları ilin olunur. 
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MATBAA VE İDAR'EH ANE: 
fSTA:.'{BUL, Babıali, Ankara cadtleslnJo •VA KIT YURDU'. 

il Tel 1()70 (ldare)J971 <Yazı)I20~ {Kitapı Tel~raf: Vakıt. Posta kntusıı : 41 JI 

•• mus-Emniyet sand ğ 
takrizlerinin nazarı 

dikkatine: 
Em~ivet sandığı miidiirliiğünden: 
Vadelera hulwünde tediyei deyn edilmemesinden dolayı bilmüzayede satılan emvali gayri menkule 

~orçlularına bir haftalık son bir ihbarname gönderileceğine dair ne Sandık nizamnamesinde ne de 
ıc~.a kanununda bir sarahat olmadığı gibi müşteriler tarafından yüzde on zam için vuku bulacak 
muracaatlar da kabul edilmiyeceğine mütedair bir lrayıt olmadığı halde eski icra kanunundan 
mültebes bir itiyat saikasile vukua gelen müracaatlann is'afına imkan olmadığından alakadarların 
kat'i karar çekilmezden evel borçlarını ödemiş veya yenilemiş bulunmaları lazım geldiği ilan olunur. 

jktısat vekdleti Ankara Zia 
, 

raa.t ve baytari enstitüleri 
inşaatı 

iktısat vekaleti levazım müdürlüğünden : 
Her hangi bir yanlışlığa mahal kal

mamak üzere Ankara Ziraat ve Bay
tari enstitü binaları ikmali inşaatı 
münakasası kapalı zarflarının 15tem• 
muz 930 salı günü saat i i buçukta 
iktısat vekaleti ziraat müsteşarlığı 
kısmında toplanacak ihale komisyo
nuna teslim oluna.cağı ve muayyen 
saatten sonra zarfların kabul olun-
mıyacağı ve mukaveledeki yedi 
ay müddeti inşaatın sekiz aya iblağ 
olunduğu alikadarana ilin olunur. 

500 ton yerli kok kömürü 
münakasası 

Gazi Orta mualliın rnektebi mü
diirlüğüı1den: 

Ankara Gazi muallim mektebi ıçın alınacak 500 ton yerli kok 
komürü iki temmuz 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve 
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~ Bundan on beş gün evvel deniz ~ - -
~ hamamına gitmek üzere evden çıkan g 
~ on iki yaşlarında kısa pantoloıııu si- ~ 
~ Ynh elbiseli i.\Iehmet Ferit ismindeki § 
~ ~ğlum o gündenberi avdet et· ~ 
~ memiştir. Görenlerin insaniyet namın ~ 
~ Beylerbeyinde Burhaniye polis mev- ~ 
; kiine haber vermeleri rica olunur. ~ 
~ Annesi: Nazmiye ğ° 
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Dr. A. Kutiel 
kapah zarf usulile münakasaya konulduğundan şartname suretleri- i\Inayen'!hane ve tedavii elektrikt 

nin hergün mezkur mektep idaresinden alınabileceği ve münakasaya laboratuvarı. Karaköy Topçular caddesi g4 
iştirak edeceklerin % 7,5 muvakkat teminatlarını Ankara mektepler 
muhasibi mes•ullüğüne yatırarak usulü dairesinde tanzim edilmiş 
teklif mektuplarını 22 temmuz 930 sah ihale günü saat ı6 da 
Ankara mıtakası Maarif Eminliğinde teşekkül edecek olan 
mektep'er mübayaat komisyonun reisliğine tevdi eylemeler 
ilan olunur. 

Köprü münakasası 
Nafia'' el{aletiı1clen 

1 Temmuz 930 Salı günü saaC 11lS,, te münakasası icra edile
ceği ilan kılınmış olan Kayseri vilayetinde Kayseri-Sıvas yolunun 
62 + 530 uncu kilometresinde kain betonarme iki gözlü ve 2 X 14 
metre tulündeki Sanoğlan köprüsünün münakasası 12 Temmuz 
930 Cumartesi günü saat "ıS e kadar temdit edilmiştir. 

Münakasaya iştirak etmek istiyen taliplerin; bundan evvel ga 
zetelerde neşir ve ilan olunan şeraitten maada, behemehal ticaret 
ve sanayi odalarından birisinde mukayyet olduklarını vesika ile 
isbat eylemeleri lazım ve kanun icabındandır, 

T. C. BtIIa A çliye mahkemesinde11 : 
Upsekinin Beypman köyünden 

IJasan oğlu Halil 
Biganın lrfanfye köyünden 

Y akup kızı Emine tarafından 
aleyhinize ikame o!unan boşanma 
davasının icra kılınacak tahkikatı 
6 - Eylül - 1930 cumartesi günü
nün saat onuna muallak bulun· 
duğundan yevmi mezkiırda Biga 
asliye hukuk mahkemesi tahkikat 
hakimliğinde hazır bulunmanız 
tebliğ ve tarihi ilandan itibaren 
bir ay zarfında mezburenin evine 

dcnıneniz kanun medeninin 132inci 
maddesine tevfikan ihtar olunur. 

Msa'ul w9dür:Reftk Ahmet 


