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lstanbul nasıl 
kurtulur? ıran HükOmelinden c vap bekleniyor. 

İstanbul on beşinci a11r ortasına 
lı:a.dar Sark! Roma lmperatorlui;unun 
ınerkezi idi· 1923 senesine kadar O• 
manlı impe;atorluğuna merkezlik.et
ti. Şimdi Türkiye Cümhuriyetının 
liınan şehirlerinden biridir. . .. 

Bizans bir İatanbul devle~ı 1~1• 
Osırıanlı imperatorluiu da gıt gı
dc İstanbul ıehrine dayanan, bun
ıun halkını askerini memnun etme
i~ çalıtan' bir devlet oldu. O kad~r 
iri son devrin paditahlarmda? blrı_
ne, vezirleri harbı kazanmak ıçln hır 
Anadolu şehrine gitmeti t;ı.veiye et
mişlerdi. BütUn memleket sarayın 
17• saray İstanbul ocakluınm oyun-
tağı idi. . . 

Saray kendisini korumak ı~ııı İs 
tanbula boyuna imtiyazlar verdı: A
na ınüesseselerini burada kurdu; §e· 
hir kalabalık olduğu zaman taşra
dan adam gclıneği menet~; İstan
bul limanım bütiin Rwnelı ve An":
doJu limanları zararına takviye ettı. 
hattı üzerinde İzmite kadar gelen 
llıal İstanbula gelen maldan daha pa
halı idi 

Matbuat heyeti Varnaya 
hareket etti 

Heyet bugün Burgaza varacak oradan 
da otomobille Varnaya gidecek 

Bulgar Ziraat Nazırı Türk gazetecilerini 
istikbal edecektir Varnada resmen 

R:ıbrls Manastır Trabzon ve Bağ 
dat imp~ratorluğu~ bütün şehirleri
~in esnaf ve tüccarları iğnesinden 
ıplğine kadar bütün ihtiyaçlarını 
İstanbuldan almakta idi. İstanbul 
~ınperatorluğun muazzam bir ma~ 
~~zası idi. Balkan harbini kaybettı
gıınizdenberi istanbulun sonu ne o
lacağını düşünmek istemedik: . S.ulh 
olur olınaz eski hal olduğu gıbı done
<ek zannettik. Lozan sulhü old~: 

Ağrıdağınılf karlı ttJpelerindtJ tahaulln edın vtJ bugilnlerdtJ tenkilltJrine ba.stanacak olan şakilerden bir ırup 

İstanbul düştükçe düştü. Cümhun
Yetin merkezi de olsaydı, İstanbul 
büyük bir buhrandan başını kurta
~arnıyacaktı; daha yirmi sene evveJ 
ınıperatorluğun a~ağJ yuka~ı ortasın
da iken artık budut _yehrı oldu. İs
tanbul Turk kalabilmek için devlet 
•ağlaııı ve emin olmalı idi; devle~ 
&ağlaın ve emin olmak için merkezı 

Iran Hükumeti son notaınıza 
henüz cevap vermedi 

Anadoluda olmalı idi. 
Yeni memleketin bütün menfaatle 

ri İstanbul şehri aleyhine değil, .f•
katfıtanbul §ehri imtiyazları aleyhme 
İdi. AkdenizveKaradeniz kıyılarını bı 

Tahran sefirimiz notayı verirken Furugi 
Han eski dostane teminatı tekrar etti.. 

ribirine bağlamak Mers:ln ve _Sa~ıun •• k,. hfik •• •• •• Ağ d X. 
liınanlarıru yapmak, Ereğlı komUr Şarkta SU unef Um SUrUyOr.. f) 8e mütema• 
hattını yapmak, Anadolu tüccarla-
rının do~udan doğruya Avrupa ile diyen bombardıman ediliyor .. Cenuptan tecavüze 
alıtveri§e başlamaları, harp_ zanaatla-
nnın Ancdoluya nakledilmesi, de- yeltenen çeteler kamilen tenkil edildiler.,. 
rniryolu tarifelerinin her taraf için 
bir mikyasta tanzim olunması, Ttir- Ankara, 1 (Telefonla) - !
~yenin inkişaf bulmaıı l~in düşün~ ran hilkumeti son notamıza he
len her tedbir İetanbula zıyan verdı. 
Son bir misal: Şimdiye kadar Anado- nüz cevap vemıemiştir. Maama 
lu hattı tarifesi indirildiği zaman fih Tahrandan buraya gelen ha 
İ-laydarpaşa istikametinde .denilirdi'. berlere göre Memduh Şevket 
•on tenzilat bütün hat üzerınde, yanı B. Hariciye vekaletinin telsizle 
tekrar İstanbul limanı aleyhine ol- gönderdiği notayı ~ca İra~ 
muştur. Hariciye nazın Furugı H. anı zı. 

Yoksa İstanbul yalnız devlet mer- d 
k~zi Anadoluya gittiği için düşme yaret ederek notayı tev 1 e.~ış 
rniştir. Denilebilir ki, İstanbul dev- ve şfahi bazı izahatta ve~ş~r. 
let ınemurluğundan yüzde seksen İran Hariciye nazın, sefınmıze 
k.aybetmişse, harpten evvel sırır olan eski dostane teminatı tekrar .e~ 
§ırk etler bankalar ve diğer mües- mekle beraber, notamızı meclısı 
lıtselere 'memur ver~rek bunun bir . . ak 
kı vu"zeraya arzedeceğını ve. t ar srnını geri almıştır. , d 

İstanbulun anormal imtiyazlardan rür ettirilecek cevabı tebliğ e e 
~~•ancı daha çok düşecekkı, veht~~car ceğini söylemiştir. İran cevab!~ 
gı ancak kendine ve ya n ın er- nın bir kaç güne kadar gelecegı 

!andına münhasır kalacaktır. Mem- tahmı'n edilmektedir. Her halde 
leftetin hiç bir köşesi İstanbula lü
zumsuz komisyon ödemeğe cebro- İranın cevabı alındıktan s~nra 
lunanıaz. Anadolu limanlarının yapıl- icap eden tedbirlere tevessul e
<nasından Anadolu şehirlerinde zana dilecektir. lran Hariclııe Nazırı 
atı ' A d 1 t" ar kurulınasından, na o u uc- . . . k .. d n Ji11rugi Han 

hadiseler şakiler ile milfsitlerin 
huduttaki gayri tabii vaziyetten 
istifade etmelerinden ileri geldi 
ği anlaşıldığı cihetle bu gayri 
tabii vaziyete bir nihayet ver -
mek lüzum ve zamreti sureti 
kat'iyede hissedilmektedir. 

Hükumetin bu hadiselere ni
hayet vemıek ve ıark hududu
muzun emniyet ve huzurunu te 
min etmek hususundaki azmi 
kat'idir 

Şarktaki vaziyek gelince ye
ni bir hadise yoktur. Ağn dağın 
dakiı • şakiler hiç bir faaliyet 

1 gösterememektedirler. Tayya -
relerimiz, mütemadiyen şakile -
rin saklandıkları kovukları bom 
ba ve mitraliyöz ateşine tutu -
yorlar. Dağdaki tenkil harek8.tı 
için bütün hazırlıklar bitmiş gi 

( Mabadi beşinci say.fada) tarlarının müstefı:il olmasından kim- Şarkta ıkıdebır te ·errur e e . . 
se · h' .......................... , ''''''' ''' ''' ,,,.... • .,...,, _ '''''' .. vaz geçirilemez. Hiç bır şe ır .......... • • • '' • • • 

Oteki şehirlerden artık ~ergi ala-·· Yenı· Tahran sefırımız 
~az. Rer memleket kendı n.o~?'al 
~y~~ ~artları içinde yaşayıp buyume • A k d ı d • 

Yi ~~la":ı:~ıe~:~ . bu şartlar var mıdır d iı n n ara an g e ı .. 
Dünkü sıcak 

j 0 k nıudur? .. İstanbul için bu şart
:r _17ardır. İstanbul eskiden memle-
etın paraziti idi;; İstanbul başlı ba

§•na kazanç kaynaklarını bulduğu 
<aman, gene zengin, müreffeh, fakat 
alın teri ile kendi işinden kazanan bir 

Hüsrev Bey bugün Yalovaya giderek Gazi 
Hz. ile lsınet Pş Hz.ni 7iyaret edecektir .. 

Dün havada terletici ve bu -
naltıcı bir sıkıntı hasıl olmuştu. 
Hemen herkes tahammül olun
maz sıcaklardan şikayet etli -
yor, mevsimin en sıcak gunu 
yaşaruldığından bahsolunuyor -
du. 

Şehir olacaktır. 
lllasıl ? .. 

. Yavaş yavaş İstanbul hakkındaki 
dti§iinceler, dar ve sakat politika çer
Çe'lesinden çıkarak müsbet akıl ve 
realite yoluna girmiştir. Bu düşün
Celer §6yle toplanabilir.: 

1 - İstanbul şehrinin iki hinter
~nd kanadı kuvvet bulmalıdır. Bu 
b ana~ard.an bugün biri, Traky~, bom 
it O§, otekı İzmit yarımadası, bır ta- -
ını sebeplerle az fayda verir bir hal 

dedir. 

Tahran sefaretine tayin etli -

1 . S fya sefiri Hüsrev Bey en o . . 1 dün Ankaradan şehnmıze ge 

miştir. 
Hüsrev Bey bugün Yalovay.a 

s-iderek Gazi Hz. ile Başvekil 
Ismet Pş. Hz. ni ziyaret edecek 
ve üç dört gün sonra da Sof ya
ya gidecektir. 

Sofyada ıo gün kadar kala 
cak olan Hüsrev Bey Bulgar kı 
ralı Boris Hz. tarafınd'.111 kabul 

2 - İstanbul küçük zanaatlarm ve d ettıkten se-
bilhassa, Hr. Hansenin pek doğru de olunarak arzı ve a • . 
d · 'b' "M ı farethanede de bir veda zıyafetı ıgı gı ı, a zemcnin hazırlanma-
sını esas tutan milli zanaatların., mer verdikten sonra İstan~u.la av
ltezi olabilir. d t edecek ve buradan ıtım~tn~ 

e k · memunyetı 
. 3 - İstanbulun balokçılık gibi ken-' mesini alara yenı . 

dıı,e mahsus zanaatlatı inkşaf bulabi- e baulamak üzere Tahrana gı-
br n ~ 

·4 1 f' . decektir. 
oldu;:- •.tba.nbd~! mi ~lmd~':~et say ıytesı Hüsrev B. Sofyadan avd~t e: 
, 6 u gı ı, uze tı ıgı zaman o u- . d T hran kabınesı 
ucu yabanc la bulabilir. dinceye ka ar a b da gel 

· notamıza ceva ı 

Yeni lahran Sefirimiz 
Hilsreı• Hey 

b Fakat, · aşlıca nokta İstanbulun nın son • 'h tl kat'i talima 
aşlıca umrdn ve inkişaf hudutlan- miş olacagı cı e e Her halde Hüsrev B_. in agus 

~ın çizilmesidir. Bu yalnız bir şehir tı hamil olacaktır. . . . . 'k · tos sonlarına doaru Tahranda 
:ıan, i~i degil bir hayat ve inkişaf Yeni Tahran sefınmız ".~1

1 
b ılunacağı tahmi':ı edilmekte -

rogranııdır İstanLulun sayfıye ve haftaya kadar Batum .tan e ı ~ 
· et ed .. cektır. dır 

(Mabadi 4 üncü sahıfede) ı Tahrana azım -

Boram boram ter döken halk 
buzcu ve şerbetçi dilkkanlan -
nın önünü doldunnuş, serinle-

! mek için adeta yarış ediyorlar -
I dr. Havanın bu tahammillfersa 
sıkıntısının sebebini anlamak i-

l çin rasathaneye milracaat et -
tik. Şu cevabı verdiler: 

'ı " Hararet en çok 28, en az 
19 derecedir. 

1 
Halbuki hararet bu yaz 34 de 

receye kadar yükselmiş, fakat 
bu kadar sıkıntı hissedilmemiş

i ti. Bu düşilk derece bizi şaşırttı. 
Acaba rasathanenin aletleri mi 
bozuk? . 

!Celal ve Mahmut B.ler 

1 
İi Bankası umum mildilrii Ce 

lill ve gazetemiz Baş muharriri 
Siirt meb'usu Mahmut Beyler, 
dünkü ekspresle Ankaraya git-
mişlerdir. Liman U. müdürü 
Hamdi Bey de ayni trenle Anka 
rava gitJnişı;r, 

1 At yarışları 
Dün pek mükemmel 

surette yapıldı. 

Kazım Pş. Hz. yarış
lara teşrif ettiler 

B. M. M. Reisi KAzım Pş. 

H•. garıılarda hazır 
bulun11gorlardı ... 

İslah encümeni tarafından tertip o 
lunan 1930 senesi yaz mevsimi at ko
şularına dün Veli Efendi çayırında 
]<alabalık bir meraklı kütlesi huzurun 
da başlanıldı. 

At yanılan bu sene, her senekin
den fazla rağbet görmüı ve yii~lerce 
meraklı, yarı~ mahallinde duran hu
sus! tronlerle v~ otomobillerle yarışla 
rı takibe gelıni§ti. 

Tribünler tamamen dolmuş, bir çok 
!arı ııabanm etrafındaki ağaç altların 
da yer almıttı. 

Y arıtlar beş koşu üzerine tertip o
ıunmuştu.Hakem Sipahi Ocağı İkineı 
Reisi ŞerefB. hareket komisorleriHik 
met B. binbaşı Sait B. muvasalat ko
miserleri Miralay Ali Rıza B. yüzba
şı İsmail Hakkı ve Sami B. !erden 
müteşekkildi. Yarışları takibe gtlen
Jer arasında B. M. M. Reisi Kfzım 
Pş. Hz. görülmekte idi. 

Yarışlara 14,30 da başlanıldı. İlk 
koşu; üç yaşındaki yerli ve Arap er-

• 
DUn Bufgaristana hareket eden matbuat erlr.anlle 

teşyle gelen zevat bir arada 

Bulgar gazetecileri federasi-ı ya gidecek, Ziraat nazın M. Va 
yonu tarafından yapılan davet silef tarafından istikbal oluna
üzerine Matbuat Cemiyeti reisi caktır. Yamada üç gün kaldık
ve Gireson meb'usu Hakkı Ta- tan sonra Bulgaristanın diğer 
rik Bolu meb'usu Falih Rıfkı, şehirleri gezilecek ve on güne 
gazetemiz müdürii Ahmet Şilk kadar avdet olunacaktır. 
rii, Akşam baş muharriri Nec -
meddin Sadık, ve Cümhuriyet 
refikimizin tahrir müdürii Ke
mal Salih B.lerden mürekkep 
heyet dün sa.at 16 da Loit kum 
panyasının Cianikola vapuru ile 

Matbuat heyeti vali muavi 
ni Fazlı ve emanet muavini Hı 
mit Beylerle gazeteci arkadaş
lar' tarafından vapuruda teşyi ' 
edilmiştir. 

Burgaza haraket etmişlerdir. Matbuat erkanı bu sabah By 
Heyet oradan otomobille Vama gaza varacaklardır. 

Hapisanede dün kanlı 
bir cinayet oldu 

Katil Abdullah, arkadası Fikriyi 
öldürdü,Kamili de ağırca yaraladı 

DIJn kanlı bir ctnagt!ltJ 1Jahne ola// Jıapisa11e binası 

Dil.n öğle ilze.ri ha~iııanei u -1 ~ küf.~r teati ed~lmiştir. Maama 
mumıde kanlı hır vak a olmuş, fıh dıger mahkumler araya gir 
t\eticede mahkumlardan biri öl ~~ ve bir aralık mesele kapanır 
müş ~bir diğeri de ağır surette gıbı olmuştur. Fakat hakikatte 
yaralanmıştır. Yaptığımız talı- hadisenin tesiri hiç zail olma
kikata göre hadisenin tarzı ce- mıştır. Çünkü aradan yarım sa 

1 reyanı şudur: at kadar bir müddet geçtikten 
Katil mahkulamlarmdan Ah- sonra Mehmet Fikri ile Kamil 

dullah, ayni oğuştaki arkadaşla gezmek üzere koğuştan dışarı 
nndan ve gene katil mahkfunla çıkmışladır .. Bunu gören ve bir 
rından Mehmet Fikriye bun- az evvelki vak'anın verdiği ki
dan bir müddet evvel bir yatak nin tesiri altında bulunan Ab

~~~ 'venniş. Bu sabah Abdullah lü - .dullah ta hasnnlarının arka~ına 
'&şincl lıoşlldlJ birinci (ı •· zumundan bahisle yatağı geri düşerek koğuşla bahçe arasında 

. istemiş ve bu isteyiş hafiften ki koridorda bunlara yeti smiş-
i•n Hasan 11egln Ceylanı bir kavgaya yol açmıştır. Meh- ve hiç bir şey söylemeden elin 

kek ve dişi taylara mahsus olan "Sa- met Fikrinin çok samimi bir ar de bulunan tek kollu bir makas 
tış koşusu., idi. Bu koşunun ikrami- ~akaşı olan mahkilmlardan Ka parçasını Mehmet Fikriye sap
y_esi 300 .!i~~ i~i. Birinciye 200_, iki~- mil de işe karış tığ 1 için münaka lamağa başlamıştır. Biri kalbin 
cıye 75, uçuncuye 25 !ıra verılecek- ~a b" tim" .. K" 'l Ab·' 1 den biri yüzünd di" · d ti İlk ko9uya dfüt at Fikret B. in • uy uştur. amı ' utı - ' en ve gen e 
Maltay'ı Nail Aganın' Alderviş'i M. laha hitaben "Mademki verdin ağzından olmak i.izere üç yara 
Rins'in Sunliitı, Feyzi B.in Mes'udesi neden geri istiyorsun?., demi~. alan Mehmet Fikri hiç bir şey 
ittirak etmittir. Abdullah iae bu mildahaleyi fu söyliyemeden derhal oraya düsı 

' Mabadi beşinci sayfada) zuli bulduğundan arada bir hay ( LQıfen sahifeyi ç°' irıniz ı, 



Babıalinin teşebbüsleri 

Cezayiri kurtarmak için Paristeki 
faaliyet akim kaldı. 

• 

HAR Cl. HABERLE •• 
AiganGstanda vaziyet karışık 
Si18h toplamak yüzünden çıkan isyan devam ediyor. 

Tedbir Grev Karışıklık 
-~--......--

Mütehassıs 
raporunda 

M. MüJter 
ne diyor? 

Türkiye geniş servetleri, çalışkan ve ı. 
halkile tediye muvazenesini temin edebıl 

Mustafa Reşit Bey de Paris ~ 
hükilmetinden Cezairin iadesi
ni istemek için gitmişti. Na- -
mık Paşa bu hususta da İngil
terenin müzaheretini talep e- -
decekti. 834 senesi ağustosun
da Sultan Mahmut İngiltere
den ordu ve donanmanın ıslahı 

· Kabilden tayyare Ucretlerln tez- Vergi verilmJye
cek mi? 

Islahatın maksada hadim ve seri sureti 
tatbikile bu gaye elde edilecektir 

• için mütehassıs zabitler gönde 
rilmesini istedi. 

İstanbuldaki İngiliz sefiri bu 
münasebetle şöyle diyor: 

- Padişah bizim kollarnru
zın arasına aulmağa hazırdır .. 
Sultan Mahmudun maksadı 
Mehmet Aliye karşı bir inti
kam harbi açmak, elden giden 
yerleri geri almaktı. Rusya, İn 
giltere ve Fransanın tehdit
kar bir vaziyette olduklarını 
gördüğü için, sulhün yeniden 
bozulmasında kendisi faide de 
ğil, belki Hünkariskelesi mua
hedesinin de altüst olması ih
timalinden dolayı mazarrat ge 
leceğini düşünerek Babıali ile 
Mehmet Ali arasında böyle bir 
intikam harbine razı görünmü 
yordu. Bunu anlıyan Babıali o 
nun için İngiltereye temayül et 
mişti. Fakat Hünkariskelesi 
muahedesini hiç bir zaman fe
da etmemek şartile .. 

Babıali hesaplarında yanıl
mamış, bilakis muvaffak olmuş
tu. 

takip ediyordu: Mehmet Aliye 
karşı son derece müdahene edi
lerek bir Arabistan imparatorlu 
ğu tesi~ etmesi için teşvikten 
geri durulmuyordu. Avusturya 
elçisi, Mehmet Aliye Bağdadı 
da almasını tavsiye ediyordu. 
Halbuki bu İngiltereyi büsbü
tün kuşkulandırmak olacaktı. 
Avusturya siyaseti bu suretle 
Mehmet Aliyi Fransız nüfuzun 
dan çekmek sonra da ona kendi 
elile kendi mezarını kazdırmak 
istiyordu. 

Mehmet Ali aldanmıştı; Rus 
tehlikesine karşı İngiltere ve Akayı kahramanca müdafaa 
Fransaya vaki olan ittifak tek- etmiş olan Abdullah Paşa hala 
liflerine yanaşan olmamıştı. esirdi. Avusturyalılar Abdullah 

gönderiliyor. yidi isteniyor 
Afganistana dair alınan ha -

belerden bu memlekette yeniden 
baş gösteren isyan hareketinin 
henüz yatışmadığı anlaşılıyor. 
Evvelce de zikredildiği üzere 
Afganistanda muntazam bir hü 
kumet tesisi için 'kıral Nadir 
Han tarafından çalışılıyor. Fa -
kat bu maksadnn husulüne ma
ni olanlar vardır. Muntazam 
bir devlet teşkilatında silahlı bir 
takım kabilelere yer kalmıyaca
ğı, vatandaşların vergi vermeğe 
mecbur olacağı tabiidir. Halbu
kiAfganistanda bunu istemiyen 
ler az değildir. 

Bu seferki isyanın silah topla 
mak yüzünden çıktığı anlaşılı -
yor. Silah toplamak istiyen hü
kumte karşı asi kabileler ileri 

' 

Lille, 31 (A.A) - Grev hare 
(catı gittikçe artmaktadır. 

Paris, 31 (A.A) - Mesai na 
zırı, Roubaix ve Tourconig ame 
le sendikalarının bir heyetini ka 
bul etmiştir. Bu heyet, içtimaı 
sigortalar kanununa amelenin 
sadık olduğunu ve fakat hayat 
pahalılığı dolaysile ücretlerin 
umumi surette arttırılması ar
zusunda bulunduklarını ve bu 
ücretleri saatte 25 santim ola
rak tespit etmiş bulunduklarını 
ifade etmiştir. 

Komünist muharrir 

Paris, 31 (A.A) - Huma
nite namındaki komünist gazete 
nin baş muharriri M. Florimond 
Bonte, tevkif edilmiştir. 

Paris, 31 (A.A) - Humani
te başmuharririnin tevkifinin se 
bebi, 1 agustos münasebetile 
grevciler ve kargaşalıklar yapıl 

ı ması için tahrikatta bulunmak 
maksadile bir takım komünist 

fi risalelerin tevziini teşçi etmiş 
olmasıdır. 

Paris, 1 (A.A) -Tevkif edi
len Humanita gazetesi başmu
harriri 1 Ağustos münasebetile 
komünist beyannamelerinin tev 
hidini teshil, tesri ve tasvip et

i miş olmakla ittiham 

Jngllterede 

Ziraatin ihyası 

ANKARA, 1 (Telefonla)- Geçen kit istikrarının ve bu gayenill 
sene mal! vaziyetimizi tetkik için cel kukuna yardım edecek bir 

Mısırda vaziyetin karışıklığı- bedilen M. Müller tarafından veril- tedavül bankasının teessüs •• 
be le kt miş olan raporun en mühim aksamını tine devam edebilmesinin mu 

nı gösteren ha r r gelme e • 
G 

bildiriyorum. Hükfımet yalnız M. olduğu iptida! ve zarurı ,, 
devam ediyor. eçen cuma gece Müllerden değil diğer bazı mall mü- Türkiyede mevcut olup olın•"'ıı 
si milliciler bir içtima aktetmiş- tehassıslardan da rapor almıştır. Mü harriye matuftur, bu şartları f 
!er ve meşru tanımadıkları şim- teha~s;slar mali meseleler hakkında !asa edebiliriz: . ibt 
diki hükumete vergi vermemek yekdıgerınden fa.rklı ~utalealar. der-' ı - Hasılası mebzul bır ıstı 
için milleti mukavemete teşvik i , me.yan etmışlerdır. M_ullerın fıkı.~ ve 2 - Tediyat bilançosunun 
. k . l d' ş· d'k' mutaJeatı kendıne ıttır. Ne huku- nünü temin edecek aktif bı. ııafl" 

B k ' l S k p b h' ı caret bilançosu. çın arar vermış er ı. ım 1 1 1 met ve ne dig" er mütehass slar kendi · 
aşve ı ıt ı aşa unun ıç sile hemfikir degillcrdir. Hatta dok-j 3 s . t ı ka•iı:n 

b
. · · 1 - .. k.. - arl:iın ı ara mu 
ır netıcesı o mıyacagını, çun u 

1 
tor Şahtın. Müller raporuna ilave et- 1 Jet maliyesi. 

Mısırda 5,000 senedenberi her tigı mü.:aı:a dahi farklıdır. ~üller. ra; Yuyardaki izahata nazar•'~ 
türlü tekfüife katlanan "Fellah., poru ~ukıımet tarafınd~ bı~ v~sıka · bu iptidai ve zarurı şartlar1" 

1 . • k . d l olarak bazı ecnebilere gosterılmıştır. de henüz mevcut olma<lıgı ıııe 
ın vergı vermege pe zıya e a ı M M"ll k dd' • •U .. . . . . . . . u er raporunun mu a ıme- dedir. Bu sebeple ikinci vv 
şık oldugu ıçın onu ıtıyat halıne sinde diyor ki· 1 ·b· t db' ı Je t . . . · şart arın ne gı ı e ır er 
gelen bu vazıfeden kımsenın alı- - Gayri sabit ve mütedenni nakit ' dileceğini taharri etmek oldU.. 
koyamıyacağmı söylemiştir. mikyaslarının ıslahına müteallik teda M. Mülier buml'n sonr ı 

Her halde vaziyet tabii olmak bi_r malılmdu_r. Esa_sen bu maks~da müteallik programının tetkilca 
tan pek uzaktır. Diğer taraftan hadım tok bır tedbır vardır. Nakıtte pıyor. Nihai noktai nazarı ş~d 

d d 1 b
. h b .. istikrar gayesi temin edilmek istenir- "Tetkik mcvzuum olan nakl 

Lon ra an ge en ır a ere go- se beynelmilel tanınmış ve tasvip e- b" T"" k k ı"btı 
A • rarı ve ır ur mcr ezı 

re Mısırda hasıl olan son vazı - dilmiş ola;, bu usulün tatbiki lazım- kassı tesisi hakkındaki bu ıııu • 
yet üzerine, eski Hidiv Abbas dır. tan sonra nihai ve umumi no 

1 

-, 
İstikrar teşebbüslerinin muvaff.ı- zarımı şu suretle ifade edebilı 

kiyetle neticelendirildiği bütün mem- Bu iki t•dbir için de zarı«' 
leketlerde bu usul tatbik edilmiştir. şartlar bu .".n henüz mevcut 
Bu sistemin tamamen itmam veya kıs dir. Bir t r.:...ftan Türk ikt1:sadı 
men tatbiki ile iktifa edildiği ahvalde gayri k .. i olan ve bilhassa ı;ao 
ise nakdi istikrar teşebbüsleri Belçi- ler zarfında ihrac~tın da nıah' 
ka ve Lehistandaki ilk teşebbüslerde surette azalmasile daraldıgı an i 
olduğu gibi muvaffakiyetsizlikle ne- istihsal randımanı ve bir .;ok 
ticelenmiştir. arzeden Türk maliyesi digcr tı' 

Nakdi istikrarın ilk zaruri sarıları devlet bütçesinin pek şedit d• 
şunlardır: . ahhüdatr altında bulunmasr d 

1 - Sağlam bir devlet maliyesi, hu kit istikrarına tevessül ve bir 
susile devamlı bir bütçe tevazünü ve ihraç bankası tesisine müsas 
dalgalı borçların tahdidi, cek mahiyette değildir. Ancal< 

2 - İstihsal sahası genişlemiş bir fiyet şimdiki halde yapılacak 
iktısat ve mütevazin bir tediyat bilan şey mevcut olmadıttını ifade"'' 
çosu. Türkiye c;ibi zirai olan memJe. mun etmez. 

Denize düşüp yılana sarılan Paşanın serbest bırakılması i
adam selamet yolunu tutmuş çin Mehmet Ali nezdinde teşeb 
görünüyordu. büste bulunulmasını ileri sürdü Londra, ı (A.A) _ Avam 

h ler. Fakat bundan maksat şu kamarasında ziraatin inhitatına 

ketlerde mütevazin tediyat bilii.nço- Biliikis fikrimce esasen bir aP 
sundan maksat. evvclemirde müteva- v<' teahhürsüz temin cdiıaıesı 
zin ve mümkün mertebe aktifleşmiş dir. Tetkikatımın ikinci kısıııııı' t 
bir harici ticaret muvazenesinden iba kil eden mütaleat bu şeraitin 
rettir. ne hizmet edecek imkanların · Me met Ali ne yapıyordu? imişı Abdullah Paşa bırakıldık 

çaresaz olmak için hükilmetçe 
Şimdiye kadar hep İstanbul- tan sonra kendisini Babıali ta yapılan projelerin tetkiki esna-

dan, Osmanlı payihtahtında- rafından Bağdat Paşalığına ta- d b k'l M S Hilmi Paşanın yeni bazı teşeb-
ki · • <--" t bahs dil · tt' k b ti t k sın a a~ve ı namına · no - büsleri göze çarpmatadır. · sıyası ._..ye ten e - yın e ırme , u sure e e rar wden, ki.ıçüU zürraın daha ser • 
di. Acaba Mehmet Ali ne yapı- Mehmet Ali ile karşılaştırmak.. Kıral lvadlr H•n best bir ~urette arazi elde ede- Abbas Hilmi Paşanın maksa-
yordu? .. Kütahya sulhü deni- Abdullah Paşa nüfuz sahibi bilmeleri!).i temin edecek planlar dı, gerek milliyetperverleri, ge-
len şey, padisahın fermanı, bir adamdı. Aka müdafaası ken gelen bir memuru öldürmekle rek İngilizleri memnun edemi-., hakkında izahat vermiştir. Bü -
Mısır hidivinin istirahatini te- disinin şöhretini büsbütün art- cevap verrnişledir. yen kıral Fuadin yerine kendini yük çiftlikleri daha iyi usullerle 
min etmekten pek uzaktı. Çün tırmıştı. Fakat esaretten kurtul Gelen haberlere göre Afgan ve daha iyi maknelerle idare Mısır tahtına çıkartmakur. 
kü ne olursa olsun Mehmet Ali duktan sonra Sultan Mahmut hükumeti bu isyan karşısında Hatta bu hususta amele fır. etmek ve bu suretle çiftçilere 
Paşa, Sultan Mahınuda tabi bir kendisini Bağdada değil Anado vaziyeti vahim görmemekle be kası azasından bazı meb'uslarm 

Abbas Hilmi Paş11 
M. Müller bu mukad<limeden son- nu göstermektedir. 

ra Türkiyede nakdi ıslahatın mali ve Kanaatimce geniş tabii sc, 
iktısadi esaslarını yazmak için • ·~eıa ve çalışmağa haveskftr ve zekl. 
Türkiyenin umumi harpten evvel u- fusa malik o1an Türkiye, edı 
mumi harp esnasında. milli istikl.il lcinçosunun tevazünü için k .. 
mücadelesinden sonra, umumi iktı- cek esasları kuvvetlendirmek 
sat, harici ticaret bilançosu, tcdiyat ni sür'atle tahakk"uk ettirebilnıe~ 
bilançosu, devlet bütçesi, Nafıa işleri, kiindedir. İslahatın maksada 
düyunu umumiye servisini ayrı ayrı ve seri bir surette tatbiki ile bLI 
tetkik etmekte şu dÜ}Ünceyc vasıl ol- bütün diğer memleketlerde o 
maktadır: gibi Türkiyede de tah1kkuk 

Buraya kadar olan tetkikatımız na- tir. 

yeni usulü ziraati öğretmek ve 
11ali demekti.Halbuki bu kadar !unun Şark taraflarına gönder- raber kendini ciddi tedbirler al- Abbas Hilmi Paşaya karşı mü- ç 

1
• n d e 1 • 1 • ı 

nümuneçiftıikterimeydanageı ngı iZ ere ateŞ zahmet, bu kadar gayret hep miştir. Sultan Mahmut nüfuz mak mecburiyetinde görmüş - sait davrandıkları da kaydedil-tirmek için bir kooperasyon ih 
ııunun için mi idi? .. Mehmet A- sahibi paşalardan çekindiği için tür. das edilecektir. mektedir. t 

linin uğradığı inkisarı hayal Abdullah Paşayı Bağdada de- , Ciddi tedbirlerin neticesi elde Tasarruf muameleleri F 
()undan ibaret değildi.Asıl kor ğil, Anadolunun Şark tarafları- edilinceyekadar,yanişuisyanha Bahri muahede Aksayı şarkta vaziyet karıstı,· iŞ 
• 1 k l' ·ro··· .. d •· t 'h t · tı' (AA) Krral Geçensenehaziranvetem-ı<u c.ca şey e ıne ç::çı ıgı yer- na gon ermegı ercı e mış · ceketi tamamile bastırılıp dev - Londra, 1 · - t ü b f ( 
lcri muhafaza edememek, bir lhtı'/a'lçıkıyor.1,. !etin nüfuzu tesis edilinceye ka bahri muahedenameyi imza et- muz aylarında, stanbul, skü- u se er Japonya da karısıyo 

.. b ı l' d ı d - dar ve Beyoğlunda (3256) ta - ...ı gun ura armın e ın en a ın ıgı _ . . . dar vaziyet hali tabii de deg-ı·ı miştir. Ş h ı (AA) T 1 .. · tel". -....... k · · İ B b - 1 M hın Al sarruf muamelesi yapılmışur. ang ay, · - ea na ı ~unıstler Hankeou'yu iiıı't m 5""'"'e ihtımali idı. daresi a ıalı 1 e e et . 1. ara- demektı'r,. Afganı'stanın dostla lngı"liz balonu Kanada da d k' İ ·1· bo .. Bu sene ise ayni aylarda 2713 mın a ı ngı ız gam tu 30 tem etmektedirler. Haneo'da 
altında artık vasi bir memleket sında barışıklık oldu, bıttı. Fa- rı bu memlekette su'"kun· un tees- d 

d k · F ka b k b Ih biki d Montreal, ı (A.A) - R. 100 adet muamele cereyan etmiş - muz a Yangçe üze.rinde taras - dare ilan edilmiştir. var eme tı. a t unu mu- at u su ün tat esnasın a süsünü isterler 
hafaza edebilecek mi idi?.. çok geçmeden iki taraf arasın-J . · . kabili sevk balonu 3 bin milden tir. Arada 543 kadar bir farkı sutta bulunmakta ıken kızıl kıta 

Sımla 31 (AA) K hi t d atın tüfek ateşine maruz kalmış Tokyo, 1 (A.A) - !{oıı1tt 
Mehmet Alı. bundan sonra bı'r da ih.ti.laf .çıktı. Bab_ıali Etem .. E. • · - u s an- var ır. G bo b' dll' - dak' · Af 1 O kü'd t l tır. am t, ecne ılere ait bina- nistlerin ileri hareketleri 

fırsat ve ihtimal bekliyordu. fendı ısmınde erkandan bıııını ı son ısyan gan memur arı s ar ramvay arına lan hasara ug-ratmaktan kork- el/ 
Belki İstanbulda fevkalade bir İskend~r~yeye .. yollamış, ~e~- nın yerli kableler tarafından aln elektrik cereyanı tuğundan mukabelede bulunma sile bahriye erkanı YangÇ rJ 
vak'a olur belki Sultan Malı- met Alı ıle muzakereye gınşıl- mış olan silahları toplamak iste Elektrik şirketile yeni yapı- mıştır. !:d~i~ı::ve~~~:~ 1a;::;;JI '. 
mut tahtı:ıdan indirilir belki ı mişti. melerine hamledilmektedir. Bu !makta olan mukavelenin Üskü Şanghay, 1 (A.A) - Ko - emretmişlerdir. n 
Avrupadan müsait bir ~aziyet Müzakere para üzerine olu- k~?ileler, bi~ mutasarnfi öldür- dar tramvaylarına cereyan veril ---------------------- n 
görür de kendi istiklalini itan yordu. Mehmet Ali Padişaha muş~er ve ~ırçok kervanlarla mesine dair olan kısmında tam Tu"rk Alman hakem muahedesi lbı' 
edebilirdi!.. Mehmet Ati kendi her sene ne kadar altın gönde- takviye kıt alarma taarruz eyle- bir itilaf hasıl olmuş ve bu bap 1., 
istiklalini ilan ederek sülalesi recekti? .. Mehmet Ali ı Mayısıı mişl~rdir. Hü~et, Kabilden taki mukavelename imza edil - Berlin, 1 (A.A) - Hariciye Nazırı Türkiye maslahatg;; 
için hükümdarlık tac; ve tahtını 1834 ten itibaren her sene Babı takvıye kıt'alanle tayyareler miştir. Bu suretle Üsküdar ile Türk - Alman hakemlik muahedesinin musaddak rı 
bırakmak istiyordu. aliye 32,000 kese göndermeği göndermiş ve bunlar asileri da- tramvayları için yeni bir depo larmı teati eylemiştir. ti 
Avusturyanın bu esnada oy- kabul etmişti. Bu para o zama- ğıt_arak bir ç?ğunu. itlaf .ve bir inşasından sarfı nazar olunmuş Je 

nadığı rol çok şayanı dikkat ol- na göre aşağı yukarı dört mil- çoğ!nu da esır etmışlerdır. tur. Çünkü İstanbuldan alına- Liman şirketi nasıl Rum patriği Heybeli eİ. ı 
muştur: Prens Metternich Meh yon frank tutuyordu. Fakat Mı- Afgan hükumeti, vaziyeti va cak cereyan kendisine daha u - tasfiye edilecek? Rum patriği Fotyos f,l',I: e 
met Ali nezdine yolladıg"ı elçisi sırdan başka Suriye. ve Gi.'ridi him telakki etmemekle bera- M. Snovvden cuz mal olacaktır. Devran eden rivayetlere na- Heybeliye nakletmiş. ?Jt,11 °1 

d im ı M h Al d ı Adalar ve Anadolu cihetine h"k. t r · k f · · er,.; vasıtasile ikı yüzlü bir siyaset e a rş o an e ı_net 1 eı; ber kargaşalıklara nihayet ver- ibaret olan Atlas okyanosu se- .
1 

k h kk d d zaran u ume ıman şır e ını geçinceye kadar ikametın ~ııev 
toaıeıoıeı••••••••••••<t•••e. alınacak olan bu mıkdarı Babıa . mek için ciddi tedbirler ittihaz ven ece cereyan a m a a ilğa edecektir. Bunun için Ma- beli papas mektebinin m~ 
rek ölmüştür. Çok ani olan bu li az buluyordu. j etmektedir ferini ikmal ettiktend sonra İngi Nafia vekaletile şirket arasında !iye vekaleti şirketin diğer aksı- bir dairesi tahsis edilmiştı« 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! liz yaz saatile 9,20 e denize in ki müzakere bitmiş h-::r iki ta- 1 d t ı k · k t 
tecavüz karşısında Kamil ara - Müzakere hararetli oluyordu. ~ . . . mı'ştı'r. yon arını asa ın a aca • şır e C k ııı' 

1 
d k b 1 h rafta anlaşmıştır dog-rudan dog· ruya hükilmete in evat Paşa Şar a ya girerek tecavüze uğnyan ar Etem Efendi ile Mehmet Ali sın a .. ı u para .m~se esı n~ ~- •• · • .. .. 

uet şoyle halledıldı · M sır ç A k l t t tikal edecektir. Esasen hüku - tayın· ediliyor.? kadaşını kurtarmak istediğin - ·ı bu meseleyi münakaşa ederken , _ · ı 1 ın Amerika _ lngiltP.re r eo OJI ens 1 usu 
den esasen gözleri dönmüş olan bir hadise olmuştur. Mehmet her s~~e r~lladıgı paradan baş- . Bundan iki üc ay evvel İzmir met şirketin sermayesinin üçte Ankar!ldan ge1en bir .ıe!,s 
Abdullah bu sefer elindeki ma-1 Ali fazla bir şey veremiyeceği- ~a Gırıt ıç~n. lO,OOO ve Suriye . Vashıngt~n, 1 (A.A) -Ba~ valisi Kazım P;şa, Berlin Arke ikisine sahiptir. Geriye kalan fa göre Ali Şurayi askerı v. 
kas parçasını Kamile saplamağa ! ni söylemiş, Giritten bahseder- ıle Ad~~ak ıbçın de 18,000 kese nye ı;ıezaretı tarafınd danR neşredi oloji enstitüsü daimi azalığına aksiyonların yekunu 70 bin kü- smdan Cevat Paşan..'11 -a, 
'xıslam1ş, onu da tehlikeli su - ı ken de: ve:megı a u.l e~en Me~met 1~1'. bır ocyanneme e, . 10~ ka intihap edilmişti. Vali bu kere sur liraıya baliğ olmaktadır. gayri askeri mühim bir ~ 

1 B d ı Alı Mısırın hıssesı de dahıl ol- bıli sevk balonunun bu defa ıcra d v· A k 1 .. . .. .. Liman şirketi ortadan kalktık ye tayin 1; -Jil ccı!i söyleoıJ 
rette yara amıştır. u sıra a - Ben oraya üc sarfediyo- dug"u h ld h B b ~r 1 . ld - f . 'h e ıyana r eo OJı enstıtusu tan sonra liman işleri tamamile -
ortalık biribirine karışmış ve et rum ancak bir alabiliyorum İs-

1 
ak b~ erk~enel a kıa ıye eylelmış 0 kugul se enn cKı an daimi azalığına kabul edilmiş - • -

f . . d 1 1 ı ' · yuvar a ır ye un o ara otuz yo arının ısa masına ve ana h b deniz ticareti müdürlüğüne veri , · 
ra tan yetısen Jan arma ara terse Padişah adasını alsın!.. 'k' b' k 160 000 r k d 'k'l A 'k .1 t 1 ı ve namına mu arrer ulunan k . 0 . . f azgeçmemıŞ 
gardiyanlar, elinden makası ala diye bağırmıştı. ~i 1 ın ese ' ıra verece j. ~ t~'.~. 1 .6 ~rı ~ 1 ~ ng ~~re 1 enstitiinün bir kıt'a diploması, ~~~ü~~rlye~=~a~::~:ıgc::~ş Cenevre, 

31 
(A.A) ..- ~08 rak Abdullahr yakalamışlardır. · • . . . ! llln ı ınne a zıya ~ ya aş İzmire gönderilmiştir. Vali Ka- v 

İcap C'den tedabir alınmıŞ, ziya- Babıali diplomatı Etem Efen F~kat bu Babıalıyı tatn;ıın eti' mas~a. doğru ~tılmış b~r hatve zım Paşa İzmirde bu iki Arke- liyecek, tahmil ve tahliye işleri malUmatın fikdanından ı:td' 
·ı · h · · 1 • di bu sözü işitince Mehmet Ali medı. Harp esnasında tedıye e- oldug ıfade edilmektedir. .. .. . . .. . . müdüriyetine merbut bir şube\ İngiltere uyuşturucu ma ıı· ıt1 

etçı ed:ıln . apısha~dere dgırm~.ben nin adadan vazgeçtiğine hük- dilmemiş, geri kalmış olan pa- -~· - - oloıı muessedsesının mumessılı tarafından idare edebilecektir. imal eden memleketler ı11. 
nene ı mış ve a ıse en no et 1 d . . d y 'd .. B l y bulunmakta ır. .11 . k f . ti!118" 
· m'•ddei umumiliği haberdar metmiş, adayı kurtarmak için ra arı ~ ı~tıyor u. enı en mu u gar - unan SOO Alman seyyah geldi Hayvan sergisi sı en on eransını ıç 11 

.dilMiştir. Tahkikata vaziyet çıkan bir fırsattan istifadeyi dü zakerat ıç~ İstanbulda". Deft~r La Haye, 31 (A.A) - Bey- Dün limanımıza Tanca vapu Konyada at koşusun mahal- 1 v.et etmekten sarfınazar e 
·den müddei umumi muavını şünmüştür. dar ~fend.ı ~ehınet Ah nezdı- nelmilel daimi adalet divanı bu- ru ile 500 Alman seyyahi gelmiş !inde eylulün sekizinde bir hay' tır. ·rı&e 
Muhiddin B. bir taraftan vak'a Diğer taraftan İngiltere de a- ne gonderıldı. gün Yunanistan ile Bulgaris • tir. van sergisi açılacak ve mezkur Bu vaziyet m\lvaceh~510ıı 
yı tamik etmekle beraber bir ta danın tekrar Babıaliye iadesini Mehmet Ali aruk Suriyeyi al tan arasında mevcut olan ve "ce Seyyahlar şehrimizde üç gün ayın on beşine kadar devam ede yon ticareti iştirai komı_sYrı~ 
raftan da aleti katil olan makas istiyordu. Maamafih mesele bü- ~ıştı.Fakat 834 ~arısında Nab maatler meselesi., denilen ihti- kalacaklar, müzeleri, şayani te- cektir. -isi ağustos ayının ikincı ~ııJI 
.arçasının ne suretle hapisane- yümeden kapanmıştır. !ıs taraflarında bır ısy~ çık~ı. laf hakkındaki kararını vermiş. maşa yerleri gezecekler ve Ati- Sergide muhtelif hayvantın 

1
• de inikadı mutasavvı;r 01ı;ııı 

ve ırirdii~ni arastırmıılctadır. . .... Babıili ile .Mehmet Ali ara- (Bıtmedi) tir. naya gideceklerdir. teshiri mukarrerdir. misyon iı;timaını tehır e 
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Gölcükteki ranszz sirk eti , 

r eni tersane Amatör 

ölcükte büyük bir Dün se?elik k~ngre-
tersane yapılacak Ierinı aktettıler 

Ne fecaat! 

Aşk yüzünden feci 
bir cinayet oldu 

tesisatı 

Rağbet fazla 

Yalova plajına giden 
ler pek çoktur. 

hükumete devre basladı , 

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? .. 

içme suyunda geçen saatler .. 
Herkesin, elinde 

dinlenmeden 
durup 

yer ... 
bir bardak, 

su içtikleri 

Evkafta tahkikat 
Evkaf müdürlüğünda iki bu

çuk aydanberi devam eden tah-

Kızlarına tecavüzle 
maznun baba 

l 

1zmir·de kızlarına tecavüzle bikri~ kikat mülga mahlillat idaresine . . 1 ki . c· 
nı ıza e etme e maznun ınımar ıva 

ait bulunmaktadır. ninin hakkında yapılan tahkikat ııu 
Mahlillat mümeyyizi Recait neticeyi vermiştir: 

Beye bu tahkikat dolaysile işten Civani, bundan epice evvel İ&mire 
el çektirilmiştir. geliyor. Hasan Efendi namında biı 

Un kapanı- Eyip yoluj t~nıdığının •v!ni ~utuyor. Baba, ha· 
. rıs ve hayvamyetıne çok dUtlrlin .. , 

Unkapaın - Eyıp yolu çok ha- ı zevcesi de yok. Bir gece Anjelle bi· 
rap bir halde bulunmaktadır. ra içiyor ... 
Bu cadde senelerdenberi tamir Hadisenin mütebaki kısmınt Anjı 
edilmemiştir. Emanet Unkapa- lin ifadesi~e göre kabul edilmek şar· 

'l E · l · k tıle: Bu bırada afyon varmış ... Af 
nı ı e. ~ıp yo ı.:nu t~ıre a~ar yon, genç kızın dimağına vuruyor .. 
vermıştır. Tamırat hır kaç gune Gece kıza bir şeyler oluyor ve sabah 
kadar başlıyacaktır. leyin kalktığı vakit ayak atıgında ve 

T ·· k il" l • kasıklarında bir gayri tabiilik, elbise 
ur çe mua ~m erı !erinde bazı lekeler görüyor ... 

kongresı Yubanda da bir gece hemen hemen 
Türkçe muallimleri kongresi bu şekle yakın bir hadiseye kurban 

b .. A k d t 1 kt gidiyor. Fakat Yulanda bakire ... Ba 
ugun n .ar~ a ~~ anaca ır. kire amma (6) aylık hamile .. . 

Kongreye ıştırak ıçın buraya Civaninin de söyledikleri az bir 
250 muallim gelmiştir. farkla şunlardır: 

Bandırmadan balıkçı 

istiyorlar 
Bandııma balıkçıları buradan 

balıkçı istemektedirler. 
Kapıdağ da senelerdenberi is 

t<ikoz tutulmamıştır. Halbuki 
ICapıdağ istakozlan piyasada 
pek meşhurdur. 

Vaktile kapıdağ istakozların 
elan dokuz okkalığı bile tutul -
muştur. 

Mezruat ne halde 

Ticaret odasına gelen malu
mata göre Bursada bir kaç gün 
denberi kuraklık devam ediyor 
ve mezruat kuraklıktan mütees 
sir oluyor. 

Edimede bir kaç gün evvel 
garpten esen şiddetli rüzgar 
ve dolu bağ lan ve mahsulatı ha 
sara uğratmıştır. Ziraat müdü
riyeti hasarın derecesini tetkik 
için köylere çıkmıştır. 

1 Hah hırsızı 

- Ben böyle bir şey yapmadım .• 
Hiç bir baba, evlôtlarına böyle çirkin 
bir teravüzdc bulunur mu? 

Anjel zaten br•ni S('Vml"'ı:. Kendisi 
Hüseyin Kemal Bey namında bir 
gençle :sevişiyordu. . Bikri onun ta .. 
rafından izale edilmiştir. 

Ben lıunu yüzüne vurunca ban~ 
düşman oldu ve iftirayi yaptı .. Diğer 
kızım da ona uydu. Allah insana böy 
le evlat vermesin!. . 

Civani yakında İstanbuldaıı İzmire 
gönderilecektir. 
Taksimdeki hala ortadan 

kaldırılacak 
Taksim meydanındaki umu

mi hala çirkin bir manzara arzet 
mektedir. 

Şehremaneti, aplcsane bina
sı ile beraber buradaki su hazne 
sini ve arkadaki binalardan bir 
kısmını istimlak edecektir. Bu 
binalardan bir kısmı emlak şir
ketine ait olciuğu için Emanet 
şirketle muhabere etmeğe ba~
lamıştır. 

Şirketle müzakere biter bit -
mez aptesane ve etrafındaki bi-

Bayazıtta Sağanağa mahalle nalar kaldırılacak, tiyatro in~a 
sinde oturan Gül Hanımın evi- 1 edilmezden evvel yer altında oi
ne gece hırsız girerek bir halı mak üzere umumi hela yapıla 
VP sair r.sya çalmıştır -21:•··· 
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2 ACUSTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, Is. 
tanbvl. 

Telefon r::umaralı: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 ayhllı 
il .. 

12 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kurıı; 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete n matbaaya ait itler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazet.ftıiz ilinlann mu'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dün harartt en çok t8 en az 

19 derece idi. BugUn hava açık 

olacak H ril,g~r mütehavvil esecektir· 

kaybolmuş. . Gazetede yazmış
sınız. . Müdiriyetten bu işe ben 
denizi memur ettiler, biz bu a
damın peşindeyiz .. Sizinki birin 
ci işi değil. Bostancıda, Maç
kada, Gedik paşada. dört beş vak 
ası var.. 

- Bu adam hırsız mı? .. 
- Şüphesiz efendim. . (hel'i-

fin şemailini tarif ettikten son
ra) bu kibalde değil mi? .. 

- Evet. . Lakin bizden bir 
şey almadı ki .. 

- Kim bilir ne mani olmuş
tur. Bir aydır bu adamın peşin 
deyiz daha hüviyetini tesbit e-
demedik .. Gayet ustaca işliyor. 
Acaba içeri giremedi miydi? .. 

- Nasıl giremedi, salona al-
dık. 

- Salonu görebilir miyim? .. 
-Şüphesiz .. Buyurun!.. 
İçeri girdik ve geçen hafta

ki meçhul zairi aldığım salona 
ı;eçtik. ı 

- İşte burada oturduk . 
Adamcağız salonu iyice mu

ayene etti ve dedi ki: 
·- Beyim, salonda kolaylık

la kalkacak bir . şey bulamamış 
ta ondan bir şey alamadan sı-
vışmış .. 

Onlar beni aradılar? .• 
Telefonu kapadım .. Odadan 

çıkarken karşıma besleme kız 
çıktı .• 

- Kız, herifi ne yalnız bırak 
tın?. 

- Beyefendi o adam salon
dan kayboldu. 

- Ne?.!.. 
Hemen merdivenleri, dörder 

dörder inerek salona koştum. 

Kimseler yok. Hemen vı trıne 

baktım. Fağfuri fincandan baş
ka her şey yerinde. Kıza sor
dum: 

- Kız neye yalnız bıraktın?. 
- Beyefendi. Ben ne bile-

yim. Kibrit istedi. Aramağa git 
tim. 

Salonda iki kutu kibrit vardı, 
lakin çocuk akıl eder mi? .. 

Bu macerada kıymeti 100 
kuruşu taş çatlasa geçemiyen 
bir fincan kaybet:&. 

Benim şimdi halledemedi
ğim bir şey vardı. Bu hesaplı ki 
taplı fakat karsız hırsızlığı ter 
tip eden, birinci misafir mi?. 
Yoksa işi gazeteden öğrenip is 
tifade etmek istiyen sahte me
mur mu? .. Siz ne dersiniz? .. 

FELEK 

Bir intihar teşebbüsü 
- Fransızcadan -

ikisi de yaşlı idi. Artık eski fakir bir halde olan odasına 
birer dost gibi konuşan bu ka kadar gittiler. Orada delikanlı 
rı koca için vaktin geç olması kızı kollarının arasına alarak 
na rağmen hala eve gelmiyen uzun müddet sevdi. Fakat bu 
oğullarını beklemek üzüntülü ne idi? .. Acaba vereceği felaket 
oluyordu. Fakat baba: haberinin dehşetini hafiflet- -

- ençlik, dedi, gençlik.. mek için mi bu fakir, yalnız 
Çocuk gezecek, eğlenecek.. kazancile geçinen kızcağızı bu 

Yeni yetişen delikanlı son kadar sevmek ihtiyacını duyu
zamanlarda evine geç gelmeğe yordu? .. 
başlamıştı. Buna ana baba tür Nhayet uzun tereddütlerden 
lü türlü manalar veriyorlardı. sonra ona anlattı. Babasının 
Hakikatte delikanlı bir kız sevi mekten başka çare kalmadığını 
yordu. Bu kız Paris mağazala- anlattı. Kız bunu gözyaşı ara
rından birinde çalışıyordu. Son 5ında dinliyordu. N ihayet de-
derece güzel bir kız .. Delikan- likanlının kolları arasından sıy
lı ile bir sene evvel tanışmış- - rılarak: 

İstanbul nasıl kurtulur? 
Bat makaleden mabat 

iş şehri olarak bile planı yapılmalı, çirmektedir! Fakat ümitsit!İ 
bu plan İstanbula elverecek nüfus i- meksizin, çalışmalı tesisat 
çin ve o nüfusu teksif için yapılma- kilatr ıslah etmeli, fazla kO 
lıdrr. İstanbul planının umran mm- kolaylıklar yapılarak müşterı1 
takasr dışındaki yapr teşebsüleri, o- bolunmahdır. Anvers limanıııU 
ralara yol yapılmıyarak, ve şehrin za- dan daha berbat günler g 
rarına su ve elektrik veriJmiyerek ko- tir. Azmimizle onu dünyanın 
!ayca menolunabilir. Şehir toplanma- ti limanlanndan biri yaptık. 
hdır. Plan şehrin zanaat, amele, is- "İstanbulda mağaza, satıcı. 
k3n ve sayfiye mıntakalarını ayır- bankalar lüzumundan fazladır. 
malıdrr. Bugünkü nüfus, bugünkü da mahdut iş için bu neden ın 
ğmıkhğr hiç bir zaman idare edemez. teıkilat? Yeni bir adaptasyon 

İstanbul yeniden Anadoludan, u- dır ve ancak o zaman akla ya 
cuz işliyen nüfus gelmesinin önüne dutlar içinde ticari faaliyete. 
geçmelidir. İstanbula yeniden gele- bulunur. İstanbulun sınai isti 
cek insanlC\rın görebilecekleri işler düşündüğüm zaman nikbinli 
mahdut olmahdır. Bu tedbir anormal ha artmaktadır.,. 
görülebilir; fakat fstanbulun bugün- "'İstanbulda bir Türk za 
kü vaziyeti daha anormaldır. teşekkül etmektedir. Amele. 

İstanbul umran ve iktısat planı luğu nakil vasıtalarının de 
yapılmadıkça, bu umran ve iktısat karada bolluğu, İstanbulda z 
planının tatbiki, Ankarada olduğu kolaylaştırmaktadır. M•nsucat 

miktarda terakki etmektedir. gibi. kanunlarla takviye edilmedikçe 
bütün söylenen sözler, ileriye sürü- zanaati inkişaf ve salah buloY 
len teşhisler, edebiyat ve politika, çilik te öyle. • 
hepsi boş gürültü olarak kalır. Ge- "Bence İstanbulun ı:eıecd 
çenlerde Belçikalı tüccarlara Mr. dur: Memleket iptidai madd<! 
Hanses bi.r nutuk söylem,iti. Mesele hazırlanmasını esas tutan millı 
yi iktısatçı ve iş adamı gözü ile ıı:ö- atlar, daha iyi esaslar adapt< 
ren Mr. Hansesin şu cümlelerini miş mahdut ticaret! . Sonra ht 
nakletmek isterim: "İstanbul hakkın gün geçtikçe seyyahların 
daki nikbinliğim, Türkiye için ol- bir şehir olmaktadır. Haftaınn ı 

yazısı - Nasıl bulamamış efendim -
Su vitrinin içindeki şeylerin SpOl' 

-
!ardı. Fakat son zamanlardaki - Artık gidiniz, dedi, bura
münasebetleri gittikçe artmış, da bir dakika bile kalmanız caiz 
ikisi de akşamları işlerini ter- olmıyan bir yabancısınız, gidi
kettikten sonra bulşarak bir nız ... 

duğu kadar, kafi değildir. Ve bil- "İstanbul hakkmda bedbi~ 
hassa yakın zaman istihdaf etmez. Bu yalım ve Türki}'.e hakkında 
şehrin ticaret varlığı altüst olmuş olalım.,. 
olduğundan derin ve buhran ge-·--

Fatfurt fincan ... ekserisi antikadır. (Halbuki en 
eskisi 20 sene yaşlı olmıyan bir 

İş meydana çıktı. . Beni de, takım tuhafı tefarik dolu idi. 
ikmi de merak içinde bırakan Biraz alay etmek istedim). Şu 
acayip ziyaretçi meselesi halle- bardak Köroğlunun şampanya 
dildi. Okuyan, okumıyan hatır bardağıdır. Şu bakır tas ta Şarl
laaın diye huliisa edivereyim. man'ın zemzem tasıdır. Bu fağ
Geçen salı günü bizim eve tanı- fur1 fincan çok antika bir şey
madığım bir adam geldi, bana dir. Teymurlengin Büyük Pet
hiç tanımadığım birinden gel- roya hediyesidir .. Şu cam par
diğini söyledi ve bir aralık "A- çası Yıldırım Beyazıdın tek 
man fena oluyorum,. diye bay- gözlüğünün parçasıdır. (Haki
gmlık alameti gösterince bira?. katte bir piryol saatin kırık ca
su • getirmeğe çıktım, oturduğu, mı) Bunların hangisini alsa zi
muz odaya avdet ettiğim zaman 1 yan etmezdi. 
misafirin yerinde yeller esiyor- Gülüştük. Cebinden bir per-

Atletizm teşvik 
müsabakaları 

Mıntaka atletizm heyetin- -
den: 

10, 17 ve 24 Ağustos 930 pa-
zar günleri Taksim stadyomun
da şehrimizde mevcut umum at 
Jetlere mahsus atletizm teşvik 
müsabakaları yapılacaktır. Mi.i
sabakalara saat 16 ela başlana
caktır. İstirak edecek atletlerin 
müsabakalardan laakal iki gün 
evvel isimlerini Mıntaka atle-

kaç saat beraber bulunuyorlar- Delikanlı çıkıp gitmeden ev-
dı. ve! kızı son bir defa daha öp-

İşte delikanlının akşamları mek istedi. Fakat bu beyhu
anasını, babasını bekletmesi de idi. Fakir kız izzeti nefsi
bundan ileri geli:,,ordu. Fak2t nin en derin bir köşesinden vu 
bunlar oğularının bir mağaza- rulmuştu, o can acısile: 
da çalışan bir kızı ı:.evdiğini bil- - Gidiniz, diyordu, bana el 
miyorlardı. Eğer bilselerd; ? .. 1 sürmeğe artık hiç bir hakkınız 
Buna kar.;;ı ana ile babanın sici- yoktur, gidiniz .. 
<!etle muhalefet eOt'"ekleri 'bel 

1

; Alacağı zengin kızı bu fakir, 
li idi. Çünkü Parisir. en m2ruf fakat güzel kıza tercih eden de
<:\vukatlarından hiri olan } a~h likanlı gitti. 
atlzm artık Frans;mın bir tara-' Ertesi gün gazetelerde "İn
fmdaki kö~küne ~ekilerek y2zı- I tihara tt!şebb:.is,, serlavhalı bir 
hanesini oğluna t:rakmak isti-' haberden genç kızın kendisini 
yordu. zehirlemeğe teşebbüs ettiğini o 

FALll:t ti .................................................................................................... 
"Milliyet" in 

l2345678Çj 
eğlence!eri 

du. Evde de hiç bir eksiğimiz tavsız çıkardı .. Vitrinin el do- tizm heyetine bildirmeleri la
yoktu. Aradık, taradık misafi- kunan yerlerine baktı .. Muaye- 'zımdır. Müsabakalar programı 

Bir gün oğlunun da meıhıır kutluğu zaman delikanlı müte
bir avukat olmasın; bekliyen bu essir oldu. Fakat artık atılan 
haba diğer taraftan oğluna ga- adımdan geri dönmeğe imkan 
yet zengin bir kız almak i~ti- bulamıyordu. Kız yetişilerek ri bulamadık. Ben de bu vak'a-, ne etti. . aşağıda yazılıdır:' 

yi gazeteye y~zdı~. Amma ya- . -. Yazık! M~h_telif parm~k 16 Ağustos Pazar günü 
Bugün kil yeni Dünkü bilmecemlzln 

zılacak şeydı. İşın tuhafı ar- ızlerı var. Hangısı onun oldugu l k .. b k l 
kaclaşlar bu vak'anm hakiki mi nu ayırt edemiyeceğiz. yapı aca musa a a ar 

vordu. kurtarılmıştı. 
- O gece delikanlı eve gelırı- Bu vak'adan altı ay sonra kı-

bilmecemiz 

oldan sağa: 
halledilmiş •ekli 

Yukardan aşağı:' 
yoksa, hayali mi olduğunu bile Cebinden bir defter çıkardı ":ı - 100 Metre 
sordular, halbuki iş bal gibi ha- ve bana o herifin ne günü, han- 2 - 100 metre küçükler 

<.:e anası tlabası kendisini tabii zın bir tacirle evlendiği haberi 
bir surette karşıladılar. '(emek ni gene bir gazetede okuyan 
ten sonra babast oı.;luna hleri ve aldığı zengin kızla mesut o
bir müdllet bırakıp istiranı:tc lamıyan delikanlı şöyle düşün
çektleceğini söyledı Sonra o~- dü: 

1 - Ayakkabı (7) 
3 - Taze değil (5) _ 
4 - İstifham (2) İçine çorba koy 1 

1 - Buzlu salep ( 8) 
Z - Bir renk (3) 

lrikat idi. Birim elimize düş- gi saatte, ne şerait altında gel- 3 - Uzun atlama 
mekle hakikatini kaybedemez- diğini sordu ve not almağa 4 -Disk atma 

(3) \ Duman lekesi (2) 
3 - Göle bir taş attım (:3 
4 - Beygir (2) Nota (2) 
5 - Kötek (5) Cet (3) 

di. başladı. Bu esnada oturduğu- - 5 - Giille atma • 
Şimdi, bu vak'anın mabadini muz salonun üstündeki odada f - 200 metre 

lu için rİıünasıp gördüğii 7en· - Keşki ben alsaydım! .. 

6 - Hepsi (4) Bir renk ismi (4) 
7 - Allah (3) Altın (3) 
8 - Nota (2) Büyük bir hayvan 

(2) Çocuğa s~içir (2) 

6 - İdamet (2j Nota (2) 
7-_ Çalgı ( 3) 

ve aşaiı yukarı mahiyetini an- bulunan telefonun çaldığını i- 17 Ağustos Pazar gÜnlİ 
)atacağım: şittim. Aldırmadım .. Bir daki- yapılacak müsabakalar 

g;n kızdan baı•5etti. ~ lsıanbul ikinl"i icra daiıcsinden: 
- Artık evlenmek zamanın Bir tlorçtan dolayı mahcuz '" parnya 

geldi, dedi, bu kız istediğinden çe' rilıııe~i mukarrer .\ rna ve koltuk 
iyidir. Babası tski dostum. '" saireden ibaret hcrberlij!;c mah· 

Delikanlı cevap vermek is- sus cş"ı ,. saire 5·8·'lJO tarihine 

9 - Ba§tnı tara (5) 
8 - Ciğer (3) 
9 - Et kurusu (8) 

O günden tam beş gün son ka sonra küçük besleme kız gel 1 - 800 metre ........................... """""""'-"'-""'""'""'~c:x:::x::? .......................................................... ~,~ 
T A L E B E L E R E ve A 1 L E L E R E L A fol ra gene sabahleyin birinin be- <li.: 2 - 400 metre küçükler 

f:cnebi Ji-.anları tedrl~atında müu:has;;.ıs olan ni görmek istediğini haber ver - Sizi telefondan istiyorlar.. 3 - 100 metre tedi: müsadif .alı günıi soat 9,.ıo ta Ka-

BERLİTZ Mektebi diler, kim olduğunu sordurdum dedi. 4 - Yüksek atlama 
- Henüz evlenmek zamanı '1m P•i•da Bahrhc caddesin.le camii söylememiş: Salondan çıktım, ve küçük 5 - Cirit atma 

değil, bir iki sene daha.. kebir kor,.-ınd,ı :ıçık orıırm:ı surerile - Siz Beye söyleyin, beş <la kıza misafire göz kulak olması- 6 - Üç adım, atlama 
Fakat babası itiraz dinleme/. sıtılacıj!;ıntlan t •IİJl olnnl:ır111 mcz- buttin ) az açık olup. muptedi \C rnutcrakki ıalebe ıçın yeni kur,:•· 

\Utuda ~ctırmck •ureııle ıaııllerden isıı!adc ettırır. işim kur,l•rt kika kadar görüşeceğim, de · nı çabucak fısıldadıktan sonra 24 Ağustos Pazar günii bir vaziyet aldı: kllr ~ün ve saatta mahallinde hazır 
miş. Çaresiz indim.. telefona çıktım. yapılacak müsabakalar 

Bahçede ort;ıhalli pişkin si- - Alo!.. ı _ 3000 metre 
hulunacık memuruna müracaatları 

- Dediğim olacak, dedi, ev- ilAn olunıır. 
. atideki li•anlarda •imdiden ba0 \aınışıır, 

TL RKC,'E, FH.~.\ISJZC \, INCIL.lZCE, AUIANCA IT\L\ A '('A \i 
15 HAZiRANDAN 15 AÔUSTOSA kadar 'vAZ TARİFES ~ 

Beyoğlu istiklal caddesi 356 
,-...,'"V''V""V"'\,,......,"'V'"V""v-;;"''""' CX':X) ,,......,"'V''V""V"'\,,......,"'V'"V"VC 

mail kırkbeşlik bir adam. Beni - Kimsiniz beyim?.. 2 _ 400 metre 
görünce selam verdi ve rahat- - Felek. 3 _ ~-x400 Bayrak 

lenmek içtimai bir zarurettir.., --------------
Bu cevap tabii idi. İtiraz e- Bcrnj!;lu diirduncü Sulh hukuk 

sız ettiğinden bahsettikten ı - Emanetten görüşecekler, 4 _ Disk atma 
5onra hüviyetini bildirdi: makineden ayrılmayın.. 5 _ 100 metre 

mahkemt.:sindt'ıi! 
demiyeceğini anlıyan oğlu sus-

d. 'l'ertkc .. inc ınarıkenH:'l'L' \ azn e' tu. O da takdir e ıyordu ki iz-
olıın:ın .\ladaın \'az.lının mutasarrıf divaç lazım bir şeydir. Hem de • ittihadı Milli - Bendeniz İkinci şube sivil Bir dakika, iki dakika, üç da- 6 _Tevzii mükafat 

memurlarındanım. (Y eleğiııi kika artık sabrım tükendi .. San- b. lıulundııj!;u eh enn T:ıJ..sirnde Senih kendisine uygun ır kızla ev- 1 
kaldırıp üstünde "Polis,. yazılı tralı çağırdım .. Cevap verdi: 
bir de kemer gösterdi). - Merkez .. 

Yüreğim oynuyordu .. Ne ol- - Canım Matmazel bir saat-
sa dişçi, sünnetçi, mübaşir, icra tir bekliyorum. Emanetten gö 
memuru gibi polis te pe_k neşe rüşecekler dediler .. Bekleyip 
veren hakikatlerden değildir. duruyoruz.. .. 

Hemen oraya oturduk .. Sö- - Teesüf ederim. Oteki nu-
ze başladı: mara kapadı. Lutfen numarayı 

- Efendim, bir kaç gün ev- tekrar ediniz. . ı 
vel buraya biri gelmiş sonra - Ben nP bileyim numarayi. 

"Milliyle,, in edebi romanı : 36 

Gözlerin eski kuvvetinden bir 
şey kaybetmemiş! 

- Seni dinliyorum! 
- Kort için file buldum. Ra-

ket ayırttım. 

Nevres Vacit, gülmeğe baş. 

ladı: 
- Daha toprak tesviye edil-

medi. 
- O da çok sürmez. 
- Başka? 

- Bu kadar. 
- Anlaşıldı; bugün üzecek-

sin. Sen, söy )emek istediğin za
manlar susarsın, üzerine varıl
ma:;ını, sorulmasını istersin.Ha 
yır. Sormıyacağım; seni, bu su
retle iizeceğim, Levkınclan mah 

Malınıut Yesari 
rum edeceğim. 

Hürrem Hakkı, ellerini diz
lerine vurdu! 

- Manevran mükemmel. .. 
Viyanadan mektup aldım. 

- Jülyadan mı?. 
- Hayır. . Cemil Feyyazdan 
- O da kim? .. 

- Benim. Çok iyi bir arkada-
~ıın. . İstanbula gelir gelmez, 
ona oteldeki adresimi yazmış
tım. Bugün otele uğradım.Mek 
tubu verdiler. 

- Bu mektup çok mühim 
mi? 

- Eb, biraz .. 
- Jülyadan haber mi var?. 
- Tekrar Viyaııaya gelmiş. 

Pi ~·:ı ıı ~" nı ıithi ri Yeti :ıdcıı: 
l'iı·&ngo mııdiiriycıı içi,,· 19.l ı 

senc,:'1 ait 10,000 adcı ıakı im 

Be~ garajındıı ıne\'cut Fi~;tt marka-
lenmek icap ediyordu. Fakat lı '" Itıl~ nuınoralı hürün aksamı 
aşkı?.~. Sevdiği kız nf' olacaktı?. ıem:ım bir adet otomobil birinci 

Bir taraftan aşk, diğer ta- arttırnıatla talibi zııhur ctmedij';:nden 
Türk sigorta şirketi . 

talı dıirikn·~iı~dcn t:ılıa ulip 
nlacakJ;nıı pey akçaları ile bir· 
likte -+ K 1130 p:ızartrte<i >aac 

' 1 S te ııııidurl,iktc ııı ite~ckkil 

n1lıbaraat koınisyonuna n1lıri: .. 

caaıia'1. 

raftan istikbal ve servet düşün
celeri birbirile mücadele edi
yordu. Neticede istikbal, ser
vet ve şöhret düşünceleri ga
lip geldi. 

Ertesi akşam gene sevdiği 
ı kızla buluştu. Bu sefer kızın 

- _Buraya avdet fikrile mi?. - Yazık, keşfedemedin! 
- lntihar haberini oğrenmiş Jülyayi, İstanbula getirteceğim 
- Şimdi sen, Viyanaya mı \ Nevres Vacit, gözlüğünü çı-

gideceksin-?.. kardı, gözlerini kısarak baktı: 
- Cemil Feyyaza mektup 

1 
- Fena fikir değil.. 

yazdım. Benim tarafımdan Jül- , - Çok müşkülpesentsin! En 
yayi görecek, konuşacak. . O- - fes, azizim., enfes!. 
nun fikrini, intibalarını anla- - 1 - Peki, neye Viyanaya git-
mak istiyorum. miyorsun?. 

- Kendin hakkında mı?. - İcap ederse gideceğim. 
- Ölülerin bu hususta endi- - Jülyayi, İstanbula çağır-

şeleri yoktur ki. . maktaki maksadın ne?. Ne dü-
- Jülyanın seni bir parça ol ~ünüyorsun? .. 

sun sevdiğini zannediyor mu-
1
1 - Belmayı unutuyorsun!.. 

sun?.. - Bilakis, onu unutmadı-
- Kadın kalbi. . Bilinmez ğım için soruyorum. 

ki.. 1 - Manzarayi hayalinde can-
- Ümit veren bir cevap alır-, landır bir kere .. 

san?.. Nevres Vacit, mahzun mah-
Hürrem Hakkı, kollarını aça lf.Un gülümsüyordu: 

rak ayağa kalktı, çarheder gibi - O, benim, her günkü işim. 
yarım döndü: - Pardon! .. 

- Enfes bir fikrim var. - Adam sen de. . Aramızda 
Nevres Vacit, alayla başını teklif mi var? .. 

salladı: - Bugün çok müsamehakir 
- Senin biitün fikirlerin en- sın. 

festir zaten!. - Evet., Hırçın, titiz deği-
- Fakat bu hepsinden en- - !im! .. 

fes. - Mükemmel adamsın!. 
- Söyk .- Eter Jülyadan sadrıa şifa 

f 1 agustos f().lO paz;ırrcsi günü "aat 
12 de ·r:ıksim meydanında rü:->ı11nu 

dcll:tlivesi mı)şrerisinc ait olmnk 
üzere satılacaµ,:ından tft1ip olanların 
m~zkiır ~ün \·c s.ıau n. 'l'akı:im mey 
danında hazır bıılunınaları lüzumu 
il:ln olunur. 

Harik ve hayat üzerine sigorta ınua:nele51 

icra eyleriz. Sigortaları halk için n1ü5ait 
şeraiti havidir 

ı .\lerkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı( 

JI .\ f'ııu•si l ıılnnıııayau ~clıirlcı•tlıı Rccııııı aı·a•ı ıı:t'<. ılı' 
.... Telefon: Beyoğlu - 2003 ~ 

verecek bir haber gelmezse?. kün hafifler. 
Hürrem l~kkr, bu ihtimali - Ben yükümün hafifleme-

kovar gibi elile işaretler ediyor sinden ziyade Jülyanın gururu 
du: nu düşünüyorum. Telgrafla, 

- Sus .. Şimdiden hatırıma mektupla: gel metresim ol! de
getirme, , Düşünmek istemiyo mek başka; gel, artistlik et! de
rum. mek başka. . Asıl maksadı his-

-D· , H.. kV tf1' - ogru, urrem, ze ··l 
selesi ... Yalnız Belma ile Jv f' 
karşılaştıkları zaman ne 'f8 

caklar? .ıs 
Hürrem Hakkı, parrnıı1' 

yeleğ.inin kenarlarında. bir81 

gururla gülümsiyordu: 
- Fakat düşünmek mecburi setse bile işin şeklindeki janti- _Ne mi yapacaklar? 13' 

yetindesin. yese mağlup olur. bunu mu soruyorsun! 
- Zamanı gelince, elbette.. - Bu takdirde, artistlik et- _Neden? 
- Bazen insan çok geç ka- mek mecburiyeti başgöstere- _ Anlamadım! 

lıyor. cek. 
- Evet, neden? ' ,, 

- Onu hissederim. - Neden?. _ Peki ama, bunu baflll• 
- İnşallah. . - Angajman var. 

S d ba ha 1 F h k k d .. mi soruyorsun? ıı7 
- en e na tır atmaz - es etme o a ar guç _ Kim sorsun, istiyorstl ıl' 

mısın?.. mü?.. H k y 1 5 erı· 
-Gayret edeceğ,im. - Uğcaıtırırlar, Hürrem! 1ş ğitt er es. · · a nız, 
- Şimdi, Jülyanın geleceii- adamlarını sen bilmezsin. 

- Neye? f' ni farzedelim. Ne yapacağız?.. -Ne kadar uğraştırırlarsa de _ Çünkü senin gibi ıılııı.., 
Nevres Vacit, gözlüğünü tak ğer. Ben, bir şeyi zahmeti ni - tıı 1" 

mış, ag· zma iliştirdiai cigara betinde severim. canlı bir insanın, bunu . 3ıe 1 

~ tasavvur etmesi, hakılı 
smın dumanını seyrediyordu : - Halbuki hiç te öyle görün 

- Bunu da beraber mi düşü mezsin. yakın bir hayal olur. tı" 
N V . h ··etle 

neceğiz?.. Hürrem Hakkı, kardeşinin bu evres acıt, ır.a vı) 
- Bana, bir fikir ver. Jülya kinayesini anlamamağı tercih nunu büktü: rı' 

yi, buraya artistlik için de çafı- etti: - Yine beni yere vı:rdtl ıcıl~ 
rabilirim. İyi bir angajman olur - Zevk meselesi... Hürre~ ~~~k~, ayag:aıı '' 
sa tereddüt etmez. Nevres Vacit, zihni bin bir tı, tek ırozlue-unu takıı 

- Bunu temin edebilirsen, düşünceye dalmış, omuzları dü di; (l~itrı1eJı 
ı;:ok m;;kemmel olur. Çünkü yil şük, çökmüs bir vaziyette duru 



Notamıza cevap 
( Birinci sahifeden mabad ~ . 

. d' J ıniş olan eski muhanpler arasm-
DOKTOR BEYLERE: TRICALCiNE Meşhur ilAcın bu kcrrc 1 

OPOTHERAPIQUE GranUle şeklini dahi 
Sıhhat vekAleti ruhsatile hastalarınıza tavsiı e cddıilırsinız 

~ı ır. . üh' .... tennştir •-------------------Cenup hudumuza gelince top daki tevecc u gos . S · -
Satberk ve Hacer Memnune H. lar 

265 3936 Beylerbeyi Bürhaniye mahallesinde eski Enveri· 
• .. d y~ · doğan Şark ıle ovyet - 1 E • d "' " d ·· } .. "' " d 1 

~=~:;z:e!~;~~~eı:u~:v:~ dostl:~ siyasetinin an~:~ taşı SEYRISEFAIN M~nıyet saıı ıgı mu ur ugun en: 
dek. ·yet tertt'bat'nnız takvi Türk ittifakı olduğu ta ıı ır.,. M A G 1 '-ö il y•d• ı•r·· llorçlanua 

ı emru b d Ttir erkez CtA!l; • ltl a pr a - M h 1 f 
dilmi tı. Muhabir un an sonra • bedeli No er ınaıın c nı ve eı sa ı ismi 

ye yeni 111-1, 111-2 numaralı maaahır ve saman
lık bir hanenin tamamı. Halit El 

ye e ş r d k · ·· buınd, Beyoğlu 2J6t Şobt rıra 
,j. * * kiye ve Rusya arasın ~ 1 ~una ıenı••ıı Mahmudiye Hını ılıuıdt 715 3952 Beyoğlunda Pangaltı mahallesinde Hacımihak 

Türk-Iran 
sebattan, M. Karahan ın zıyare J.ıanbul 74-0 
tinden bahsediyor. •-==::....:...:.:--------• 

Muhabir bundan sonra diyor 4 Ağtı ,tos pazartesi Trab-

ki zon birinci postası yapılmı-;c • • 

Times" gazetesının 
bir makalesi 

: ·ı " Coğrafi vaziyet dolayısı e yaclktır. 
şimali İran ticaret itibarile Rus 
nüfuzu altındadır; ve Sovyet~er 

fürkiyede milliyetper- bu menfaatm siyasi surette .ıs-

verıl.k amelidir, Iranda timalini ihmal etmemekted~r. 
Tahrandaki Sovyet tebaası mık· 

ise inhisar zihniyeti tan en büyük ecnebi teb_aası; ve 
vardır. !ran· Sovyet mekteplerı Tah • 

"Times gazetesinde neşredi ran, Tebriz, Reşt ve ?iğ~r ~imal 
len bı'r me,kalede Türkiye İran- şehirlerinde tesis edılmıştır. 

k 1 d Muhabir bundan sonra ehem 
dan bahsediliyor. Bu me a e e h dd" h miyetli bir nokta ola~ak emen 
Türkiye ve İran te~~ ut are· bu''tün harici haberlenn R_ ~.s .tel 
ketlen" nden bahsedılırken deru- ld -sizi vasıtasile lrana ge tgıru -
yor ki: 1._. d ·1· dı'uor 

.. Türk milliyetperver ıgı a- ı ar:_c;_ J • • ' • ·-

Mudanya postası 
Cuma, S1lı, '.\Iudanya'ya 

up;rayar.ık C:lmliğ'e kadar 
pazar, Çarşamba, l\ludanya'· 
ya kadar ,;aat g da Cumar
tesi , Pazart~si , Pc:r~cmbc 
Erej!;li \'apuru tarafından :ır:ı

lık pc tılar Armutlu va da 
Lğrıı·qr:ık \Lılanya'ya kadar 
.• at ,30 ıla Topha lede Sey 

ri c' ı rıhr.mıııd:ın kılk rlar 

lz111ir sür'at ı)ostası 
na amelidir. Dahilde ve Anad_o At ar si "l rı 
!unun imtida<lınca büt~n cemı· I Y , < (, Iceın ıl ı Jpuru 4 ~gus 
yetlere nüfuz etmektedır.,, . t,b •ıall t, i ı~,30 d ı Gala· 

Bu yazıyı yazan memleketı. (Birinci sahil adan mabat) ta rıht• ıııııdı'1 Kalkarak Salı 
mizdeki inkılaplardan ve . harf Siklet 56 kilo, mesafe l400 metre ~aba hı lzmir·c v.ırır ı e çar 
inkılabından da bahse~ı~ten idi. ı 
sonra İran ınilliyetperverlıgıne Heyecanlı bir yıırıştan son:~ ~· ş:ım'J:ı 1 -l,.ıo da zınir"dcıı kal 
· . İ "inhisarcı bir. Rinsin Sunlilt adlı al dişi tayı bırıncı, karak per~~nıbr. · 'ıahı p;elır 1 
geçıyor. ranm . ' j . B · M 'udesi ikinci Fikret B. • 1 .. · . . tti"ini söylıyen mu Feyzı .ın es . ' \ apıırc a mı:kcmıncl lıır 
zıhnıyet arze _g. k 1 • Maltay'ı üçüncü geldiler. 1 
habir bunun mı~lı. h~ya~~ pe 0 ın Saat 15 te ikinci koşuya başlanıl-ı orkc tra ve cazhant mevcut· 
kadar cezri değışıklıkgozetme • dı. Buna dört ve daha yukarı . ya~ta tur 
mekle beraber ecnebt sermaye ve 1930 senesi zarfında 800 hradan1 ••••••••••••
ve tesebbüsüne karşı ayni kıs· fazla mükafat kazanmamış lıahlı• ktaıı ı -a::s:ı:::sıı::ııım1111•cı::ımı:m:ııı:::~ • . . ..... ·ı· 1 ·ı· t kısraklarına ma sus u. 1 kanclılığı gösterdigını 1 ave e- yngı ız .•t'rvaek eden atlardan dört ya- SADJKZ:\Df~ BIRADERU:R . . ki arışa ış ı 
dıyor ve dıyor : . di şmdakikr 58, beş ve daha yukarı }'il§ \ \l'l'RL . .\IU 

" Milli surette kendi ken ne k'l 60 kilo ta ryacaklar, 1.600 
kifayet ve yahut asrileşmek ga- :e;r:\oşacaklardı. . . . 1 KARA Dl·::"ilZ ;\lll'lfr A· 
yelerinden birini intiha~ e~ek Yarışı kaz~naniardan bırıncıye 400:

1 

ZAM \' E l.l ".~'i POS l' A~I 

1
- nngelı'nce tranda nafıa ışle- ikinciye 7 5 uçuncuyc 25 !ıra ve8rıl~ İ 
az · ·· at Ahmet ın ·· " 

rinde makfis bir net!cı: ile bun· ~;~~~~r~·~.a~~i~~zade Refik B ini nOilU 
)ardan ilki kabul edıldı. Teşeb· Mispichel'i, Akif B. in Pampaliması vapuru p AZAR 
büs devlete münhasır bırak~)~- iştirak etmiştir. . ı 3 Agusto; 

k b d inhisarı işletmek ıçın Neticede Yaver Ahmet B. ın _Dro- &Unu akşamı Sirkeci rıhtı· 
ra . u a al. aite malik ol· conrt'u birinci, Evlıyazade Refık B. mından hareketle (Zonguldak, 
nadıren m ı ves in Mispichel'i ikinci gelmiştir. . locbolu, Samaun, Ordu Gir<-
mıİştur . ., · al Üçüncü koşuya Rüçhan, Poruj. l_{ül sun, Trabzon, SUrmeneve Rize 

Muhabir bundan sonra ~s. çük Ceyl!n, Tayyar: Gaz:oı. Aluş, 
olarak handaki nafıa işlenn~n Mercan isminde yedı at ıştırak etmış lıkelelerlne azlme~ ve avdet 
arzettiği manzaradan bahsettı~ tir. Bu yarış dört ve daha yukarı yaş edecektir. 
ten sonra devamla Asyada yenı taki yerli ve Arap at ve kısraklara! Tafsilli için Sirkecide Mey· 
milli cereyanlardan şöyle bah- mahsustu. Prens Halim B. in Poru{u lmeaet hanı altında acentalığına 

koşuyu birincili.ki~ hit~rmiş, İbrah_ım 

1 

mUracaat. Telelon:lstanbul 21 
sediyor: . • Ağanın Tayyarı ıkıncı, Şaban Aga· V ]· h 

"Siyasi olduğu kadar ıktısadı nın Gazal'i üçüncü gelmiştir. aptır ,1r11111z er 
garbın tesiratmdan kurtulmak, Dördüncü ~oşuyu üç ve daha yuka 1 ı1azar nıunt.~zaınan 
umumi harpten sonra eski dü~- rı yaştaki hahs kan !ngıliz at ve kıs-

lm p rakları yapmışlardır, hareket edi vnrlar. 
yanın ikiye ayn asını mucı Yarışa üç at iştirak etmiştir. Mcsa ' ıı 
olmuştur. İlk nazarda bu ayr~ -. fe 2000 metre idi. Yarışların en mü-
lık İslam dünyasının .. ken~ım himmi bu idi. En heyecanla takip e-/ Nı\l.\I VAl'L'RL\RI 

garp cievıetıerı1e z_ı_t gonnesı ce diıeni de bu oldu. 1 lzmı'r Postası 
Neticede A~f ~· in Andronicu~ is 

reyanile anlaşılabılır. " mindeki atı bırıncı gelerek 700 !ıra- Seri, LUks ve muntazam 
Muhabir bundan sonra Sov .• !ık mükafatı aldı. AD AN 1arııru 

yet Rusyanın da garbin aleyhin Bu yarışta ikinciliği Mitat B. in A~u. ıosun 
de aldığı vaziyetten bahsedıyo:· Stradivarius kazanmıştır. 3 ün CÜ pazar 

Muhabir şarkın eski ve y~ru Beşinci koşu dört ve daha yukarı 
d k d }'a•taki ve 1930 senesi zarfında hiç ~ünU 16 da Galaıa nhıımınılan ha· 

du .. nyalarından bahse ere ı - • ı· A k ıle ' 1 · ) •· ı · · ko•u kazanmarmş yer ı ve rap at ve re c znııre ve ·'• ı ~""" 
k. • lzmlrden hıttn·:ula hareket eder. yor ı: kısraklarına mahsustu. · 

" Amanullahın ordusu ıçın Dört yaşındakiler 58, beş ve daha 1 Gal t• gu nruk kar,ısıaJa Siıe 
TU k a kl l Fr.nsez hanın la t '2nıım3r.td.a ümu-Afganistana muallim r z • yukarı yaştakiler 60 kilo taşıyaca ar ml ıcanıalı,lını mür>caat Telefon 

bitlerinin gönderilm_e_sil.e daha dı. . . . · '3eyoğlu: ıo~: T ki eye ye Bu yarışa 15 at ıştırak etm'.şı_ır .. ___ _ _ _ 
)'Ük.sek tahsil için ur Y · Neticede Hasan B. ın Ceyla~ ~ b~- . . . ı 
ni Afgan kadınlan~n. g~~~sı rinci, Tahsin B. in Mak~u~'.ü .. ı~c~'. Kundak takımı fazla ıtınaya 
biri yeni diğeri eskı 1~~ ısla~ Pren~ Halim B. in Geyik ı uçuncu muhtaçtır, bu:~· ancak Lüks I 
:levleti arasında teve~c~ arze gelmıştır · d b'I' 

ttıhadmm Yarı•la.rda l• Bankasınınidaro _e_t- temın c e 1 ır 
m~miştir; fakat asya 1 . 

1 
• • -

>aflarında yeni bir. ~.uhanp e tği bahsi müşterek çok ragbet gor-
Lozanda liyakatlenıu ıspat et· müştür. 

lklı~HI J,e~~i~!~İ~~.~~e~ Ziraat Mektebi t 9J ı scnei ıkr-
Ankara da te. ıo 

1 
k •e bu sene staı· için talebe 

. <l d 1· '"ta ba< ayaca 1 
si ye<i bida ye tın e te r ~ ' . 

- k b 1 dilecek efendı!er. 
alınacaktır. Kayt ve ·a u e 

L. . mezunu olacaklardır· . . . 
1 - ıse k 

1 
t yin olunac3k çlftlıklcrde staı ıı;öre-

" !lir <ene Ve A etce a . <l'l . .ı 
~ - . f d'I • . ı·kametlerl çiftliklerde temın e ı eccp;ı gı-

c ki r<lı·r Ru e en ı crın 1. ·· ·ı 
e e · . k <l'lerine ayda 50 ıra ucrcl verı e-

hi aynca staj müddetınce en ı k 
. . ..• k' cktepte tedrisat ba7layaca cır. 

cektır. Sraıı mutca ıp m 'd' Tahsil devresi 3 senedir. ;\lezun 
Mektep leyli ve mccı:anı ır. -

. ı z· t Mühendisi sıfatını alırlar 
o :ılılı ar ,ı'.a.a haı'z olup Türk rnba<ından olan ve 'inleri 17 den 

u >cr.ııtı 1 . . ut h ımnııl ' . ima an , .c vucu<. u zır,1nte m ~ · 
a~ağı il' 22 <len yukarı! 0 

1
.
1 

·yr 4 adet fotogral raptederek hir 
il 1. ezuruecııııcrn • 
lU Lınan ISC tll . • d· z· t l'muın \JtııltırlU~Une 

'h•ı"'tınc ka .ır .. raR i<tida ile Ağu,ros nı ". • . 
.:ıa \'ıl.\\ et Ziraat ;\Judur!uklcı ine muracaatları. 

~ AWAN~1AYJ 'iZ o:::x:o:co 

> 

r;ınrazi kaşa paııtalonlar 
Zarif Ç< cuk elbiseleri 

5 'iradcln başlar 
! 1 ;ın başlar 

n h:ıslar 
S )f ..:cket' er 

Y:lllık keten elb.iselcr 

', -.tüınl~r 

P ınlesükr 
lsn arla ıı1a kostün1 lcr 

KAZMiRCi 
.,,[l ls~nnbul'da 

Kooperatif 

' 
8 . . L. an b<ışlar 

10 lir~ulan h:ıJar 
13 liradan haşlar 
25 liradan başlar 

Ali Riza 
An kara Emınönü'ndc, 

~~~,,....,. ........ """',.....,,..., 
kar;ı-ı nda 

lkbcklcrın clbi<>,e ve çam:J,ııruıı 
yıkamak için Uz.ı.m gelen teminatı 
anca): s:ıf \'C yumu)ak Lltn 
vcccb:lır. 
Adı ~bun bunlara tenlik tre 
l.ıtılık \·erir ki naz.ık ciltJcr tçıo 
bır lchlıkcdir. 
LÜK:S'tın kOpılgO bcr dUrla 
piıligi tC'mizler ve rlhı!'!:I.-."._ 
Uıta !'!: ço~ d:fatır yıkand1ktan 
1<>nra bılc, yumutık tutar. 
<.,Axu.kl1nu yum~ak tcninı 
gözcanc1t i tcr>en:2 ÇUl'l\Aftrlaruu 
ıliı.s Ue byuuı.. 

LUKS 
1 " .. !~~~ ~ U• ~• ..... ,., < u 

l ,ı ın hul ıkln:ı Tıc>rct mJlıkem .. 
ıJen: 

\liflıs llıcı lhs·ıın z .. ıe ·. 'adlr 
ile\ c \it olup Turklyc I? llank 
sın1 merhun bulu ın mcZii)r 11.ın 

kının Akhıııktaki ıl po.<ııı da mehut 
tütünler pnarlılc surctı'e ve bılmU 
zayede satıhcağınJ10 tılip ola ıl,rın 
~ •fustuf 930 pazartesi ıunc saat 
on buçukdı mezkOr <lcpo<lı haur 
bulunınalın ilia olunur 

430 248 

161 710 

312 2309 

34-0 3074 

2495 3076 

325 3264 

761 3309 

743 3922 

124 4175 

268 4195 

Haydarpaşa'da Rasimpaşa mahallesinde eski Ça 
yır yeni Mühendis sokağında eski 56 yeni 23 nu
maralı bir hanenin tamamı. Bedriye H. 

Üsküdarda Valideiatik mahallesinde Meydancık 
sokağında eski 9 yeni 11 numaralı bir hanenin ta 1 

Emsal H. Eda H. mamı. 

Üsküdar'da Çakırcı Hasanpaşa mahallesinde Me 
sudiye sokağında eski 2 yeni 2 numaralı bir hane
nin tamamı. Emine Faika H. 
Üsküdar'da Ahmetçelebi mahallesinde Tahriri
ye sokağında eski 14 yeni 12 numaralı maabahçe 
bir hanenin tamamı. Mehmet B. 
Galata'da Bereketrade mahallesinde Hacıali so-
•ağında eski 2, 2 mükerrer 4, 4 mükerrer yeni 2ila 
" numaralı üç dükkanı havi bir apartıınanın tama
mı. Ali Rıza B. 
Üs! uciar'da İhsaniye mahalles,nde 1hsaniye so" 
kagında <"Ski 21 yeni 83 n•ımar.ıl. ma~lıahç_e b~r 
hanenin t marn. Fatma H.ıcer, Emıııe Şukrı-
ye A7şe Namiye, Münevver H.larla Alı Mitat E 

Kad 
1
k,oy 1brahimaga mahallesinde Yeni sokak" 

ta e'i'<l 1 yeni 1, 3, 5, 7 numaralı bir hanenin tama 
M~ .ıde İclal, Müı'bo-an, Afife mı. 

ve Hamide H.larla Hikmte ve Esat Beyler 
Fener'de Aptisubaşı mahallesinde Fener meyda
nı sokağında eski 17, 19 yeni 17, 19, 19 1 numa 
ralı maahane iki dükkanın tamamı 

Fatma Zehra H. 

sokağında eski 26 yeni 38 numaralı bir hanenin 
tamını. Edgar Ef. 

1185 4010 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Kırlangıç 
sokağında eski 1 yeni 1, 3 numaralı maadükkan 
bir hanenin tamamı. Strak Ef. 

215 4025 Kasımpaşada Sirkecimaslahattin mahallesinde 
Pişmaniye sokağında eski 47 yeni 73, 75 numa 
rah iki hanenin tamamı. Şaziye H. 

235 4148 Kasımpaşada Gazihasanpaşa mhaallesinde Küt. 
han sokağında eski 22, 12 yeni 16, 18 numaralı 
madükkiin bir hanenin nısıf hissesi. Behice ve 

Rana Hanımlarla Kemal B 
220 4153 Bogaziçi Paşa.bahçe mahallesinde eski Şehitlik 

yeni Çesme sokağında eski 26 yeni 44 numaralı 
maabahçe bir hanenin tamamı. Ay e Ferdane H. 

375 12604 Mevlevihane kapısında Hacıcvlıya mahallesin 
de Mimar caddesınde eskı 22 yeni 12 numaralı 

bir hanenin tan: mı. Ahmet Aga. 
365 IQ218 Üsküclarda Rum Mehmetpa a mahallesinde Med 

rcse soı.agında eski 14 yeni 18 nu naralı maa
bahçc bir hanenin tamamı. Ahmet Hamdı B. 

Yukarıla cinş ve nev'ilc mevkii yazılı emlak (alt'111ş bir) 
gün müddetle ic~a kılınan aleni müzayede neticesinde hızala 
rmda gösterilen bec!elle talipleri uhdesinde takarrür ederek 
birinci ihalesi icra kılınmış oldugundan talıp olanlarıı{ İlan ta 
rihinden itibaren 31 gün zarfında Sandık satış amirline müraca 
at eylemeloci lüzumu ilan olunur. 

~:::ı:~:~:·~=dd~s~:;~i;~~~,!~!~~i ~~~~~~
1

:~~~~1 Emniyet saııuını mu .. du"11luN nu .. ııden · 
rer yenı 32, 30 numaralı maadukan bır hanenm 9 U 9 U ı 
tamamı. Mehmet Hayri ve Ahmte Hilmi B.ler \luzav de lkrn• ıner ıun •n cins \C nev'ı ltcrç unun imi 
Kadıköy Osmanağa malıallesınde Yazıcıoğlu so-- be I~ a. 
ka"ında eski 31 mükerrer yeni 16 numaralı bir ha 326 " 1 806 Bogaziçi Beylerbeyinde Çamlıca caddesinde eski 
nenin tamamı. Osman Şemsi B. 

209 4227 1 2 mükerrer yeni 68· 1 numaralı bir hanenin tamamı. 
Üsküdar'da 1cadiye mahallesinde eski cadiye ye Şüki'ıre ve Cemile Hanımlarla Salih Sami B. 

140 4303 

447 4318 

248 4432 

540 4453 

171 12512 

İ897 

ni Karabetkalfa sokağında eski 6 mükerrer yeni 1033 1164 Sultanahmette Firuzağa mahallesinde Ticaretane 
52 numaralı bir hanenin tamamı. Hüseyin Ef sokagında eski 29 mükerrer yeni 75 numarlaı bır 
Küçük Mustafapaşada Külcamii mahallesinde Caı hanenin tamamı. Haıbia Müveddet H. 
miişerif sokağında eski 24 yeni 10 n~maralı _bir 568 2844 Boğaziçi Ortaköy mahallesinde eski Köprüba ı 
hanenin tamamı, Yusuf aga Hamtt ve Emme yeni Camiişeıif sokağında eski 27 yeni 6 numa 

Servet Hanımlar ralı bir hanenin tamamı. Mükerrem ve Nurülha-
Galta<la Okçumusa mahallesinde eski 67 mü- yat H. larla Saadettin B. 

kerrcr yeni 83 numaralı bir hanenin on altı hisse 2589 3460 Şehzadebaşı Fevziye mahallesi Fevziye cadde •• 
itibarile beş hissesi. Fatma Müyesser H. sinde eski 10 mükerrer yeni 34 numaralı bir ha-
Unkapanında Haraççı Karamhemet mahallesin· nin tamını. Fahri B. 
de atik Yeşiltulumba cedit Tekke sokağında es· 690 3916 Çırçırda Hacıhasan mahallesinde Çırçır caddesi 
ki 8h yeni 9 numaralı bir hanenin tamamı. sokağında eski 2-2 mükerrer 2 mükerrer 

Mehmet Ağa yeni 2.4 numaralı maadükkan bir hanenin tama-
Cjb<,\ll J(arabaş mahallesinde eski Yenikapı yeni mı. Ruziye H. 
Çeşıne sokağında eski 6 mükerrer yeni 4 numara 2328 4048 Sofularda Sofular mahalle ve sokağında eski 54 
lı bi~ hanenin tamamı. Mm. Teodos\ a .nükerrer 54 mükerrer yeni 84, 86, 84, 86·1, 84, 86-2 
Meı.ılevihane'de Melekhatun mahallesinde Birin 164, 86·3, 84, 86-4. 84, 86-5, 84, 86-6. 84, 86-7 numıı 
ci Pa abakkal sokağında eski 27 yeni 3 numaralı ralı ayrı ayrı dörder odalı ve bir ocaklı odalar ile 
bir hanenin tamamı. Mehmet Sadi B. Hatiçe biliihava bir dokuma imalathanesi ve bir diğer ,. 

Mediha H. maliithanenin tamamı. Ahmte Hulusi El 
Balat'ta Karabaş mahallesinde eski Karabaş ye- 340 4109 Avratpazarında Hubyar mahallesinde Sebzeci so-

kağında eski 6 mükerrer yeni 3 numaralı bir hane ni Köprübaşı sokagında eski 15 yeni 33 numaralı 
nin tamamı. Adviye H. 

b'r hanenin tamamı. Ahmet Ağa 
243 4205 Avratpazarında Hubyar mahallesinde Tulumba 

14755 2780 Beyoğlunda Feriköy birinci kıSim mahallesinde sokagında eski 13 yeni 19 numaralı bir hanenin 

415 

1195 

1035 

350 

2625 

195 

805 

6lıS 

230 

3835 

1335 

655 

2757 

3239 

3353 

3403 

3515 

3789 

3811 

Büyükdere caddesinde eski 5, 5 mükerrer 5 mü- tamamı. Zelilıa Nuriye, Naciye, Nebiye, Hayriye, 
kerrer 5 mükerrer yeni 7, 9, 11, 11, 9-1 numaralı Ayşe Müzeyyen Hanımlarla Abdülkadir Elendı 
maadükkfın bir apartıman ile Çinilihamam nami- 118 4223 Kadirgada Şahsuvarbey mahallesinde Şahsuvar-
le maruf bir hamamın otuz iki hisse itibarile yir- bey sokağında eski 1 mükerrer yeni 7 numaralı 
mi üç hissesi. Ayşe Şaziye. Müftehir H.larla Or bir hanenin tamamı. Vesile H. 

han Mithat, Ali Rıdvan Hayrünnas ve Hadi-ı 189 4239 Karagümrükte Haticesultan mahallesinde Kara, 
münnas Beyleri baş caddesinde eski 34 yeni 108, 108-1 numaralı 

Topane'de Karaba<: Mustafaağa mahallesinde Ka maadükiin bir hanenin tamamı. Recep Aga 
rabaş caddesinde eski 53, 53 mükerrer 55, 57 numa 271 4244 Atpazann'da Mağnisalı Mehmetpa a mahallesin" 
ralı maadiıkkftn bir bap hane elyevm ah ·ap bekar <le eski Yenihan ve Sarraf yeni bakkal 5okağıııda 
odaları ve arsanın tamamı. Zehra Fehime H. 2 mükerrer 2, 23, 25, 12 yeni 6. 8, 10 numaralı maJ 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Misk so- dükkan bir hanenin tamamı. Halil Ef. 
kağında eski 2 mükerrer yeni 34 numaralı bir 1 378 4285 Eren köy Sahrayıcedit mahallesinde Bostancı el, 
hanenin tamamı. Celiılettin ve Harun Be/yer. yevm Ortacadde sokağında eski 77, 78 yeni 102 
Demirkapıda Elvan mahallesinde Nöbethane ve ' numaralı maabahçe bir hanenin tam:ımı. Muzaf 
Darüsseadeağası sokağnıda eski 1, 1 mükerrer fer B. Fatma Behiye H. 
6, 8 yeni 13, 11, 8, 10 numaralı maadükkan iki ha 232 4302 Boğaziçi Arnavutköyün'de Sütc;übahçesi sokağın • 
nenin tamamı. lsmai/ Halit ve Mustafa Faik E- da eski 24 yeni 20 numaralı bir hanenin tamanıı. 

lendi/erle Vasfiye Hanım. Dimitri Ef. Mm. Marya 
Boğaziçi Ortaköy mahallesinde Yenimyehane 755 4354 Fatihte Hocahayrettin mahallesinde Malta so, 
sokağında eski ıı yeni 25 numaralı bir hanenin kağında eski 57 mükerrer 57·1 yeni 49, 49·1 nu-
tamamı. Dilküşat Hanım. maralı natamam bir hanenin tamamı.Mehmet Ali B. 
Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Çiçek so 201 11025 Çırçırda Hacıhasan mahallesinde eski Hacıhasaıı 
kağında eski 10 yeni 16, 18 numaralı bir hanenin yeni Kubbetekkesi sokağında eski 14 yeni 9 nu

maralı bir hanenin tamamı. Faika ve Nasibe H.lar 
t:ı;namı. Nahide ve Nedime Hanımlar. 

üsküdarda Toygarhamza mahallesinde Selami 45 15282 Avratpazarında Hubyar mahallesinde Hekimo". 
lu Alipaşa sokağında eski 5 yeni S. 5-1 nunıaraL 

efendi sokagında eski 89 yeni 85 numaralı maa· iki dükkanın tamamı. Emine Hacer H. 
bahçe hir hanenin tamamı. Mustafa Saim Bey ~e 

735 16464 
· 

Havva Kazım Hanım. Çarşryıkebirde Divrıkli sokağında eski 72 yeni 7, 
numaralı bir dükkanın tamamı. Kadri B. 

Balatta Tahtaminare mahallesinde Köprübaşı . 
sokagın<la eski 14•14 mükerrer 14 yeni 50, 501 54 Yukarda cins ve nev'ıle mevkii yazılı emlak (altmış bıı) 

gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalar n 
numaralı ü hanenin tamamı. üç sehim itibarile . 
iki sehiıni ve zahrındaki kale mahallnin nısıf tla gösterilen bedelle talıpleri uhdesinde takarrür ederek hi
hissesi. Hamdi Ef. rinci ihale i icra kılınmı olduğundan talip olanların ilan tar . 

hinden itibaren (otuz bir) gün zarfında Sandık satı amrliğine 
3818 Beyoglunda Hüseyinaga mahallesinde Hacıah· ~racaat e~emeleri lüzumu ilan olunur. 

met okağında eski ve yeni 9 numaralı bir hane- ----------
nin tamamı. Leman ve Neriman Hanımlar. 

3833 Galatarla Kemankeş mahallesinde Ma<laınis so
kağında eski 10 yeni 12 numaralı maao<la bir mağazamn 

nısıf hiss~si. Fatma Riayet H. Hasan Hayrettin 
N ecmettirı Beylerle Fahr:111nisa H . .. 

3878 Hocapaşada Karaki Hiise} inçelebi mahallesinde 
Nöbethane sokagında 12, 15 nur.ıaralı bir apartı-
maıun tammaı. Hacı Mustafa Ef. 

3884 Bogaziçi Emirgan mahallesinde Bogaziçi cadde! 
sinde eski 2 yen. 24, 26 numaralı maahtr bir bah
çenın tamamı. İsmail Hayrettin B. 

3911 Boğaziçinile Beylerbeyi mahallesinde eski Şem
sib'!y yeni İkinciyeni sokakta eski 8 mükerrer 
veni 1 numaralı !ıir ha'lenin tamamı. 

lslan~ul Darü\\ünun nıü~ayaal ~oıni3yon11n~an 
Tıp F kii.tc-sır.i'l Q.~o send ın, ııc-iı ' nıt hi sene;\- ı ll'· 

inde muharrl'r olan crz•ıı ıı',lıi e IJ , •ut ı •ıJıJ ~ , ,mı ı 

p;unu s:ıat 15 le ihale 1-ılı,m:ık uzrcı k p.ı! ınrf • <ııl r "ık ı a 
ya kom•lmu;tur. Talip olanlar ş trtn•m 'c lı tc, ·ıc urc b bap· 
maJı)ınat :ılnıuk uu~ her l,'1111 <iğkdcn onr:ı n • ı ha lıııı b:ıa 

sınıla vaki ko-ıi yon kitabctınc l" rac ıat etırclc • ı r komı ı ooca 
teminat "kçc i nlı'lmAı-arağı ı hl ıcn tcıninnı J ı lıcl·d'1hal hır 
p;un e\ nl nıuh:ı•clıc vczrıesmc ) .ıtmlınası c alın ıcuk m.ıldıuzur 

teklilnamrlcrlc lıirlikıe ilıaıe için tayin t ıkn mt lı!cttrn bir s:ıat 
kcıını,yonnmıız:ı muracat ve lcıı!I cımckrı ı!Jn olunur. 



Devle~ Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Haydarpaııa - Eskişehir hattı üzerinde Diliskelesi civarında
ki ocaktan çıkarılacak 6000 m3 balast ve 6000 m3 blokun kapalı 
zarfla münakasası 25 ağustos pazartesi günü saat 15 te Ankara
da yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat temi
natlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa komisyonuna 
vermeleri lazımdır. 

Talipler milnakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Filyos beşinci kısım inşaatının kapalı zarfla münakasası 23 

ağustos 930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet Demir
yollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlanru ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa 
komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Anka
rada Maliye ve muhasebe işleri dairesinden tedarik edebilirler. 

* * * Ankara _ İzmir - Ankara ve Ankara - Haydarpaşa - Ankara 
arasında muhtelit katarlarda haftada iki defa işliyen doğru ya
taklı vagon servisi iş'an ahire kadar haftada bir defaya indiril
mİ§ olup berveçhi ati hareket edecektir: 

Ankaradan - İzmire : Pazar 
lzmirden - Ankaraya : Salı 
Ankaradan - Haydarpaşaya : Perşembe 
Haydarpaşadan - Ankaraya : Cuma 

Ankara şehremanetinden alacaklı 
olanların nazarı dikkatine 

• '" . . -... . -... 

Şair Nazım Hikmet Beyin 

835SATIR 
Ankara ~ehreınanetinden: ŞİİRLERİ 

31 Mayıs 920 tarihin_~ ka~ar gerek Columbi 
mukavelenameye mustenıt ve ge- 1 Pliikliırına alınmış ve piyasaY 

rekse başka suretleAnkaraşehrema- ı çıkmıştır. 

lstan~ul it~alat Guınruğu ınudurluğun~~ 
Adet 

1 
9 
4 
1 
4 

1 
1 
1 
2 
2 

Nevi 
Sandık 

" 
• 
• 
• 

Balya 

" 
Sandık 

Çuval 

" 
• 
" 

Marka 
SPP 
LK 
BS 
VD 
JTB 
ıc 

Adres 

Kilo 
l.13 

1014 
1204 
ıoı 

9t'i 
113 
126 

29 

Cinai eşya 

r,muklu la.tikll men•ucıı 
Cı:ıli Mektep haritası 

l1amuk mensucat 
Sun! ipek ıpliği 

Demir çivi 
Pamuk mensucat 
Amerikan bezi 
Kakavo 
Pirinç 
Fıstık 

Kabuklu cevh 
Kabakçekırdeg-ı 

netinden alacağı tahakkuk etmiş ola• 
nların 31Ağustos930tarihine kadar 
bu husustaki evrakı müsbitelerinin 
asıl veya suretlerini bir istidayarap
tederekEmanethesap işleri müdür
lüğüne müracaat evlemeleri ilan · 

Eskiş~hir ~~la~e~~ ~uhasebei olunur. ., 
hususıye mudurluğunden: 

l 
2 

14 
31 

İdarei hususiyeye ait asri si
emanm mobelyesile beraber 3 
cnelik icarı kapalı zarf usulile 
W/7 /930 tarihinden 10/8/930 
Pazar günti saat on yediye ka
dar yinni gün müddetle müza-

yedeye verilmiştir. Bu baptaki 
şartname İstanbul muhasebei 
hususiye müdüriyetinde mevcut 
olup talip olanların şeraiti anla 
mak üzre müdüriyeti mezkure
ye müracatlan ilan olunur. 

Yüksek mühendis mek 
tebi mübayaat komis
yonundan:ı 

Yüksek mühendis mektebinin kapalı zarf usulile icra edilecek 
mevcut projelerine ve şartname tir. Taliplerin bu baptaki şartna 
terine tevfikan yaptırılacak o- me ve keşifname ve sair evrakı 
lan kısmının inşasına ait müna- beş lira mukabilinde mektep ki 
kasa 18/ Ağustos / 930 tarihinde tabetinden almaları iian olunur 

Ticareti bahriye mekte
bi alisi müdürlüğünden 

1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ilba
sı mektebe aittir. Bikes talebeye aynca muavenet edilir. Taşra
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 

3 - Lise mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabul edilir. 
Bunlar ic;in müddeti tahsil iki senedir. 

4 - Iki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsil 
18aiiiğü ale!Usul tasdik edilmiş talebe alınır. 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal
ruz mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah
•il edenlerin iaşe ve ilbas masraflarım maa faiz ödemeleri lazım 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec·· 
buridir. 

6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet cüz 
danını, aşı şahadetııamesini, mektep tasdikname veya şahadet
namelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört 
adet vesikalık fotoğrafını istidalanna repten Teşrinievvelin bi
rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kain 
mektep müdürlüğüne müracaatları. 

BUYÜK 

T111l8E PlllNG~IU 
9 uncu terli 
11NC1 KEŞİDE 

11 Ağustos 1930 da 
Keşid.e ler, Vila)ret, Şehre
maneti, Defterdarlık, Iş, Zi
raat '"e Osmanlı hanJ{aları 

murakıpları ve halk 
hıızuruııda yaptlır 
Büyük ikramiye 

.30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numaralar 

,, tekrar dolaba konmaz 

~ı~~at ve i~tiınai Muavenet Ve~aletin~en: 
Bu sene htanbulda Tıp talebe yurdunun F. K T. sınıfına tam 

devreli lise ve tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi ve 
hususi mekteplerden mezun olanlardan ve birinci sınıfına len Fa
kültesinin F. K. T. zi.:mresinden şehadetname alanlardan ( 120) talebe 
alınacaktır, Talebenin yernes~ yatması ve üsütübaşı yurtça temin • 
olunur. Ve ayrıca şehri muayyen miktarda muaveneti nakdiyed.ı 
bulunurlar. 

Kayit ve kabul sureti ve şartları ~anlardır: 

1 - Talipler el yazılarile muharrer ve muvfzzah adreslerini 
havi istidalarını aşağıda beyan edilen evrak ve vesaika raptederek 
nihayet 15 Eyli)) tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve lçtl
mal Muavenet Vekılletine göndereceklerdir. 

A - Türkiye Cümhu riyeti tebeasındın bulunduğunu nauk 
hüviyet cüzdanı, 

B - Liseden mezun olduklarını mıtbeyyln mektep şehadetna

mesi ve tasdikli sureti, 
C - Tahsil etmiş olduklau rn(iesseseden 

ketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecede 
hüsnühal varakııi!, 

alınmış bat ve hare
bulunduğunu müş'ir 

D - ;'l-lütehassısları tam hastane heyetinden istihsal edilmiş 

nümuneslne muvafık ve musaddak resimli bir kıf11 sıhhat raporu. 
(Bu rapor hastane baş tabipliklerinin mührile mühürlil ve mazruf 
olarak tabipler tarnfından di)tPr cvraklarile birlikte gönderilecektir.) 
Bu hastaneler \ nkara, Si rns, fl.rwrum, Diyarıbeklr n!lmune has
taneleri, Istanbul Çocuk ha,;umesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinden ibarettir. Buralarda muayene 
olmımak için bu hastanelerin mensup oldukları Valiliklerin Sıhhat 
ve içti mal Muavenet ;\lüdilrlilklerlne talipler tarafından bizzat 
müracaat olunacakur. 

E - Sureti a~ağıda mlinderiç Noterden 
tarafından ve velisi bulunmıyanların lı:endlleri 

musaddak 
tarafından 

velileri 

verilml' 
bir kıt'a teahhüt senedi, 

F - Dört buçuk altı eb·adında ıtç adet fotoğraf, 
2 - Yaşları 22 yi geçkin olanlar ve tahsillerini ve ileride 

mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hııatalıgı ve arızası bulunan
lar kabul edilmezler. 

3 - VekAlete gönderilecek olan mezkOr evrak ve vesaikin 
alındııı taliplerin gösterecekleri adrese derhal bildirilecek ve mü
racaat edeceklerin evrakı tetkik edilerek kabul edl!lp edilmedikleri 
kerodilerine aynı veçhile tebliğ olunacaktır. 

Teahhiitname Sureti 
Darülfünun Tıp Fakültesinde tedrisi meşrut dersleri takip ve 

ikmal ederek mezkOr Fakülteden neş'et eyledikten sonra Sıhhat 

ve içtimai Muavenet Vekil.letinln göstereceği her hangi bir hükQ
met tabipliğine giderek Uç sene müddetle tayin olunclugu (olun
duğum) vazifede hUsnü hizmet etmecliği (etmediğim) veya tahsil 
esnasında her hangi bir sebeple yurttan ihraç edildiği (edildiğim) 
yahut yurdu terk eylediği ( eylediğim ) tııkdirde . . . . . . . oğlu 
....... Efendiye hlikOmctçe yapılan masarifin faizi niz:ımisile 

beraber iltrazsız ret ve iadesini mliteahhit, zamin ve mlıkeffil 

olduğumu natık i~bu senedim tanzim ve müşarünileyh Vekalete 
ita kılındı. 

1 ••••o•+ ET1BBAYA MAHSUS ••••••• 

Viladi tekamül dersleri 
Şişli'de Dr. Kenan Tevfik Vlladt ve Cerrahi, Nisai 

hastanesinde etibbaya mahsus manken 
tekı\mi.ıl dersleri verilecektir. Şerait ve 

üzerinde 
program 

Viladt 
hmu-

sundıı bizzat veya mektupla hastane başhemşiresinc 

••• • • • •• J\Iüraccat edilmesi •••••••• 

Bursa Abınel Velik Ja~a hastanesi Ba~la ~a~elln~en 
930 senesinde müessesemize iktiza eden tahminen (3,000) llra 

klymetlnde mualece 20 8 '930 çarşamba gUnU saat 1 fi da lha'e 
edilmek üzere açık münakasaya konulmuştur. Ta!lp oldnların mu
ayyen gıtnde Burna Vllı\vet encilmenlnde hazır bulunmaları 

lAzımdı_r 

hömiircüııa11 B. asar111da11 
Ameli hesabı ticari 120 
Ameli usulü defteri 4 kısım 150 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
Amerikan usulti:Yevm.D.l(eblr75 
Yeni muhasebe usulü 17!1 
Tlcart malOmat ve bankacılık 150 
Yeni hesabı ticari 200 

Dr. A. KUTiEL 
Muayenehane ve tedavll elekt
rlklye labratuvan. l(araköy 
Topçular caddesi 34 

Dıe. Horhoruni 
Beyoğlu :Vltlctep sokak No 35 

meyuane sabahtan akşama akadar. 

Devredilecek ihtira beratı 

"Tüfek nlşıngahlanna alı ıadi
llt ve lsllhaı,, hakkındaki lbtlra için 
20 Ağustos 1928 tarih ve vllAyıt 
cvrek kaleminin 25079 numeıosiylc 
mukayyet ihtira berat mtirıcaatı 

üzerindeki hukuk bu kere saıılacagı 
veyahut ahere fcare verileceğinden 
talip olan lırın fsıanbul Yeni posta
hane arkasında Aşir Efendi kitapha· 
nesi caddesinde Türkiye hanının 

18 22 numeıolarında kılin veklll 
!STOK Efendiye müracaat eylemeleri 
ilan olunnr. 

Devredilecek ihtira beratı 
"ZatUihareke sisteminde ttifeklerln 

imll tertibatındaki tadilAt ve 
isllhıı" hakkındaki ihtira için Stnal 
mUdtirlyetl umumiyesinden istihsal 
edilmiş olan 22 ağustos 1928 tarih 

ve 691 numerolu ihtira berau Un
rindekl hukuk bu kere saıılacaıtı 
veyahut icarı verileceğinden satın 

almak veyahut isticar eımalı: ıuru

sundı bulunanların lsıanbul yeni 
postahane A~lr Efendi klıaplıancsi 
caddesinde Türkiye Hanının 18-211 
numerolarında kdin vekili !STOK 
efendiye mrlracaaı eylemeleri ilAn 
olunur. 

Liseler mubayaaı komisyonundan: 
Komi,yonumuza merbut mekteplerin 
ve pansiyonların bir senelik ihtiyacı 
olun pirinç, ağaçkömılrü. gaz, ben· 
zln, vakum, mazııt yağlan 17 -8 930 
tarihine müsaJi[ pazar gUnU saat 
16 da ihalesi icra kılınmak il.sere 
kapılı zarria münakasaya konulmuş
tur Ş. raiıi anlamak isteyen taliplerin 
G•laıosaray Jis <indeki komisyon 
klrab~cinc müracıarlan. 

,,, ..... 
SJHHA TINiZi. 

1f. \ iHMAL 
ETMEYiNiZ 

lmtiyaıJı yen' bir 
•ıullt rif &ıda ıc• 
tlrllen L NIA ~... / 
mtrl tcmlılifi lı•lc ' ı 
r:dcr Yt vd'cudun . : 
hututunu inceltir. : 
EU.tJkt vr day•• \ 
nıldı bir trıkrd•r· t . 
mamul olan L N A' .J ~ .. ,.. ' 
hem ıporculırın _•ti"" • 
hem ameliyat ıôrcnlcrın ttmcri ''.P 
fcnnt vt ccıcrl tazyik• sa7cıind.c ht\. 

kın ıuhuruna nıan olur 
lltanbul'd~ yalnız Beyoğluııdıı 
fJ'Unel meydanında·t2 numarada 
~e 1sti~lal caddesinde :ıııfi No.d• 
- --.. J.RouHel , -

mağazal~rınaa satılır. 
Radıll m•faı•ııhda onY lctrObc cdtrılı 
,•t)'abut batnın kutru 'f'C tam,boyunuau 
biTdirauık ınrc:tilc adrc:ılniıc: g6ndtnar· .. r miıi hlc:yinJı ~ ' 

l'ialı 17 Türk lira.ı w 
Poıta Ue: g6ndtrilcn krmcrle:r muvari• ~
mad .... takdirde tebdil vcyaı bcdtfi iadc: 

cdilit. 

s 
1 
1 
3 

füksek Maa~io ve· SanaJi Müben~isi Me~I 
Mü~üriyelin~en : 
ı - Muhammen bedeli 1570 llra olan atideki resim edevatı: 

100 Terıma kalemi ve ucu. 
1000 adet resim kdğıdı 47X60 l".sctratouen , 'o. 2~0 - 26 

24 • Pergel kutusu Vll T Marka. 
30 • tripli desimetre selUioiı kenarlı. 
ao • resim tahtası wichınanu markı. 

30 • 62X 50 Te ile çift gönye abanoz kenarlı. 
30 " Minkala. 

2 - Bedeli keşfi ;1600 lira olan mektep dahçeleri hudut pırmaklıl' 
methal kapı inşası şartname, plAn ve keşif Şehrcrnaneıl cıvat•~ 
mıntaka maden müh<nlisliğtndedlr. 

Her iki mübayaa hakkındalcl kapalı zari Ağustosun 1 t'i ıncı eııııı 
günü saat 16 da Zongaldak,ıa Maden Dairesınde açılacaktır. 

ıatflann Zonguldak,ıa mektep MüdUriyetine irsal!. . / 
~~~~~...:.:_~~---,,,..-:-~-:--:-~~~-=----:--;-../ 

lstan~ul limanı sahil sı~~iJe merkezi ~~f· 
ta~i~li~in~en; _ 

Vesaiti nakliye ihtiyacı için 34 kalem boya ve levazJIIll 
ire münakasa ile satın alınacaktır. i' 

Münakasa 21/ Ağustos/930 perşem~ günü saat. 14 _te eJ 
pılacaktır. Taliplerin mezkftr levazıma aıt şartnameyı gorıı1 ~ 
üzere her gün Galata Karamus taf~paşa soka~ın_da kain rrıe'ıl 
zim1z levazım memurluğuna ve munakasaya ıştırak eunel!: 
mezkfir günde komisyona müracaatları ilin olunur. .-/ 

tstanbul P. T. T. B. MD1 

dürlüğünden: 
Posta ve Telgraf idaresi, Ankara, İzmir, Adana, J{oJI~ 

şehirleri dahilinde ve İstanbul, ~eyoğl~~ G.aıata, paıır 
mmtakalarına münhasır olmak uzere gondenlecek kıyrrıet ıf 
kıymetsiz posta J?ake:lerile .kıymeti ~~~addere~i .mektll:~ 
mürsilleri arzu etıklerı takdırde mürselunıleyhlenn ıkame ır 
lanna kadar götürülüp teslim etmek muamelesini ihdas t) 

diğini muhterem halka itan olunur. ~ 

ırransıı hblulmelı mtnbatarınlı• •hr•c ffllnut tuı.Latı fta•• e VICHY·ETAT MmıııuranflJ 
Tallıllırındu 1611•1111 ~ f/CH1 ETIT 111Vlas1Hı lflUS/fl'fn ""''"' 

V 1 C Hy-ETAT TUZU ~:~:!:'!~:~.~~~::.~~::~;; 
••• llO ve to0 ara.nıılll t)f•Wu. 

VICHY·ETAT PASTİLLERi ·v·:.xli~i.f~/.-::. ' 
VICHY· ETAT KOMPRİMELERİ ::!k!~!fr]~f,: .. 

. fRANSIZ HÜKUMETİNiN me nbaları 

VICHY CELESTINS Damı~:,:'."ri~:ı!:~hk• 
VICHY GRANDE-GRILLEKaracıır:~ıarıMI•"" 
VICHY•HOPITAL Mtde vı Baraak llatahktarı. 

Liseler nıu~aJaal koıniSJOillllldan el' 
lııtanbul Erkek muallim mektebinde, olhaptaki keşlfnanı ~sD 

7 8. mucibince yaptırılacak olan muhtolil inşaat ve tamirat 1 - "' 
tarihine mllsadlf pazar gllnU saat 16 da ihalesi icra icıtınmak le ,., 
kapalı !7.arl usıı!lle münakasaya konulmuştur, Şeraiti anlam\, ııı 
keşlfııameleri görmek lstlyen taliplerin Galatasaray ll"eslndekl 
syon kitabetlno muracaat!arı, ~ 

nu··r .. aııe "\'Ies'ul Müdür: .- " 


