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hareket ediyor 
Buradan vapurla Burgaza, Burgazdan ot~ 
mobille V arnaya gidilecek, .badehu bütün 

Bulgaristan ziyaret edilecektir 

B. dün gitti 







Italyanın matemi 
1 .SPO~ 

At yarışları 
Bugünkü koşu
lara 33 at giri

yor 

Dost ve komşu Italya son günlerde 
çok elim bir milli felakete uğradl. 
Adriyatik denizi ve Tarant körfezile 
Akdeniz arasındaki cenubi ltalya top· 
rakları, yani Kampanya ovası u::• . :ı ~· 

nelerdenberi görüJmemiş biiyilk bir 
hareketi ar.: ile h~rap ol ~u. Felaket 
r.nntakasl asıl (Vezüi) nayardağının 
feveran ettiği mıntakada değildiı:-. Bu At yarqlan mevsiminin gel
ii.ibarla N apoJi ve civarında mühim ha- diğini yazmış ve yapılacak ya· 
~arat olmamışıtr. llasr• at merkezi yu. rıılar için bundan evelki sayı
kanda bal - -.ttiğimiz mıntal~anın tam Jarımızda izahat vermiştik ilk 
ortas:::ıa tesadüf etmektedir ki bura. koşular bugtın Veli Ef. ~abasmda 
lardaki nüfus nisbeten az mütekAsif yapılacaktır. Evelce yazdığımız 
tir. Bununla beraber harekati arzdan 1 
dolayı vukubulan insan telefatının mik gibi yanşlarm intizam a cereyauı 
tan iki bin U.i yüzü geçmiş, yaralda" için lazım gelen tertibat alınmıı 
ise bunun iki mislini bulmuştur. Ev- ve bu meyanda hususi trenler 
]erin, apartımanların yıkılmasından temin olunmuıtur. Yantlar altı 
dolayı açıkta kalan kimselerin adedi cuma devam edecek ve her 
ise milyona çıkmaktadır. cuma beı koşu yapılacaktar. 

Binaenaleyh bugün faşist ltalya fe- Bugünkn koşulara (33) hay· 
Jilet sahasında ölenlerin yetimlerini a kaydedilmiştir Bunların isimle· 
teselli etmek, bunların göz yaşlarını v ~ . l • t · tik. Maruf 
tutmak, muhtaç olanlara yardım et- nnı eve ce neıre mış 'ktl il 
mek, hastaları ve yaralılan tedavi et- hayvanlardan (Andranı s) e 
mek için seferber hale gelmiştir. Ay· (Stivadi VoryUı) ün iıtirak ede
ni zamanda umumi felaketin tesiri ile cekleri dördOncü koıunun en 
bütün memleket büyült bir matem oca- heyecanlı koşu olacağı tah-
ğı olmuştur. min ediliyor. 

Hareketi arz hakkı:nda verdiğimiz ________ ....__ 

kısa mal1lmat gösterir ki Italyanın F tb ld 
düçar olduğu felaket hakikaten büyük- u o e 
tiir. Bunun karşısında derin bir ıstı· 
rap ve teessür hissetmemek mümkün 
değildir. Onun içindir ki faciayı müte· 
akip bütün medeniyet !leınj. baştan a
şağı heyecan kesilmiş, her milletin mü
messili olan hük1lmetler ltalyamn uğ· 
radığı felaketin teessüra~a bir suret
le jştirak jçin koşmuştu. Hatta siyaset 
sahasında ltalya ile çarpışmakta olan 
Fransızlar bile bu umumi teessüre iş
tirakten geri kalmamışlardır. 

Büyük fel~ket karşısında ltalyanm 
dostlan için hakikaten teselliyi mucip 
bir nokta varsa o da M. Mussolininin 
ku e.fü idaresi altında bir ordu inti· 
zamile çalışan f8§istJtalyanın omumJ 
yardım vazifesine azami derecede e
hemmiyet vermiş olmasıdır. Hareketi 
arz ne f elıi.ket sahasındaki yollar bo· 

ıuımuş, elektrik cereyanlan kesilmiş 
olduğu halde İtalya hti.kftmetinin gay
reti sayesinde yirmi dört saat geçme
den münakalat temin olunmuş, elek· 
trik tesisatını işletmek imkAnı ham ol
muştur. İtalya kralı felaket saha.sJnı 
gezm1ş, felaketzedelere kendi tahsisa· 

tmdan derhal yüz bin liret vermiştir. 
ltalya başvekili M. Mussolini esnaf 
loncalarımn tasarruf sandıklarından 

bir milyon liret göndermiştir. Nihayet 
bir iki gülı içinde hereketi arz esnasın
da yaralananların hepsi hastanelere 
)'atırılmıştır. 

Türk milletinin kalbi esasen beşeri· 
)'etin her hangi bir uzvuna ariz olan 
en küçlli: bir kederden müteessir ola
cak bir tabfattedir. Fazla olarak ltal· 
ya gibi en samimi bir dost ve ayni za. 
manda komşu birJmi1Jetin uğradığı bu 
fellket karşısında. kalplerimizin tees
sürü bir kat daha derinleşmiştir. Bina· 
enaleyh Hariciye vekili Tevfik Rü§tü 
Bey Italya hariciye nazın M. Grandiye 
~ktiği teeeaür telgrafı ile hakikaten 
bütün Türk milletinin en samimi his· 
siyatına tercüman olmuştur. 

.Atd.ıet .A&UH 

1 Küçük haberler 

Muhtelit mahkemeler - Muh
telit mahkemeler bir eylülde yeniden 
faaliyete başlayacaktır. 

Tevfik Hadi B. - Şehrimizde 
bulunan ve yeniden emniyeti ummumiye 
müdürlüğüne tayin olun:ın l\laıdin valiıi 
Tevfik Hadi B. dün Ankaraya gitmiştir. 

Liman müdürlüğü - Liman 
şirketinin ı slahı ve liman, nhum, . ham· 
ma1lar umum müdürlüğü n:ımmda yeni 
bir teşekkül ihd.ısı tekarrür etmiştir. 

Darülfünun talebesi- Paşabah· 
çede kamp lcuran Darülfünun talebesi 
dün dönmüştür. 

Celal B. - lş bankssl umumt mü· 
dürü ve lznılr meb'usu Celtl B. dün 
A ,·rupadan şehrimize gelmiştir. 

DIJnva şampivonu 
kim olacah'! 

Cenubi Amerikada Monte 
Video şehrinde yapılmakta bu· 
lunan dünya futbol müsabakaları 
bitmek llzredir. 

Büyük bir merakla beklenen 
dömi final maçında Urogvay 
takımı maçı bire karşı alb sayı ile 
ka:ıanmıştır. 

Maçta 120,000 ıeyirci buluıau-
yordu. 

Arjantin ve Urogvay aras:n· 
daki final nıaçı dün yapilacakb. "' 

Atletizm teşvik 
müsabakaları 

Mmtako atletızm heyetinden : 
10, 17 ve 24 ağustos 930 

günleri Taksim Stad)omunda 
ıehirimizde mevcut umum atlet· 
lere mahsus atletizm tetvik 
müsabakalan yapılacaktır. Mü-
sabakalara saat 16 da başlana· 
caktır • lftirak edecek atletlerin 
mUıabakalardan laakal iki gUn 
evvel isimlerini Mıntaka atle
tizm heyetine bildirmeleri lA· 
zımdır. Mlllabakalar programı 

aıağıda yazılıdır: 
10 Ağustoı pazar güntı ya· 

pılacak müsabakalar: 1500 metro, 
100 metro küçükler, uzun atla
ma, Disk atma , Gillle atma, 
200 metro. 

17 Ağustos pazar giinü yapı· 
bcak müsabakalar: 80,) metro 
400 metro kUçllkler, 100 metro, 
yükıek atlama, Cirit atma, 
fiç adım atlama. 

24 Ağustos pazar günü yapı• 
lacak müsabakalar : 3000 metro, 
400 metro , 4 X 400 bayrak , 
Disk atma, 100 metro, tevzii 
mliklfat. 

• 
ltalyanlar 

Fransız hazırhğına 
sinirleniyorlar 

Bazı Avrupa gazetelerinin ver
diği malumata göre ltalya ile 
Franıa arasındaki ibtiliflar de· 
yam etmektedir. 

YUze yakın ltalyan Hkerinin 
Fransa hududuna iltica ettiği 
hakkında bir ıayia vardır. Fran· 
ıız ordusunun hazırhğa devam 
etmesi ltalyanları sinirlendirmek· 

tedi. 

Mes'ut bir n1kah 
Aptülhak Hamitle Lüsyen Hanımm 

nikahları klyılacakmış. Allah kendile· 
rini bir kat daha mes'ut etsin. 

Bu nikahı kıymakla Cbeydullah Ef., 
galiba karşısında ilk defa kendisile 
akran b:r güvey görecek. Ne diyelim, 
darısı başına ! 
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~~~~==CENNET 
• FEDA YILERI ~Yezen:Ömu~~= 

Melike nasıl kaçmıştı ? .. 
İki kardeş hayretle dinliyorlardı 

-ıoı-MahmutSadıka mersiye 
. ,~ .. - O halde Zeyduna ne olacak? reket etmİ§ti. Bu hareket Sultannı 

Filorinah Nazım B., ~. yh~~~uı~~r diye sordum, Zeydun mutlaka öle· gözü önünde vuku bulduğu halde 
ririn Mah~ut S~dık Beyı~ o~umune cek mi? Onu kurtarmanın çaresi kendisi zerre kadar fÜpheye düt" 
d~ir yaz.dıgı ve~ız bir. mersıyeyı bana yok mu? Ölüme mahkUm iken ben memişti. Ben bile füphe etm~mİf, 
gonderdı. Mersıye şu· onu nasıl bırakırım? dedim. onu ilk ve son defa olmak uzere 

Mahmut Sadık merhumun ruhuna: Buna kartı Mesruı·e: kucaklamışıtım. Fakat o dakika· 
Hayatın, sen 1 yalçın kaya)anna _ Zeydunun da benim gitmemi dan itibaren beni müthit bir korku 
Kırgın, yorgun ha~velerle tırmandın; istediğini ilave etti. sardı. Ben senin hayatını tebliked.e 
Fena bulm~z ebedı bir (yarın) a, Zeydun söze karıştı: sanıyordum. Meğer Mesrure tehlı· 
Gönül verdın, can atarak, uyandın 1 - Fakat ben Mesrureyi hiç kede imiş .•. Şimdi beni dikkatle 

:J. • • • görmedim ve bir fey söylemedim. dinleyiniz. Zeydun ! Melikeyi he· 
Solgun güzellikler saçan (dünya) dan Onun bu teşebbüsüne dair hiç ma· men al ve şehre giriniz. Onu bura• 
Yüz çevirdin, parlak izler bıraktın. lumatmı yoktu. da bir eve yerleştir. 

Pırıl pırıl parhyan bir deryadan, iki kardeş biri birlerinin yüzle· - Peki, ya sen? 
Kapup giden çağlıyan olup aktm l rine baktılar. ikisinin de yüzünden - Ben hemen geri döneceğim 

• • ~ kan uçmuştu. ve Askalanda Mesrureyi arayaca• 
Şimdi cennet Kevserlerinde yüzen, Haldun rica etti: ğım. 
Ruhun ulvi neşelere dalmıştır; - Devam et kardeşim! Melike! - Mesrure kendini kurtaramaz 

d l d Biz vaziyeti ıonra muhakeme ede· mı sanıyorsun? Onun bir çaresini Şu yolduk darın an ayrı san a sen, , 
ih ı biliriz. bulup kurtulacağına ben eminim • Adın, sanın c· ana kök sa rnlştır. 

Florinalı NAZIM Melike devam etti: - Bense onun o çareyi aramı• 
"--'·· 1n .. e - Nihayet Mwrure bana §Uyacağını hissediyorum. 
JMf.IWI" J-r· sözleri söyledi: - Neden? 

============== - Emir Zeydunun da bu var· - Çünkü beni siyaaetgabta gör-
,- Merakh şeyler 1 tadan kurtulacağım zannediyo· müt ve benim öleceğime kani ol· 

..:...;.. ____ .;...._._ ___ .. rum. Herhalde sultan onun gibi mu§tu. 

Mister Baldvinin sözü asil ve mert bir gencin hayabna - Acaba senin kurtulduğun· 
kıymaz. Bilhassa onunla Emir Hal· dan haber almadı mı derain? 

Londradan bildirildiğine göre dunun hizmetlerinden istifade et· - Öyle zannediyorum! 
lngilız muhafazakar fırkası reisi mek ister ve ağlebi ihtimal onları - Ben senin gibi dütünmüyo-
M. Stanley Baldvin 5000 kişilik Kudüse gönderir. Onun için sen rum. Mesrurenin Arap amcası her• 
bir miting heyeti hmurunda durmadan hareket et, çünkü bizi halde ona senin kurtulduğunu ye• 

bu helde görürlerse ikimizi de c~- tiştirmit olacaktır. Onun için Ara• 
söylediği nutukta amele fırkası• zaya çarparlar. bın Mesrureyi alıp buraya getir~· 
nın siyasetini tenkit etmif ve Zeydun söze kanıtı: ceğini tahmin ediyorum. 
hükiimeti hazıranın bundan on - Mesrure benim kurtulacağı· - Senin bu tahminlerin beni 
dört ay evvel idarei ümuru ele mı nasıl bildi? tatmin etmiyor. Mesrure hepimiz 
alırken maksadını msırf iısizliğe Haldun cevap verdi: uğrunda kendisini müthit bir tehli· 

- Senin kurtulacağını filan bil· keye atmıttır. Mesrurenin Melike· 
karşı tedabir almak olduğunu miyordu. O yalmz Melikeyi ikna yi kaçırarak onun rolünü oynadığı 
hatırlatarak demiştir ki: ~ için öyle söylüyordu. anlaşılır anlatılmaz bu kadın bü· 

- Maya Snovden alb ay ' Melike devam etti: yük bir buhran geçirecektir. Onun 
zarfında vaziyeti sın&iylde mıh- - Bunun üzerine dışarıya çık· hemen katline karar veril~ce~!n· 
siıs bir salah meıhut olacağını tını. Mesrure beni tefyi etti. ~apı· den b~n tüphe etmiyorum. Sız ıup• 

• • da öpüıtük ve ayrıldık. Benı sev· he edıyor musunuz? .~ 
ftmit ediyor. Benim de tımıdım keden muhafız "Yürü, Cebelin kı· Zeydun: ~ 
budur, çünkü bu sırada amele zı !,, C:edi, ben de onun peşinden - Hayır, dedi. • • . 
bükftmeti iş batında bulunmıya- gittim. Hiç kimse benim Balebek Melike hıçkırıyordu, fakat onuıı 
cağı kanaatindeyim. · emtresi olduğumun farkına varma· kabahati yoktu. Mesrure onun bay• 

i i l öldQ mıttı. Zaten bu ıırada gÜnef tutul· gınbğından istifade ederek on~I! 
Bir Sırp ~ Y~~ ~:. •.. mut ve ortalık kararmıttı. Muha· yüzünü boyamıf, ona kedni t~kh.nı 
Belgrattan bıldırıldıgıne gore fızla birlikte gide gide bir takım vermit, ona kendi elbisesini gıydır• 

eski Sırp başvekillerinden M. ağaçların albnda bekliyen bir Ara: mi§, sonra kendisini de Ba~ebek 
Marko Trikoviç vefat etmiştir. hın yanma vardık. Muhafı~ b~nı emiresi şekli.ne aolanuftu. Bılh~~
Trikoviç 1864 doğmUJ ve 1906 ona teslim ettikten ıonr~ gerı dd~~: s~ M

1 
esru~enMın l?-key~unbnamına aoz 

da 1927 k d Üt d·- dü. Ben de Mearurenın ver ıgı soy emeaı e ı eyı u maceraya n ye a ar m ema ı 1. · A · 
b ' l k t · ti K d' · mektubu ona teı ım ettım. rap, atmı§tı. 

yen me us u e mı~ • en ~51• mektubu okuduktan sonra beni bir Melike, Mesrurenin batında do• 
CEki radikal fırka11na merıup ıdı. ata bindirdi. Kendisi de atına bin- laşan felaketi hissederek ağlıyor, 

40 milyon markı di. ikimiz hareket et~ik. ~ütün ve bunları anlatıyordu. Haldun 
f gün bütün gece ilerledık. Nıhayet cevap verdi: 

yakmış • ıu dağa vardık. Arap beni bıraka- - Mesrure planını tatbik ede· 
B' Mü ih gazetesinin bildir- rak bir m_üddet dola§tıktan sonra bilmek için sana yalan ıöylemit~ir. 

diwi:e ö~e Rayşin eski maliye tekrar geld~ ve sizler.~ g?rdüğ~nü Onun niçin yalan söylediğini sıze 
g g .. .. . haber verdı. Bunun uzerıne dagın sonra anlatırım. Onun maksadı se• 

nazın doktor Kohler mudafaaı tepesine çıkaı:ak ıizi bekledik. Si· nin bana· iltihakını temin idi. Çün• 
miJliyede 40 rnilyon markltk mes· ~i görünce dağdan aşağı inerek kü onun bildiği benim değil, fakat 
tur bir meblağ bulunduğunu bildiğiniz gibi size iltihak ettik. Zeydunun cezaya uğrıyacağı idi. 

Arap beni size bıraktıktan sonra Melike, Mesrurenin iki kardet• 
geri dönecek ve Mesrure ile meş· ten hangisini sevdiğini biliyordu. 
gul olacaktı. Mesrurenin amca de· Onun Zeydun ölmek üzere iken 
diği bu Araba göre onun kurtul· kendini feda etmek iıtiyerek onu 

ögrenmiştir. 

Bu gizli meblağı yüzbaşı Leh· 
manın toplamış olduğu zannedi· 
liyordu. Nazır Köhler bu evrakı 

nakdiyeyi elde etmeğe muvaf
fak olmuş ve halkın böyle bir 
ihtiyat akçası bulunduğundan 
haberdar olmaması için bir .gece 
hepsini gözünün önünde yaktır
mışbr. Mösyö Köhler bizzat 
kendisi bu vak'ayı bazı dostla· 
rına ifşa etmiştir. 

ltemennl ıer, şlkAyctı~r 1 
Kanelizasyondan tikAyet 

Nuruosmaniyede Sanayii nefise 
m:ıtbası ile Vezir Hanı arasından 
caddeye çıkan sokak bir aydır 
geçilmez bir halde olduğundan 
ve tepeler teşkil eden toprak 
yığmlarından istifade edilerek 
hırsızlık bile yapıldığından şika· 
yet ediliyor. Dikkati celbederiz. 

ması muhakkaktır. Halduna göndermeğe çah§m&11 
Haldun merak içinde idi: pek garip bir §eydi. Bunun aebebi 
- Ya bu Arap Mesrureyi kur· ne olabilirdi? Mesrurenin Melike

taramazsa, Mesrure hemen yaka· ye mahabbeti mi. . • Gerçi iki ka· 
lanmışsa. • . • dm biribirlerini çok seviyorlardı. 

•••. Buna biri de cevap vere· Fakat bu mahabbet uğrunda bu 
medi. Çünkü o zaman Mesrurenin fedakarlık ihtiyar olunamazdı. O 
büyük bir tehlike geçireceğind~ halde bunun sebebi .onun Halduna 
hatta idam edileceğinde şüphe olan aşkı mı? ... Bır aşkın bu ıe· 
yoktu. kilde ifadesi akla sığar bir şey de· 

Haldun sormakta devam etti: ğildi. · • . · 
_Evet, cevap veriniz ..• O za· Bununla beraber Melıke bu ha· 

man bu kadının hali ne olur? Bu reketin manasını. anlamağa ~atla• 
kadın bizim için bu kadar fedakar· mıştı. Mesrurenın afkı_ hakıkaten 
hk gösterdiği halde biz ona karşı çok büyük ve ç.ok ul~i ıdi. Bu ka· 
laka) :t mi kalacağız? . . Dü~ünü- dm Z.eydunun mahk~m ~imasına 
nüz bir kere onun yaptıklarını •.•• mebnı Haldunun Mel~k.eyı alm~ı~ 
Ben Zeydunun ölmesini istemiye· ve onunla yaşaması ıçm k?ndını 
rek Sultan Salahattine her şeyi be· f ~~~ya r~~ı oluyo~du. ~endı ıev·. 
nim yaptığımı söylemiş, Sultan be· dıgı erkegın bahtıy~lıgını ke~dı 
nim ölmemi kabul etmiıti. Bunun ha~atı pahaAaın~ temm. ~tmek, 9u~· 
üzerine Sultan hana veda etmek Ü· hesız fedakarlıgın nazırıne teaaduf 
zere seni çağırtmış, Mesrure senin olunmaz misallerindendir .. Mes.ru• 

· l · · h ( Bıtmedı) yerme ge mı,, ve semn namına a· 
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J Memleket haberleri 

Urla cinayeti 
Muhakeme en 
heyecanlı saf ha

sına girdi 

( ___ '_' _v_A_K_ı T __ ,,_ı _N ___ s_E __ H_i_R __ H_A_B_E_-_~_L_E_R_i __ ) ıı 

Hcimit Bey Malullere para Balo 1 Rğıutos Cuma g 50 

l IJTiçte 

fzmirden gelen haberlere göre 
Urla hakimi Ihsan Ziya Beyin 
ölümü ile neticelenen hadisenin 
muhakemesi en heyecanlı kısmı
na girmişı addedilmekte ve de· 
rin bir alaka uyandırmaktadır. 
Evvelce muhtelif defalar yaz
mııbk. Bu hadiseyi çerçeveliyen 
esrar perdeleri gittikçe artmış 
ve mesele iki safhaya aynl
mıştır. 

Şairi a'zam Lüsiyen 
hanımla evleniyor 
Şairi a'zam Aptülhak Hamit 

Beyle Lüsiyen Hanım yakında 
evleneceklerdir. 

VHAyetfe dün toplenan ko
misyon neleri teıkik edecek 
Dün Vilayette mektupçu Hüdai 

B. in yanmda 6 şube reisi top
lanarak malwlere dağıtılacak 
para mes 'el esi hakkında görüş
müşlerdir. 

YaloYada veriJecek balo 
hazırlıkları devanı edivor 

.; 

14 Ağustos perşembe alrıamı 
Yalov~'da verilecek büyük ba- 1 

lonun hazırlıklarına devam edil
mektedir. 

dahilde 
1 ııylığı Kuruı 15') 

3 " 40.l 
6 ,, 

12 .. 
.. 75,J 

1400 

Rebiülevvel 

1349 

80 l 

1450 
no::ı 

Birisi İhsan Beyin bir gece 
batına ağır bir cisim vunılarak 
ölümünü mucip hadisenin faili 
olmakla maznun bulunanlara ait 
kısım, diğeri de bu maznunların 
lehine ıebadette bulunmaları 
için ıahitlere tesir yaptıkları ve 
hatta rüşvet dağıtmağa teşeb
büs ettikleri iddia olunmasıdır. 
Bu iddianın çerçevesi içinde 
Urla kaymakamı Talat, Fırka 

mutemedi Hüseyin Avni, bele
diye reisi Atıf, jandarma kuman
dam Halit Beylerin isimlerini 
bulunuyor,ve Urlanın en ileri 
gelenlerinin hadiseye bu su· 
retle isimlerinin geçişi hayretle 
gö:ü üyordu. 

Diğer taraftan şahitlerden ba
ıılannın Urlada bazı partiler 
olduğundan bahsetmeleri işin 
ehemmiyetini artırıyordu. 

lzmirden son gelen haberlere 
göre işaret ettiğimiz iddia üzerine 
yapılan tahkikat neticesi hak

tı ında lüzumu muhakeme kara-
n\.) '1k :r.erilen bu zevabn maznunlara 

ait kısmile tevhiden muhakeme
lerine bugünlerde lzmir ağır 
ceza mahkemesinde başlanacak
br. Yukarda yazdığımız isimler 
arasında eczacı Hilmi, bet ber 
Selim, Ak Mehmet ve diğer bir 
Mehmet Ef. lerin isimleri de 
geçmektedir. 

Katil çocuk ! 
Adanada Hasan oğlu Rama

zan bir aile husumeti neticesi 
Mehmet isminde bir genci sus
tali biçakJa öldürmüştür. Katil 
henüz 16 vaşındadır. 

Cenaze nıerasimi 

Llisiyen H. bu izdivaç hakkın
da demiştir ki: 

- Biz 18 senedenberi birbi
rimiziniz. ilk dafa 1912 sP-nesin
dc Brilkselde tanışmıştık. Ha
mit B. o zaman Brüksel sefiri 
idi. 

Orada çok samimi, fakat ta
mamile aşksız başlıyan dostlu
ğumuz bugüne kadar ayni şe
kilde devam etti. Fakat şunu da 
söyliyeyim ki, ruhlarımız birbi
rini sevdi, kalplerimiz her gün 
biraz daha samimiyetle çarpıyor. 
Şimdi adet yerini bulsun diye 
nikahlanıyoruz. » 

Hamit Beyle Lüsiyen Hanım 
henüz nikah dairesine müracaat 
etmemişlerdir. 

~~ 

Romen seyyahlar 
Romanya meclisi meb'uıan 

reisi ve bazı nazırlar 
'ehrimize geliyor ler 

25 Ağustos pazartesi günll 
Romanyadan şehrimize 350 sey
yah gelecektir. Bu seyyahlar 
arasında Romanya meclisi meb
usan reisi ile bazı nazırlar da 
vardır. 

Bu zevat Emanet, vilayet ve 
Romanya sefaret erkanı tarafın
dan karşılanacaktı. Burada şe
reflerine bir balo verilecektir. 

Seyyalilann "fi'llovaya6-gitme-
leri de mühtemeldir. ı .,... 

Haliç şirketi raporu 
Dün ticareti bahriye müdüri

yetinde toplanan tarife komis· 
yonu Haliç şirketinin raporunu 
tetkik etmiştir Rapor hakkında 
şirket müdürü Emin bey bizzat 
izahat vermiş ve neticede hiç 
bir tadilat yapılmıyarak eski ta
rife ipka edilmiştir. 

Komisyon salı günü tekrar 
toplanarak liman şirketinin ra
porunu tetkik edecektir. 

Kartalda elektrik 
Kartalda yeni tesis edilen 

fabrikaya elektrik cereyanı ve
rilmişti. 

Hususi evlerede on güne ka
dar cereyan sevkedilerek tenvi
rata başlanacaktır. 

Y! 1 €iye tte: 

lti16f~eır:e tebliğ edildi 
Türk - Yunan itilafoamesile 

tatbiki hakkındaki talimatname 
vilayete resmen tebliğ edilmiştir. 

Posta - a.: -------
7 mil~on zarf 

Vefat ettiğini teessürle kay
dettiğimiz Gireson belediye re
isi ve Halk fırkası reisi Hasan 
beyin cenazesi dün hastaneden 
kaldmlmış ve Istanbul mmtakası 
müfettişi Hakkı Şinasi Paşa, 
Trabzon mmtakası müfettişi 
Şevket beylerle Giresun meb'
usları Kazım, Hakkı Tarık, Ordu 
meb'usları Şevket ve Fahri, 
Trabzon meb'uıu Daniş, fırka
nın Istanhul merkezi idare he

yeti reis ve azaları, Beyoğ:u 
mutemedi beyler ve şehrimizde 
bulunan Giresonlular vapura 
kadar cenazeyi takip etmiş, ta
buta Istanbul heyeti idaresi, 
kurdelesinde " Aziz arkadaşa ,, 
yazılı bir çelenk konmuştur. 
Allah rahmet eyleye. 

Posta idaresi 7 milyon zarf yaptır· 
maktadır. Bu zarflar bir müessese ta. 
rafından hazırlanaca"< Ye üstleri o mü· 
essesenin reklamını havi bulunacaktır. 
Bundan sonra telgraflar bu zarflar 
içinde tevzi edilecek. 

Samsun valisi 
Bir müddettir şehrimizde bu

lunan Samsun valisi Kazım P{. 
dünkü posta ile avdet etmiştir. ·-Türkocağı balosu 

Türkocağının yazlık balosu dün 
gece Büy:.ikadada yat kulüpte ve· 

rilmiştiı. 

.. Ziraat sergisi 
Ünümüzde ki Şubatta Kahi

rede bir ziraat ve sanayi sergi
si açılacaktır. 

Memleketlerde ziraat terakb i 
ettirmek için tes:s edilen bu 
sergide ayrıca sun'i ziya tesisa
b gösterilf.cektir. 

Sergi heyeti tertibiyesi hüku
metimizin de bu sergiye İ§tirakini 

temenni etmiştir. 

Maluller için vaktile üç defter 
yapılmıştır. Bu defterlerden biri 
malullere, ikincisi malullerin ye
timlerine, üçüncüsü de şehit evlit
larana aittir. Bu üç defter Maliyeye 
gönderilmiş, maliye tetkik ve 
tasdik ederek Kolorduya gönde
rilmiştir. Kolordu ıubelere ma
lullerin müfredatını değil, yekun
larını bildirmiştir. 

Malul def terlerinin musaddak' 
birer nushası da Defterdarlıkta 
buluqmaktadır. 

Dünkü içtimada şubelerin ko
lordudan müfredat listelerini is
temeleri ve defterdarlıktaki def
terlerin celbi ve para Zıraat ban
kası tarafından dağıtılacağı için 
oradan da bir memur davet o· 
lunmuı kararlaştırılmış, içtima 
pazara bırakılmışbr. 

Darphanede 
Resmi dairelerin, huıust müeı
s€selerin, siparitleri yepıhyor, 
Rüsümat motör ve ganbotlerı 

tamir ediliyor 
Darphanemize resmi daireler

den ve hususi müesseselerden 
verilen siparişler, son zaman
larda kayda değer ıekilde art
mı§br. 

Seyrisefainin bir vapuru per
şembe akşamı saat on sekizde 
köprüden kalacak, Yalovaya 
gidecektir. 

Vapur cuma sabahı saat beş
te lstanbula dönecektir. Yalo-
va kaplıcalan müdiriyeti tarafın
dan verilmekte olan balo yalnız 
güzide davetlilere mahsus ola· 
caktır. 

Baloyu Gazi Hz.ninde şereflen
direcekleri kaviyyen ümit edil
mektedir. 

İstin ye yolu 
Dönemeçlere örülen ta,ıer 

eski mi, yeni mi? 
Maslak-fstinye yolunun inşa

sından ıonra, yulun dönemeç 
yerlerine duvarlar örülmUş, bu 
duvarlar yoldan çıkan eski taş
larla inşa edildiği halde, taşlar 
yeniden alınmış gibi g8sterilmiş
tir. 

Bir aralık Emanet müfettişleri 
meseleyi tahkika başlamışlar, 
sonra mesele birdenbire kapa
tılmıştır. 

Bu hususta Emanetin yeniden 
nazarı dikkati celbedildiğinden 
mesele yeniden tahkik edile
cektir. 

Tahran )'olu 
Bunda dahilden tedariki müm

kün olan Şeyleri memleket dahi
)jnde~1. milli im~jµpelerimiidest 
tedarik etmek arzusunun giltil~ 
çe kuvvetlenmesile beraber sipa
riş olunan şeylerin darphanece 
harice nisbetle daha ucuz, daha 
sağlam ve urif temin edilmesi 
amil olmaktadır. 

Birkaç r1yd1tnr ~beti bir gr\ıp 
~-Ktt.ı.&k-:ıfle· @T-ahraii :.Jafasıhfta 

tetkikat yapmakta idi . 

Şimdi bütün resmi dairelerin 
ve bir çok hususi müesseselerin 
lavha ve mümasili siparişleri 
Darphanede yapdmaktadır • 

Son günlerde Tütün inhisarının 
siparişleri teslim edifmiştir . 
Rüsumatm motör ve ganbot
larından tamire muhtaç kısım
lar d=t. sökülerek daprhaneye 

getirilmiş, tamir ediJmiştir. 
Tamir masrafa senede 1,500 
lira kadar tuttuğuna göre, mü
himce bir para harice akmayıp 
milli bir mUessesemize intikal 
etmektedir • 

Maarifte; 

Bu tetkikat neticesinde bir 
nakliyat şirketi Kerkük-Bağdat 
hattı Uzerinde Hamkm fatasyo
nundan yolcuları alarak otomo
bille Tahrana götürmeğe karar 
vermiştir. Yolcular Nusaybine 
kadar yataklı vagonlarla gide
cektir. Nusaybinle Kerkük ara
smda şimendifer yoktur. Ker-

kükten Musula kadar otomo
bille gidilecek ondan sonra 
Irak şimendiferlerine binilec-ektir. 

Tahrana gitmek için bu hat 
üzerinde bulunan Hanıkın istas
yonunda inilecek buradan T ah
rana üç günde otomobille gidi
lecektir. 
Hamkın - Tahran seferleri bir 

kaç haftadan beri başlamıştır. 

İn h lsarlarda: 

Bu geceki Ay 

Güne~ın doğu1u: 4,56 - ba!ı;ı 19, 26 

Ayın doğu~u : 13.25 - talışı : 22,40 

1 
. Namaz vakitleri 

Sabah Otle licındl Aktam Yat•• lmulc 
3 12 12,20 16,15 19.26 21 15 2,E 4 

Hava: 

Bugün rüzgar poyraz 
esecek, hava açık olacaktır 

Dün hararet azami 28, as· 
gari 20 derece idi. 

Radyo: 

Bu akşam Ankarada 
Riyaseii cümhur 

~aat I 9 bando 
musiki heyeti 

---1 - ~Jasne: Fedr. 
2 - Fantezi Mona,·anna. 
3 - Rama: Tamburen. 
4 - Jiro: Dans Persan. 
5 - Yolsret: Vals. 

-==zz 

6 - Donizet ti: Marş. 1 
20.25 Ajans haberleri, ~0.50 Cazoant 

Sinemalar: 

Alkazar - Esrarengiz ada 
Alemdar-Pornpeinin son günleri 
Beşiktaş Hilal - Beyaz gölgeler 
Ekler - Beyaz kartal ı 
Elhamra- Kadınlara inanmam 

1 Etuval - Demir maske 
Fransız - Mandtt ıf.:esk~I.\ 

1 Majik t..... Kocamı isfeJ'IHf 
Qpera - intikam 
Şık - Stanley Afrikada 
Sür~yya Kadıköy-Fahişenin kızı 

Berberler 
Bir erkek berhr!rliği 

şubP.si açtılar 
Evvelce Berberler cemiyeti tara• 

fm da açılan kadın şubesine ilaveten 
bu defada erkeklere mahsus bir 
şube açılmıştır. Bu şubede cemi
yet azası meccanen tahisl ve tat
bikat görecektir. 

Berber olmayıp hariçten mü
racaat edecekler ve berber olmak 
istiyenlerden altı ayda 120 lira 
ücret alınacaktır. 
Kadın kuvafürlüğünü öğren

mek arzu edenlerdense her ay 
için 10 lira ahnacaktır. Cemi· 

Avrupaya' gönderilecek tale
benin imtihanlerı yepıl~ı 

Şaraplık üzüm 
Müskirat inhisarı yakında [z

mirden şaraphk üzüm mübaya· 
asına başlayacaktır. Bunun için 
idare umum müdürü Asım B. 
Izmire giderek mübayaayı ken
di idare edecektir. 

yette mukayyet aza 3000 raddesin• 
dedir. Cemiyet, azasına rr :ifıt 

Bu sene lise mezunlarından 
Avrupaya gönderilecek talebe-

nin müsabaka imtihanları yapıl
mıştır. Mühendislik ve lktısat 
tahsili için Edebiyat fakültesin· 

de yapılan bu imtihana 7 efendi 
girmiştir. tmtibanı kazananlar dan 

üç~ Avrupaya gönderilecektir. 

imtihan evrakım fa~ülte bu 
günlerde tetkik edecektir. 

Ba ıkpazarı caddesi 
genişletilecek 

Emanet Eminönlinden Eyibe 
giden yolu ve Eminönü, Balık
pazarı, Yemiş taraflarım açıp 

c lddeleri genişlet mi ye karar 
vermiştir. Pek dar olan bu yol
lar 30 metre geniıliğinde a~da· 
caktır. 

-------
~lüskirat inhisarı binası 

Müskirat inhisar idaresi ey· 
lülden itibaren Tütün inhisarı 
yanındaki Döyçe Bank binasına 
taşınacaktır. 

olmak üzere pek yakınC:a 
bir çamaşır:-n~ , ki çacak , 
berberlerin kullandıkları traş 
örtü eri ve havlnları burada yı

kanacak tar. 

lsper.yeda tütün yçH,miycr 
Ticaret odasına gl'len mallımnta 

göre lspanrada on scnccl::nbc ·i tütün 

'

yef-..tirmek için b'r ço!, tecrübeler )a 
pılmrşsa d;ı hiç bir netice alınamamış· 

tır. 

.. ......... :... ............................ 11!91 .. 

Koca Yusuf Amerikadan ge~irken 
nasıl boğulmuştu? 

Türk Sporun 44 numaralı sayısında bu şayanı dikkat yazı ile 
beraber Eşref Şefik beyin (derisinden gülen adam) isimli makalesi 
at yarışları, dünya kupası rr:açları. Spoıcı nasıl bir insandır? Ko~ucu 
Besimin hususi hayatı, Tenis, Futbol deniz müsabakaları seı-levhab 
yazılar bilhassa şayanı tavsiyedir. 

• 

J 
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Herkes geziyor I 
Seyahat, ancak Kutuplara aidip 

gelmek demektir • 

Avrupa şeh eri arasında mekik dokusanız 
nafile .. Bu, seyahat addedilmez I 

---=-== o:::::==============----=====" I Zengin o mak istermiıiniz? 
~ cfefı da bllttiıtiai '-1 ABET" ten ahıu;s. 

Tayyare plyanıo biletleri her yerde var ilkin, s&\lftaki kolaylıktan istifade 
ve bü~ük iknaiyeler iaab.dnden naı;bedar olmak isterseniz m\lJlaka .. ISMIJT. 
ren tlamz; saetf t.ıbllme111lıi arayınız. 

Bilet alac•k ve almıucak Bey ve Hanımeferıdiler; lüüon "JSABltT. kife
ılnı ttif defa gelinia, "Şart11ımc,. ~i okuyunuz. her halde biletsiz gftmezihttS. 

•J Al.JET,,. Y•nl Postah4n• civ,nnda Aksanyltl•r Hım .tQ"P No.. Jd 
Şıürı Z.de Ktmil Te1cf(>rr lst, 4048 

Bavazıt dtuT1sl11tle11 ı 8qı ltot bqluaqp dlir•ı• ı.slı.a MIUllD 
bir tMtnt11 it p _,.ada sahibi aaQrJcut •tmocliii takdirda 
Mlmluyetle tatalacajı ua. eluwıur. 

Satılmak llere etJ• pbuiı\e ltıralulan Şilkrll MJe alt ltlr 
lavabo ve bir ıoba ile Ahalet efeatllye alt Ot parça. .... " 
fllDMll Ula tarihinden itibaren • bet ıb ıarfmcla .,...._. 
kal«hnl .. ach takdirde bllmtizaye•e •tılaoatı illa o......_ 





Cucteyc ı cııcertlccck tteı..tt r l ınn tiı<rine ldare içinse (1dare ) )'&a"Ja 
ıtt ae ( \ 121 ) l~aretl tonulRıalıdır. 
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= SAYISI HE~ YE~':>~ o')-f UR.UŞ .:::: 

MATBAA VE lDAREHANE 
JSTA~BUL. Babıali, Antara caddesinde •v AKIT YURDU. . 

Tel J070 ( fdare) l97l ıYazı)t202 (Kitapı Telıtraf : Vakıt. Posta kutusu : 4fı 

[ Devlet Demlryolları llAnıarı ] '-.------------------------ ,. 
At yarışları _____ .. \ 1 Defterdarlık llAnları 1 

A~ada yazılı malzeme pazarlıkla ıabn alınacağından taliplerin 
4-8-930 pazartesi ıaat 9 dan 11,30 kadar iıabati vücui etmeleri ve 
fiat vermeleri ilin olunur. 

5 adet Deriden muhabere çantaaı (yerli) 
1900 Kg. Bakır çıplak tel 25 2m·m ,, 

530 " » " 35 " " 
230 » • .. 10 » • 

100 ,. " » 6 " .. 
80" " " 4,. " 
6 adet Snblümeli sabun (yerli) 

400 Kg. Beyaz sabun ,, 
5 » Fitillik pamuk , 
8 adet Pens puntu hurufat tutmak için (yerli) 

6 Kg. 16 puntu rakkam 

6 " 12 " ., 
4 ,, 24 " 

yerli 
2 " 8 " " 5 ,, 2 " tek ç.izgi 

15 ,, 24 ,, karan tül 
50 m 
20 adet 

122 " 
122 ,, 
86 " 
86 ,, 
50 ,, 
20 adet 

1 " 
200 Kg. 

1000 " 
1 adet 

1307 " 
150 " 

10 " 
2000 

" 200 Kg. 
75 ,, 

5200 adet 
2000 ,, 

Bez hortum 68 m•m 25 metre 2 parça 
Galvanize ıu kovuı (yerli) 
Resim 1'urşun kalemi (apollo) B-3 

,, ,, " ., H.B • 3 
,, ,, ., ,, H.H • 3-1 
,, ,, " ,, H.H - 3 

" " ., .. H.H-3 
Hesap makine bandı 
Tarihli madeni damga 
Karbonlu boya 
Madeni katran (yerli) 
Şapirogıaf tam No. 4 
Tampon gıasür garnitılrD. 240X200 yerli 
Marangoz kul'fUD kalemi 
Takeometre kalemi 
Beyaz kalem ucu 
Siyah yerli milrekkebi } 
Kırmızı ., " 

yedi 

San kalem ucu llA 
" ,, ,, adi 

Bakırköyünde Veli Efendide 
1, 8, 15, 22, 29 Ağustos ve 5 eylül cuma günleri 

Saat 14 buçukta (Altı hafta) Büfe, hususf trenler, Otobüsler. 

Bahsi müşterek (iş Bankası) murakabesi alunda yapılacaktır. .......................... ....;-

Evkaf leyazım müdürlüğünden; 
Guraba hastanesıne lüzumu olan 282 kalem Eczayı tıbbiyenin 

kapalı zarf usulile icra edilen mUnakasasında talipler tarafıiı· 
dan verilen fiatlar haddi layıkanda göriilmediğinden Ağustosun 
ikinci Cumartesi gllnil saat on beşte pazarlık suretile 
ihalesi icra edileceğinden talip olanlann şeraiti anlamak üzere her 
giln levazım idaresine ve ihale gilnü de idare encümenine müracaatlar1. 

P.T. T U. M. Levazım nıü~ürllllüo~en: 
1 - Jdare thtiyacımn temini için mübayaası lizımgelen 300000 

metre sabra kablosu ile 30000 metre dahill telgraf ve telefon te• 
ıisatma mahsus tek ve çift nakili listikli ve kalaylı bakır tel ka
palı zarf uıuhle münakasaya konmu~tur. 

2 - Mevaddı mezkürenin 16-Ey-\ıl-930 tarihinde ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin ıartname almak için ıimdiden ıartnamenin 
ilçilncll maddesine göre ihzar edecekleri teklifname ve teminatlannı 
ihtiva edecek memhur zarflan tevdi · için de mezkur tarihe miiaadif 
sah günü saat 14 de lstanbulda Yenipostahanede mübayaat komis-
yonuna müracaatlan. / 

Mar is~ Vilayetinden: 
Vilayet ııhhı eai ~;n kilosu otuz dokuz hra kiymeti muhamme· 

ne üzerinden 2 ı "" liralık kinin mübayaa edilecektir • Münakasa 
mllddeti 16 ağustos 930 cumartesi günü saat dokuza kadardır • 
Şeraitini anlamak isteyenlerin ıimdiden VilAyet sıhhat mUdürlüğüne 
milracaatlan ilin olunur. 

Manisa Viliyetinden: 

S..\.TILll\ EV - No. 4 7, 
Havuzlu hamam caddesi, 
Şeyh Ferhat mahallesi, 
Kumkc:ı pı istasyonuna 10 
dakika mesafede Yiizil 8 
melre, üç kat, bodrum ka
tında o.durıluk, kömürlük 
birinci \'e ikinci katlarında 
iki oda, ik~ sofa, iki hala, 
ücüncü katta bir oda, bir 

• 
sofa, kıymeti peşin para ile 
2000 lira, satış pazarlık 
suretile 9 ağustos 930 cu
martesi günü 14,30 def-
terdarlıkla. ( R- 207) 

Vakıf akarlar ve mah· 
liıller müdürlüOünden: 

Kıymeti 

L K. 
4866 96 

Jıtn tarihi 
1·8·930 il! 3-9-930 

Uzun Şncaettin mahallesinde 
Fuat Paıa caddesinde Uzun 
Şücaettin camii arsaaa (4866) 
lira (96) kurut llzerinden mllza• 
yedeye vaı:eddmiıtir. Talip olan• 
lar yevmi ihale olan (3-eyllll• 
930) tarihine müsadif çarıam~a 
günü saat (16) ya kadar Çene 
berlitq civarında İstanbul Evkaf 
mlldüriyeti binumda Mahldlit 
kalemine · mllracaatlan. 

Piyango müdürlil~ünden: 

200 ,, 
400 tt 

top 

Bnylik llıtik 
Ktlçtik listik 
Ferpurusyat (negatif) 0,75 

].00 
0.75 
1.00 

Vil&f"et ilk me~eri tçfa 1'10 lira kıymeti muhammeoeıinde 
: 13 kalfft •MT&ki mWtb'Oa m.tttıaka.saya konulmuıtur. 

PiJ&Dgo :aıtld0riyeti.~İ9i1'•1W 
aeacaine ait 10,000 aC:lehtabha 
tabettirileceğinden taba talip 
olacaklann pey akçeleri ile bir
likte 4-8-930 pazartesi ıaat 15 te 
müdürlllkte mllteşekkil mtıbayaat 
komisyonuna mliracaatlan. 

5 " " tt 

S ., ., (poıitif) 

5 " .. ,. 
250 adet Zarf (numune veçhile) 
688 ., Çam kalıw 3.40-4 X 0.25 X 0.04 
20 ) ,. " ., 3.40..4 x 0.25 x 0.05 
13 2m Süt beyaz cam 20 adet 1.000 X 650 

· 12 ,. Duble kırmızı cam 20 adet 1000 Y 600 
12 ,, ,. yeıil · ,. 20 adet 1000 X 600 

4 Kg. ince amb'alaj sicimi (yerli) 
200 ,, Kenevir ip 30 m-m .,. 

5 Kg. Mor galibarda boya 
SOO adet Kimyevi kalem 

25 şişe Pelikanol zamk 
121 kalem Eczayı bbbiye 
150 şişe Çini mürekkebi aiyah 
6,50 2m Beı siz IAstik lavha 4 m-111 

4 adet Cam elması 
1 ,, Döner koltuk 
1 ,, Maroken taklidi kanape 
1 ,, ,, ., koltuk 
4 ,. ,, ,. Sandalya 
1 ., Port manto 6 çengelli 
1 ,, Defter etajeri 
1 ,, lstorlu dolap (ktiçnk) 

Saat 11,30 dan sonra fiat kabul edilmez. izahat almak iste· 
yenler cumartesi pazar günleri mubayaa kısmına müracaat etmeli· 
dirler. Pazarlığa arzolunan malzemeden yerli bulunan ak1am için 
iştirak edecek taliplerin ntimunelerini beraber getirmeleri nilınune .. 
ıiz vukubulacak teklif atın kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

Ankara - b:mir ·Ankara ve Ankara - Haydarpqa ·Ankara ara
sında muhtelit katarlarda haftada iki defa iıleyen doğru yatakh 
vagon servisi iş 'an ahire kadar haftada bir defaya indirilmiı olup 
berveçhi ati hareket edecektir: 

Ankaradan - lzmire: pazar 
İzmirden - Ankaraya: salı 
Ankaradan - Haydarpaşaya : perşembe 
Haydarpaşadan • Ankaraya : cuma ...... 
Haydarpaşa - Eskiıehir hatb Dzerinde Diliskeleat civinndaki 

ocaktan çıkarılacak ('.l.}00 al' balast ve 6000 m' blokun kapalı zarfla 

Münakaıa müddeti Ağustosun 16 ıncı cumartesi günil saat 10 a 
kadardır • · . ' 

Evrakı matbua nilmunelerini g&rmek •e münakasa şeraitini an· 
lamak istiyen taliplerin Maarif müdiiriyetine müracaatlan ilin 
olunur. 

Manisa vilayetinden; 
Alaıehir-Nuilli, Eıme-Gare, Kula-Salihli, Demirci-Borlu, yolla

nnda iıtimal olunmak üzere 9110 lira kıymetinde mevaddı mü~teile 
mtıbayauı kapalı zarf usulile mllnakasaya konulmuıtur. MUnakasa 

müddeti 2 ağustos cumartesi gtınn saat on buçuğa kadardır. Me-
vaddı müıteilenin envaı ve teraiti teslim ve tesellüm hakkında faz

la malümat almak istiyenlerin viliyet nafıa bat mühendisliğine 
müracaatları ilan olunur. 

münakasası 25 ağustos pazartesi günO aaat 15 de Ankarada 
yapılacakbr. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Filyos beşinci k111rn inşaatının kapah zarfla münakasası 23 
Ağustos 930 cumartesi günU saat 15 de Ankarada Devlet demir· 
yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlannı aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyo
nuna vermeleri liıımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe itleri dairesinden tedarik edebilirler. 

* * 
750 ton yerli çimentonun kapalı zarfla mi.inakasası 18 • 8 • 930 

pazartesi günü saat ( 12 ) de Ankarada Devlet demir yolları bina
sında yapılacaktır • 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif me!duplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 14, 30 kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır • 

Talipler münakasa şartnamelerini (beş) lira mukabilinde An· 
karada Maliye ve muhasebe itleri reisliğinden, lstanbu!da Haydar
paşa veznesinden tedarik edebilirler , 

SATILIK ARSA 
Yakacıkta Mezarlık sokağında 

(3200) zira mıktanpda (lSO) lira 
muhammen kıykmet üzerinden 
ve bedeli ihale defaten almmak 
fizere 16 • 8 - 930 tarihinde Kar
tal malmüdürlUğünde saat 14 ten 
16 ya kadar müzayedei aleniye 
suretile sablacakbr • 

·ı····· ........ _... , ........ --a::11111111wwa uıuaar.::~ 

I~ sE.LANiK BANKASI 
Ü 1888 d~ tesıs edilmiştir 

ISERMA YESl 30,000,000 FRANK 
Merkezi umumi. lıtanbul 

::Türkiye şubeleri 
ii Galata, İstanbul, lzmir, Samsun, 1 
l: 
i! Adana, mersln. 
:5 Yunanbtan 111beler li SelAnik, Atina, Kavala 
H Her türlü banka muamcl~u 
~İ itibar · mekcuplar~ her nevi akç 
;! üzerinden besabatı cariye, çek 1 

~ . 
!! muamelAtı . 
f ~.1 •• 1 ... - .... 1 .... um:=ı::111111111a•11a::::. ., •• •• ••••fl••••"• .. n 

Zayiler 

Hazirandan bu ay ni~ayet ine kndar ki 
iki a,· oldu. Riza Demir isimli bir mü
hür k0

ayboldu. Bunu lutfen yazıveriniz. 
Sirkeci r\Jersin oteli Orhaniye caddesi 

No. 40 Sahibi Riza Demir babasının is· 
mi (Demir) kendi ismi Riza babasının 

ismi de yazılıdır. 

§ Seyrise{erdcn almış olduğum 45 N'o. 
tecrübe Pl:tkıısının tekini zayi eyledim. 
I Tükmü olmayacağı il:ln olunur efendim. 

Boyacıköy : Htl\~lF.T - -
Mes'ul müdür : Refik AHMET 


