
Müracaat çok ! 
Rusyaya ihraç edilecek derile 

rin tevziat listesi yapılıyor .. 
Rusyaya ihraç hakkı tacirlerimize\ 

ıntikal eden işlenmiş ve ham derilerin 
de etmek üzre Ticaret Odasına dün 
tevzi için verilen müsadeden istifa
akşama kadar 20 kadar tüccar mü
racaat etıniştir. İhraç edilecek malin 
az olmasına mukabil müracaatlar çok 
olduğu için Oda idare heyeti bu ..a
bah toplanarak ihraca ehil olanları 
tespit edecek ve öyleden sonra topla 
nacak oda meclisinde kat'iyet kespe
derek İktisat vekaletine arzolunacak-
tır. 

Rusyadan iade edilen deril~r hak; 
kında yapılacak muameleye daır yem 
bir tebliğ yoktur. Ticaret odası idare heyetinden 

Muhsin bey Hamdi bey Kontenijan mallara ait ihracat lis
telerile meşgul olan Ticareti hariciye 
müdürü Avni B. bugun Ankaraya av· kate alınarak Ruslarla müzakereye de 
det edecek ve bu listeler nazarı dik· vam edilecektir. 

ismet Pş. Hz. 
Bugünlerde Ankaraya 
avdet edecek değiller .. 

. ~ . 
Batvekil İsmet paşa Haıretlerini 

dün B. M. Meclisi reiııi Kazim paşa 
hazretleri ziyaret etmişlerdir. 

Başvekil paşa hazretleri akşam ü
zeri atla iki saatlık bir tur yapmışlar
dır. 

lstanbulun imarı 
M. jansen dün Alman
yaya gitti, şehrimizin 

imarı ne olacak?. 

! F~~!!y~~a~g!r~a~~o~~. 
nahiye ve kaza kongraları eylillden 
itibaren başhyarak khıunuevelde bi
tecektir. Bundan sonra Vilayet kon
grası yapılacak ve Ankarada yapıla
cak büyük kongra için murahhaslar 
seçilecektir. ___ _..,.... __ ~ 

TAYYARE BAYRAM: İÇİN 
İÇTİMA 

30 Ağustos Tayyare bayramı ihza· 
ratı hakkında görüşülmek üzre İs
tambul Vilayet, Kaza ve Nabiye şu
beleri reislerinin iştirakile bugün 14-
8-929 saat 14 te C. H. Fırkası merke
zinde bir içtima aktedecektir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 

t- J'(~tc mclı.tııbu 

2- ~(ın haberler 

3 Uncll sahifemizde: 
ı-- Eio..onotTiı 
2 l\!ahlı.cmc1crdt 

4 Uncu 2ahifemizde 
1- Ha\'oa r;ı.poıu 

i·- ~"elek 

Teşcir işleri 

lktısat vekaleti ağaç 
y~tiştirınek için hum

mah bir faaliyet 
sarf ediyor 

Bundan batka Kayseri, Afyon vila 
yetlerine 20000 fidan ııönderilmiştir. 

Şimalde Bolu, Kocaeli, Buraa, Kas 
tamoni, Cenupta Antalya, Adana vi
tamoni, Cenupta Antalya,Adana vila· 
yetlerinde olmak Üzre bir aydan beri 
iki amenejman krupu ormanlarda ça
lışmaktadır. Barem kanununun tat
bikinden sonra bu amenajman crupla 
rı dörde iblağ edilecektir. Bu surette 
amanejman faaliyetinin sahası birnz 
daha ız:enitletilmiş olacaktır. 
Ormanlarımızın bazırlarında büyük 

yangınlar vukua geldiği hakkında ya 
pılan neşriyat doğru değildir. Yapı
lan son tetkikata nazaran bazı ufak 
tefek harikler müıtesna, memleketi
mizde şayanı ehemmiyet bir orman 
yangını olmamııtır. Yeni orman ko· 
nunu iktisat encümenince tetkil edil
mektedir. ilk İçtima devresinde bu 
kanun mecliate müzakere edilecektir. 

Yeni kanunda umumi teşcir için 
bazı mecbuTİ kayıtlar vardı. 

Son gelen raporlara nazaran her 
tarafta fidanların sulama ve çapa nıu 
amelitına kemali itina ile çalışılmak
tadır. 

POSTA,TELGRAF U.MODORO 
Posta ve telgraf umumi müdürü 

Fahri B. bir kaç güne kadar şehrimi-

On yedi Atustos 
Türk Maarif cemiyeti 

günü olarak 
1'abul edildi 

ATİNA, 13 (Apoyev.) - Yunat 
hükümeti Türk muvaredatına karşı 

uami tarifenin tatbikine karar ver 
miştir • 
MUKABİL CEVABI TETKİK 

VE TAMİK EDECEKLER 
ATİNA, 13 (Apoyev.) - Yuna

nistanın Türkiyeye mukabil cevabı 

Etem izzet 
~ 

Türk istiklal harbinin ve Kemalizmin yarattığı ·-
ilk büyük edebi , milli roman ~ 

yarın başlıyor = 
"Yakılacak kitap,, müellifi Etem izzet~ 
beyin gazetemiz için hazırladığı Aşk güneşi E 

! 
edebiyatımızın kazandığı güzide bir roman ol· ~ 
dugu kadar lnkılAp Türkiyesinin kendi edebiva- ~ 
tının da ilk coşkun ve kuvvetli eseridir.. • = 1 Romanları daima biJgllk bir rağbete mazhar ~ 

ı olan genç edibin bu eserinin daha büyük bir ~ 
rağb~t uyandıracağından eminiz. "Aşk gii- ~ 1 neşı,, nde bulacagınız iJz; yep geni bir aşk, ~ 

= hummalı bir macera; geniş, hudutsuz bir heye- -
~ can ve milyonlarca başın takdis ettiği bir daı•adır. i§ 

-
Yarın okuyacaksınız ! 
~ ................................ 

.1i1tlfl!'IWll~~~ .. --•••1111111ı•••ı •smımıw•&&•&•••ıwı.nıa-:: 
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Macaristan mektubu (r-------... ·-----ı' -~011 Hili;~hr id 
il HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER Barem taliınatnamesi hazır Türk sporunu ve pehlivan

la ımızı nasıl buluyorlar? 
FeiemenkCie At/na mektubu ..4. da Dün akşam maliye vekilinin 

Türk pehlivanları dünvantn en kuvvetli Ne olacak? ~eva~ıınız Atı'na~a Hücum! nezdinde bir içtima yapıldı 
t 1 hl" la l O}ab "lir ANKARA, 13 (telefonla) - Barem kanunuııun tatb"1'ot ve sır 1 yere ge mez pe ıvan r 1 

• Konferanstakiinhıta Bir murahhas ait talimatname hazırlanmıstır Ve Maliye Vekili ıin hı rıı 
Anca\ teknik grı·mek şarttır.. ve tatsızlık devam -- gibi değil .. Bir tetkik olunmaktadır. 

Dün Macaristnnın hafif sıklet şam-1 lunan nazeteleri nasıl diktatör gibi... Barem kanunu dolayrsile maaşlarına zam yapılacakla~ 
ptyo ı Pap Laszlo ile buluştum. Bu ediyor ~ ---- eski maas kanunu mucibince aradaki zammın verilecegı hakl<ll1' 

t yaşında olup 1927 de Avrupa ---- teı·sı'r ed·ı'JOflgrl). Anıerlka11 gazeteleri İngiliz daki şayia doğru değildir. Vekiilet bunu tekzip etmektedir. 
, onu idi. Daha sonra Olimpia- Son geleli haberlerde U U 1 nıurahhası için böyle 1 

d g •P gelerek dünya şampiyonu gerginligi11 bir az ---- söylüyorlar Sergiyi dün de 8750 kişi ziyaret ett 
o ve son olimpiad müsabakasın- ATINA, 10 (Milliyet} - Müza- .,. 
da ise !in Kokkinen e maglup ola- hafifledigi bildiriliyor keratin inkitaı üzerine hükumetimiz NEVYORK, 12. A. A. - Gazete- Sergi heyetinden dün gece şu telgrafı aldık: Beyoğlu. !3 
r~k ikinci gelmiş ve şampiyonluğu LA HAYE, 12 (A.A.) - Dün sa- tarafından Yunan muhtırasına veri- ler, M. Snowden in hareket tarzını Serg~yi dün (87 50} kişi ziyaret etmiştir. Ziyaretciler meyaJJ! 
kaybetmiştir. Halbuki Kokkinen"i bahm en mühim hadisesi, encümenin len cevabın metni bugünkü gazete- şiddetle tenkit etmektedir. Herald ıla bır çok mebuslar ecnebi sefaretler memurini ecnebi mahaP"' 
Finlandia"da mağlup etmişti. Kendi- M. Snowden'in teklifi üzerine Çar- !erde neşredilmiştir. Yunan hükiıme- Tribün gazetesi, bu hareketi "mesle- mensup aileler vardı. 
sinden Türk sporcularını tanıyıp ta- sambaya tehir edilmesidir. Konferan ti 27 Temmuz tarihli muhtırasında bi ki bir sulh bozanlık" olarak tavsif et ~ 
nımadığını sordum: «Türk sporcula- sın mesaisi inkttaa uğramamış olup ze ihtilaflı mesailin hakeme havale mektedir. Nevyork Times gazetesi, Ziyaretciler üzerinde sergi fevkalade bir tesir yapmakta..4 
rını gerek buradan ve gerek Olimpi- encümenlerde değilse de hususi mü- edilmesini teklif ediyordu. Hükilme- M. Snowden in bir murahhas değil Bir çok hanımlar sergiden çıkarken şimden sonra yerli eŞY~ 
addan tanırım• dedi ve bana Türk Iakatlarda devam etmektedir. Dün- timizin buna karşı ne cevap verdiği- fakat bir diktatör gibi hareket etti- alacaklarını yekdiğerlerine temin etmektedir. Ecnebi ziyaret"' 
sporcuları hakkında şu izahatı verdi: den itibaren Fransız ve İngiliz müte- ni, şimdi neşredilen metinden anlıyo- ğini yazıyor. Baltimore Sun gazetesi !er serginin Avrupadaki emsaline faik oldug: unu söylüyorlaf· 

t Türk ırkı bence muhakkak ki spor hassısları temas haline gelmişlerdir. ise İngilizlerin ekseriya diğer devlet- • d - -

için yaratılmış ve spora son derece Davetçi devletler arasında yeniden r~tina gazeteleri cevabımız hakkın !ere fedakarlık tavsiyesinde bulun- BESiM B. MACARiSTAN 'TICARF.T -MUAHEDELERi 
müstait bir ırkdır. Bilhassa atletika hususi surette görüşmeler vukuuna da muhtelif mutalaalarda bulunuyor- duklarını hatırlatmaktadır. iKiNCiSi OLDU KOMiSYONU _.,. 
da. pehlivanlık, da ve sıklet kaldır- intiz'." .~~ilme~tedir. U:~umi intıba, Jar. Mes'uliyetin katiyen bize ait o- AYNI VAZiYETE DEVAM BUDAPEŞTE, 12 (Milliyet} Bu· ANKARA, 13. - Tica•et "'':if 
mada Türkler muhakkak birinci ola- gergınlıgın zail olmak uzre bulundu- Jaınıyacağı bu cevapta ispat edilmiş- VA~HİNGTON, 13. A. A .. - R~- rada buıt"Ün yapılan Macar darülfü- deleri aktma memur Zekai ve M .,r 
caklardır. Fakat teknik cihetleri pek ğu merkezindedir. Ve M. Macdonald' tir. y~er a!ansına nazaran Amerıka h~- nunları koşu f'Ullpİyonasına itlirak e- fa Şercl' beyler her gün hariciY:,.ı, 
noksandır. Bunu ikmal ettikten son- ın telgrafı hakkında bu gibi hallerin Atinanın en maruf gazetelerinden k~etı, La Haye konferansının han- den kıymetli koıucularonızdan Be- kil.letinde toplanarak tetkikatta _,A 

ra Türklerin birinci olmaaı pek tabii- beynelmilel konferanslara alışkın o- biri olan Elefteron Vima gazetesi ce- c.ınde kalmaktan ibaret olan siyase- sim B. halkın tiddetli alkıtları arasın nuyorlar. Bir çok devleti,.. yeni ';'"..,. 
dir, çünkil bunları başarabilecek !anlar üzerinde hiçbir tesir yapınıya vabımız hakkında yazdığı mekalede tınde devam edecektir. Ve müzake- da ikinciliği kazanmıştır it dahilinde muahed~ ak!ı i~in 111"" 
kuvvet mevcuttur. cağı mütalaaaı serdolunmaktadır. ezcümle diyor ki: r~tın inkıtaına mani olmak için hiç · caat ettiler. . !İl' 

Evveli 1g27 Avrupa pmpiyonlu- • • LONDRA, 12 .(A.('>-.) - La Haye «Cevap yalnız menfidir. Bu kadar bı~ !eşebbü~ d:rpiş eylememek.tedir. DENiZLi'DE ŞEKER FABRIJ<'"..ASI lngilizlcrle itilaf aktedibnıf; 
ğunda daha sonra Olimpiadda gör- , \lıcaristoo hafif 11klet şampiyoou <onferansını~ akibe~ı. hakkında.!-'>:>- sert bir ifade ile Türkiye hariciye ve- Mıllı mehafıl, JCneral Dawes ın La DENiZLi, 12. A. A. - Vali ve me Fransa ve ltalya ile de muah..de 
düın. Bu milddet zarfında ne kadar Dr. Ambruş Pol dranın resmt mehafilınde bazı umıt- kaletinden şimdiye kadar bir nota Haye ye gönderilmiş olduğu haberini buslarıınızrn ittirakile aktedilen biı· tolunacaktır. 
tarakki ettiklerine hayret ettitn. Cid . - ı dd d'l . tı" H lb _ !er uyanmaktadır. Hava açılmaktadır yazılmış olduğu cayi süaldir. Bilhas- tekzip ediı;or. 1 içtimada, şehrimizde 400 bin lira ser- AN KARADA GÖL ı. 

mış ve mag up a e ı mış r. a u d ·li M ı· ·· · · ilın k TETK KAT YAPIYORLAR ı· b" k f b "k · · ka r 
ı ur an gure§ gı a ma ço Bu. Ç b h " · l .. ·· ı-kki · · NEVYORK 13 A A A 1 t 1 . --

den çok tarakki etmişlerdi. Buda is- k" B h .. di"" da k f "- enı yor. a ı encumen ıçtımaının sa bu cevabın neşri de talep ed e - · ı maye ı ır fe er a rı ası te&ısı - ANKARA, 13. (Telefonla} ..-
pat ederki Türkler ıpora pek kabili- "d" > _arş~~ aya te m .usnu te a e- tedir. Türk hükumetı Yunanıstanın . :. · · · -. men- rar af ırı mıştır. mar müdüriyeti ilk faaliyet raP""-~ 
yettli bir millettir. Güreıcileriıniz a- ı ıp. La 1 kk.. . dılmıştır. muhtasar ve sarih tekllfine uzun ve ka çelık sa;ıal'.ıı?e .?'ensu~ bır takım GÜMRÜK TARiFESi da Bent deresinde bir ııöl yapıl~ 

ap. sz o - ya teşe ur ettı~ _ve PARİS. 13,. A. A. - La Haye de mübhem bir tahlil ile cevap veriyor. zevat kendılerının Georgıan manga- ANKARA 1 y . .. .. kararlaftınnı·tır. Gölün irinde ;,il 
bu münasebetle Macarlatanın dıger ı b · . . . 1 nesıa· t " t • 80 000 il" 3. - eru gumruk ta· • ' uz a§ma esasına müştenit ir tes- Yunan hükilmetının teklifı umum n rus en senevı , a if . . '. . . ler gerzebifoc<ktir .A 
spor pmpionlarını aradım. Meşhur viye sureti hakkında tetkikatta bu- idi. Muallaktaki bütün mesailin ha- l~0,000 ton manganez iştirası için r. e~ 1 te.!rıme,:;'~ld~.tat~ı_k edılecek ATINA SEFIRİMIZlN lzAfV'~' 
sporcuların tavsiyesi veçhile meşhur lunulduğu rivayet olunuyor. keme havalesini istiyordu. Türkiye ıtilUnameler katetmiş olduklarına ~r. lu munaoe t e ır t ımatnamt- ANKARA, 13. - Atina sef~ 
gampion Dr. Ambruş Pol 1 aradım ve GERGiNLiK HAFiFLiYOR münhasınn iti\Af edilmeyen noktalar daı~ M~skova?a;ı tereşşüh eden ha- azır anıyor. Enis bey buraya vasıl oldu, iıta•~ 
kendisinden Türk sporcuları hakkın- LA HAYE, 12 (A.A.) _ Sabah- hakkında böyle bir teklifi kabul ede- ben tektt etmıştır. DAHiLiYE VEKIU da hariciy~ erkanı taı·afı:ıdan iıtV' 
daki fikirlerini aordum. Bu zat Ma- leyin mali komisyonun içtimaı niha- cekti. Fakat bu noktalar son zaman- O DA iŞTiRAK EDiYOR ANKARA, 13. (Telefonla} - Da- edildi. 
caristanda hafif sıklet şampionluğu- yet bulduktan sonra gerginliğin zail tarda uzun uzadıya müzakeratı mu- NE".YORK, 13. A .. !'·.-1:-ima d_an biliye Vekili Şükrü Kaya Bey yann Eniı bey Tevfik Rü,tü beyi .--fi 
nu müteaddit dafalar kazanmış ve bu olduğuna dair hasıl olan intıba siya- cip olmuştu. Tarafeynin müzakerat bıldınlıyor: Per?u hu~u~eti, cemı!- (bugün) saat 3,S ta buraya avdet e- retle uzun müddet !:>riiıtü ve ~ 
gün dahi mühim bir mevki işgal et- si komisyonun akıama değru vuku- esnasındaki fedakarlıklarını görerek etı akvama. y~nıden tştırak etmege decektir. yet hakkında izahat v~rdi. 
mektedir. Bana Türk sporcuları hak bulan içtimamdan sonra kuvvetlen- hakemin bir fikir hasıl etmesi doğru karar vermıştır. _ _ 
kında şunları söyledi: «Türk sporcu- miştir. M. Hendenon ile M. Strese- olurdu.• ZELZELE OLDU! 
!arını evveli Budapeştede gördüm, mann teknik komisyonun vazifesini Elefteron Vima gazetesi bu yolda NEVYORK, 13. A. A. - Amerika !l•llJll!!ll!lllllll ... 111111111111111111111•11111111111•• 
cidden ümidimizin fevkinde olarak tayin etmek için yarın görüşeçekler- garip bir taktın mutalaalar da bulun- nın muhtelif yerlerinde zelzele ol- E K 1 E t 11 ~ 8 
Türklerin sporculuğa pek kabiliyetli dir. Bununla beraber rehine olarak duktan sonra en tuhafı olarak Yuna- muştur. Ehemmiyetli hasarat olduğu 
olduğunu her keı bili şüphe tasdik işgal edilen Ren arazisinin tahliyesi nistandaki Türk eml!kine Rum mu- na dair hiç bir haber yoktur. 
etmiştir. Fakat şurasını kaybetmi§- için derpiş edilen tedbirlerin tatbi:ci hacir yerleştirilmeaini bu yüzden bu GERGiNLiK ARTIYOR! ft~frrl ELBiSE FlBBlllSI 
tir, ki Türk aporculannın tekniki pek , husu!unun Y?ung pianın:n esasları emlakin sahibi ola~ Türklere teslim PEKİN, 13. A. A. _ Rusya-Çin 
azdır. Eğer bu da ikmal edilir iıe dahılı'!de t~~ı:at mesı;.ıesı hakkında ve iade edilme"!esınde? ~izım t~ra- münasebatındaki gerginliğin arttığı 
Türkler spordan bir çok noktalarda umumı bir ıtılaf husulune tabı olma- fın mes'ul oldugunu ıddıa edıyor. söyleniyor. 

:llaurutH orU sıklet şampıyo.. birinciliği almaları muhakkakdır. sı kat'i surette kararlaşmıştır. Çünkü bir çok Rum kitlelerinin Tür- ORTA ELÇi OLDU 
Papp las/o Mehmet pyan hayret kuvvetile her IHTI LA.FiN HALLI iÇi~ kiyeden. çıkıp Yunaniatana -~it'."esine BELGRAD, 13. A. A. _ Arjantin 

rasmda üç tanetıİ pek böylik iıtidadl kesi hayretlere düşiırdü, Mehmedin ı LA HAY~. 12 (A.A.} --;, Dıva_n!, sebep bız olmuş':ız 1 Eğer T~r~ye?.en hükO.metinin Yugoslavyadalci jeneral 
ha. dir. ""-L-~ T B L.. kuvveti her keai yenmeğe kafidir adalet, 19 Agustosta yukarı Savoıe bu kadar muhacır gelmeıe ıınış Turk konsolosluğu orta elçilig' e tahvil edil-

ız · _......_, ayyar, urn•n. ' ve "Ge " I k t" b t d d"'-· · · ! İ t 
Mehm~ln kuvveti biltün dlinya ııtl- teknikide olsa daima şampionluğu ka kal z mem e e ı se~ es ~ınta- malları a zapte ıuncz .ıınış. · · t e miştir. İlk orta elçi olan M. Albert 
re il . . nmel lılf"di F kat zanacağı muhakkakdır. Fakat niçin 1 arı hakkında Fransa ıle İsvıçre a- mevcut muahedeye ragmen Yunan- Kontiyoti yakında itimatnemesini 
t şek "ke~ını !:__dır eEI ı . ':; ~ Avrupaltla.rla münasebatta bulunmi- r~sında zuhur. eden ihtilifın. halli i- lılarm ahitlerini ifa etmemek için ile- takdim edecektir. 
\ n~ı.: i:°tt ~ ~ ıyı etle bü .~e , B da dl" A ı çın muvafık bır mühlet teapıt eden ri sürdükleri mantık.. . l --

~e. ru ~-~"erini 0 bilir e ;tunj yo~~~n~zd ur~ b ~e 1 der ~';1pa bir karar ittihaz edecektir. Diğer taraftan Yunan hükfımetinin Ingt.I•e:re~ 
unya gtmiırill dı Y~Jm . dd ay- fC : en~ em~~ adar.": u~ GELDi MI? nim resmi bir gazetesi olan Messager 

Y'.';rınkte "yi ~r r. J.~ a_~k hma hveld u slzuretde' enG~~ızı ~a~t b'-' BRÜKSEL, 12 (A.A.) - La Ha- d.Athen de Atina hükQmetinin ha- Pamuk buhı ani 
rure ve ı - aurotte a-eımııtır. er a e e em _ır. ure~ ıçın "' ye den bildiriliyor: İngiliz bankası kem teklifinin çok muvafıkolduğunu 

Burhan ~Uthft mukavimdlr ve son Macarlarla ve Fınlerle milnasebatta müdürü M. Montagu Norman'ın bu- yazarak bizim bunu kabul etmemek- LONDRA. 13. A. A. - Pamuk 
derce: mütehamm!Lfir. Bu gençle b~lunur iaeniz,_ hem bu kavimilerin raya muvasalat ettiğine dair bir şa- le haksızlık ettimiğizi iddia ediyor. buhranı hakkında bu gün bir karar 
Amstırdamda pek _böytık balmzlık ol- gür_ .eı uıuJlerlnı almış, hemde kendi- yia vardır. Mamafi, İngiliz menabiın Bu gazete sakıt hükQmetin pasapor- ittihaz edilmesine intizar olunuyordu 
muttur Daluı birinci tıaaL.L-da ~-~. ı k Bagltca patron teşkilAtları mühim iç-: ~ . """". nızı ~umut o aca sınız.• den, bu hususta hiç bir malumat mev tlarile lstanbuldan rık:ını• olan Rum- · ı· 
ken,,eo pek Nal blriail ür H N ' • timalar aktetmişlerdtr. Mesele ame ı 

-
1 

e f ı- · • cut olmadığı bildiriliyor. tarın avdetine müsaade edilmemesini olarak şu neticeye müncer olmuştur. 

ini defi nl 1 ~ 
NAZIRLAR TOPLANIYOR de mevcut muahedeye mugayir bulu- Ya hakem usulüne ,yahut sonuna ka· e e 'r ııın 'O• . LA HAYE, 12 (A.A.} - Belga yor. Yunan hükfımeti hakemin yalnız dar mücadele. Patronların hakem u-

0 U • tıa~sına nazaran, Belçika, Fran"':• ihti!Afı ~esail değil bütün müzakera- sulünü kabul etmek istedikleri zaııne 
ngil~ere ve Almanya mur~haslan- tın heyetı mecmuası hakkında rey ver diliyor. Halbuki amele buna muarız-

Yüz otuz iki bin beş yüy lira kıymeti muhammenell Edirnede l~ mutehassıal~rı yarın vazıl'.eti. tet- mesini .is~iyordu. Türkiye bunu kabul dır. Ve doğrudan doğruya müzakerat 
iki köprü arasında klln Mlllt emlAkcPn Fındıldıyan markalı Dizel kik edecekle~dır. ıı:u.karda zıkrı gc- etmemııttr. . . icrasını talef eylemektedir. 

. , . h ı. . çen devlotlenn hancıye nazırları ak- Diğer Yunan gazetelerırun yazdık YEN TA yy ARE LER 
motör ile müte arrl,. ve li adet Vals ve dört. ta~ ve altı Plan pma doğru huıuai surette toplana- lan da aşağı yukarı ~ep bu t~rı!ne LONDRA,l

3
. A. A. _Eylülde vu 

Zlhterl havi yirmi dört saatte otuz bin kilo zahireyı tahneden ve caklardır. üzerinedir Hele Hestta gazetesının ku b 
1 

k nı·kt b" · · 
L.u •- _,. PARİS 13 (AA) 0 · .. G u aca ve tayyarec e ırıncı-

elyevm wuı ııwıyecce bulunan Dakik Fabrikası olbaptaki şartna- • .. · · - azeteler, sözleri pek gülünçtur ... eçen sene !iğin hangi millette olduğunu tayin 
mede muharrer şeraiti dalreılnde ve bedoll sekiz taksitte tahsil ve kgoı·nnlfı.eg_rın.anızamiluhilmatınğde ~~ııl olan g~br: "'.'enizebl.o~ iktib·dardmevkkünkett~krar ge- edecek olan Schneider tayyare mu
ls ._ k . o a yuz tutar gı ı lınce ızım un an or ugumuzu, b k . . İ . d ık k .d tlıa tdilmc blnncl calrslc peşinen taksici mütebaki ye her sene gözükmesini memnuniyetle kaydet- endişeye düştüğümüzü yazan bu ga- sa a ası ıçın ngiltere e. ı sı .' -

calcsit vaktinde verilnMk llzere müzayede münakasa kanunun mad· m~kte bu halin. müzaker~lerin daha zete zaten Venizelos~ vasıtasıdır. ~~i~1';;°izjtf~1::::"a~ay;~ f~=;:e!':: 
del mahıusuı mucibince kapalı urf usullle miızayeileoi icra edil- :ıüsaJ~. •.uilmret~e ıle1 rilemkte•d~e yardım Geçen sene. M. Vd~~zelo~unt bİımet crübe edilmektedir. 

k .. 05 T 09 .... L. d ecegını ıt ey eme e ır. Pş. Hz. ne gönder ı 6 ı me u u, sa- MANŞI NASIL GEÇTi• 
mo uzere ' emmuz 9& Caruıın en itibaren 24 Aguscos 929 LA HAYE 12 A A s· . mimi bir itilafa vasıl olmak arzusunu · 
ta !hin k d bir .. dd ti il d dil . ld d . • . : : - ıyası d d k ha İ ,,_ H . LONDRA, 13. A. A. - Perry na-

r e a ar ay mu e e m zaye eye vaze mı~ o uğun an encümen, saat 16 da ıçtıma etmiştir. kay e ere tta ımet : •· z. ~:' mındaki isporcu motörlü bir deniz 
teınllklnt ttllp olanların 24 Aguscos 929 Cumartesi günü saac on E~cümen •. huk.uk m~teh_assıslarından ~alatya nut~nd~. b~na ıpret e~ği- bişıkleti ile Manı denizini geçerek 
beşe kadar bedeli muhaınmlnenin yüzde yedi buçuk nispetinde te- mi uteş~k~l tah koınıtenın yarın saat nd~ yazkaand Heyatıa s~ztü dotalartatıfrıpd şun- salimen İngiltereye .• müştür. Mu-

5 te ıçtıma etmesine karar e "ır ıye ar unarua an ın an a- ·ı h b f 25 d ki mlnatı muvakkate akçelerlyle birlikte teklif melı:tuplannın Defter- tir "Rhenanie" nin tahliyeaı· mv rmıle zami hüsnü niyet gösterdiğini iddia mk adı eyk ul me_sa. eyı ı saat a -
d 1 k ı,_ d il kkil ·· d ·h k . . · ese - . a a atey emıştır. ar ı maa.amın a m Ceşe muzaye e ve ı ale omlsyonuna tevdi sınin tetkiki teraiti hakkında teatii edıyor. -

'!!e!'!?!!'l!!eıo!liıieıi!le!!ı!rtıi!!1 !!!!l!i!(fzu~mii!ii!iu!!!!ll!!hı!!!!!o!!lu!!n!!u!!r!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!'!!l!!~l!!!'!! efkir edilecek ve müteakiben encü- Diğe~ gaze.telerin iddiaları da .~ep BiR iDAM! 
LE men içtima.tru çartamba gününe te- bu kabıldendır. Bu°;1ar": karşı soyle- KOVN?., -~2. _A. A: - Bu ayın~-

Milliyetin yeni anketi 
Yeni yazı ile yazmakla ve 
okumakta ne gibi güçlük 

/ere rasgeliyorsunuz? 
Hangi yollarla en çabuk ve en kolay olarak 

okuyup yazmağa alışmak mümkün 
olabileceğini araştıracağız 

hir edecektir. Bundan eve! M H n- necek söz çoktur. Şımdtye kadar ta- tuzuncu gunu bır pohs memurum• ol 
derson un riyaaeti altında .Aım~n ~u rafımızdan ne kadar fedakarlık göste dünnuş old~ğu_ndan dolayı id_aı_na 
rahhaaları ile Rende işgal kuvvetle- rildiğini d~i~ inki~ _edı;n Yunanlı- mahkfım ~dilmış olan .. "Pa~ kebıc".'s 
ri bulunduran devlet murahhasları !ar her vesıle ile eski ıddıa~ı;nda ı~ n~daki şahıs bu gun ıdam edil-
bir içtima ektedecektir rar edip duruyorlar. Hepsının haki- mtşttr. 

------·-- kate ve bedahete karşı tutturduğtt SIHHiYE MÜSTEŞARLICI 
AMELEYE BASKIN.. inkir teran.esi ~ynidir. Bizi cih,an ef- AT!NA, 12. A. A. - Mebuslar· 

VİYANA, 12. A. A. - Heimweh- kıtrı umumıyesı karşısında ~es u1 tut dan M. Paptas ııhhiye nezareti müs-
ren de bir grup amelenin bulunmak- ma.~ i~_tiy?rlar. ~albuki hakıkat elbet teşarlığına tayin edilmiştir. . 
ta olduğu bir kahveyi hücum ile ,a- te ortulmıyecektır. AMELE GREVi 
p~etmiştir. Ateş teati edilmiş, bir ~ok lll PİRE, 13, A. A.- Cemi ve vagon-
kimseler mecruh olmuştur. .,.,,ektep er J. r.L 4 !ardan buğday çıkaran amele grev i· 

PATRONLAR TOPLANIYOR! lan etmiştir. 
LONDRA, 12. A. A. - Yarın ip- müsabakası ZEPLiN TOKYODA 

likhane patronlar: federasyonnunun FRİEDRİSHSHAFEN, 12A. A.-
umumi komitesi "Manchest~r· de to- Zepelin perşembe 'günü Tokyoya do-
planarak hali hazırdaki pamuk buhra 15 ı"ncı· hafta ğru uçacaktır. 
nı hakkındaki raporu alacakttr. Reis, iıı•ııiıl••••••••••• 

Galata Karaköy Poğaçacı fırım 

lttlsallndekl mahalleblclnln 
üstünde 

Hanım efendilere : 
Pardesüler (kaş•> 

her renkte son moda 

14 ~ liradan· itibaren 

Pardesüler (uench-cost) 

be) ve 1Aclvert renklerde 

2 2 ~ liradan itibaren 

Muşambalar (tpeldl) 

her 131 liradan 
renkte 2 itibaren 

Beyefendilere : 
Meşhur Manderberg markalı 

(trench · coat) tan hej ve llclvert 

Pardesüler 

24 1 2 liradan itibaren 

Spor kostümleri 
16 ~ liradan itibaren 

lngiliz k ·· } 
biçiminde ostum er 
14 ~ liradan itibaren 

Çocuklara: 
ıng111z M b 1 bıçımı uşam a ar 

5 1 . 2 liradan itibaren 

Erkeklere: 
tng11ız M b 1 
biçimi uşam a ar 

811 l4 liradan itibaren 

Erkeklere: 

Türkiye I~ BBBkasıodao : 
llakimi)eti 1\lilliye bayramı ııı; 

sebctile 17 Ag-u;ros 929 Cumart 
günü bankamı7. kapalı hul ·01 ·:ıktıl 

BELSOG.UKLUGU 
FRENCi VE ADEMi lKT!fJ.\ll 

DOK.TOR SITK.1 NECiP 
Pıri• (SF.N Lun ve ( N~~l{Ell) 

idlnlklerinden mezun. Frengi ti 
müee!lr Belsoğukluğu ve iht11'11•: 
aşılm ve ( Ozonotemıl ) [le 
zamanda vo nüluetmemelı uzre ~ 
davl Ymı! Postane i<&rf!nnı Veloıt 
HanındL 

Damga 
tinden: 

müdiriye• 

Damga mıtbusı ihtiyacı ıçit 
kapalı zuf uaull Ue mübıyeuı il" 
olunan ilç bin kilo zamkı arabiııl' 
l l 8/!>29 tarihinde icra edilen (11 .. 

nakasasında tekili edilen fiat had~ 
Jayıkında görülmediP;inden 21 Al"1' 

tos 929 tarihine mü;sdlf çuşanıbl 
günü saat ikide Topkapu ;artY' 
dahilinde klln Damga müdiriyedPdl 
müteielddl komisyonda ikinci ıniln•· 
ksssnm icra edileceıtı ilan olunur. 

ZA Yl - Ağusıo>un 12 inci P'" 
zartesl glluü saat on dokuzd• Toır 
hsne csmii hsvlu>Linda ceketiıııl' 
cebinde nuluııan siyah cüzdan derıl· 
nunds 125 lira evrakı dskdiye, .,ıı· 
sıma ait 1273 numerolu otoıno!Jil 
vesikası kooperatif cemiyetinin Yjljlll 
beş liralık hissesinde ve kazınÇ ff 
unvan tezkeresi mlkpuzlın zayi ~ 

. l' 
Yenisini çıbracağımdsn esklsill 
hükmü olmadığını ve bulup telll" 
edenleri memnun edeceğimi ırz of 
lerim. Ortaköy taksisinde ·. 127J) o•· 
merolu oıomobil sahibi Sabri ,_....-: 

IBelsoğnkluğu freu ı· 
olanlann nazan dlkkatıo• 

Dr. Horhoroııl 
~'ennin en son usulile kııl'l 

olarak e;kt ve veni bebnguklu,ıı. 
frengi, idrar da~lı~ı. bel gevşeklıf 
ve mesane ve bılcümle kadın ı;t· 

~[U 
atsı.ılıklan tedavi olunur. ııeı<> ~ 
Tokatlıyanyannda •mektep ,,,k• 
i\"o 35 Tel: B. Ü. 3 l 52 

"Edimbourg" başvekil ile itra etmiş 15incl haftanııı en mühim Maliye kırtasiye deposu baf me- J 
"Yeni yazı ili! y;ızmal:ta ve okumakta ne gibi güçlüklere ras- olduğu mülakat hakkında beyanatta h b l nedir? müsabakası murluğundan: 14 1 Re,_·oglu d<irJüucü Sıılh huJcll~ 

• ?" bulunacaktır. a er Vekaleti celile hesabına 31 / 5/ 930 ti d ı "b gelıyorsunuz. d A d 1 k - ' ra an u aren mahkeme;inden: ..,,, • M · ır t · h rf · k r b d ·· d 1 ALTI CEMiYET DAHA AZA.' başlamıştır. tarihine ka ar vrupa an ge ece ve 2 <''" 
, ı tye yeru a ve yazı ın ı a ın a en on sıra a ça ış- vilayata sevk olunacak levazımı kır- BeyoP;lunda Tak;imde ;ıra s ıı· 

lngiliz p d •• 1 
abardininden ar esu er 

mış olmakla iftihar eder. Bu duygunun verdiği gayretle okutu· CENEVRE. 13· A. A. - Darülfü- Gelecek t1!]Aıtustos Pa- tasiyenin civar iskelelerden Dolma Kadınlara : !er caddesinde kAin ı lirisovergi :ıı':,1' 
cu ve okuyucularımıza şu :mali soruyoruz. nun mezunu kadınlar beynelmilel fe- cevap !arı zar &"ÜDÜ ak- bahçe ve Sarayburnundaki depolara . . l• (Tlu• 

G r k 1 d 1. . I O derasyonu kongrası altı cemiyeti da- M b 1 manının 7 numarslı daıre;ınt n"' 
e ece cevap arı er ıyıp top ıyacağız. kuma yazma için ha azalrğa kabul etmiştir. Bunlarm şamına kadar kabul edece- nakliyesi mahfuz şartnamesi muci- Fantazl UŞaffi a ar C .J111' r 

g üçlük verebilen noktaları ayrı ayrı gözden geçireceg" iz ve bunla· arasında y ı p bince ve yirmi gün müddetle aleni ve lstonbulda meydancıkt• ·" M· 
. . ugos avya ve orteklz Qe- "'iz. 15 inci haftanın enmühlm ·· k k ı ı f" 9 1 hsntn•- ıo, ıı. t" ntıınar.ıh 0. ı• rın nasıl ortadan kalkabileceğini, hanti yollarda eıı çabuk ve en mıyetlen de vardır. " muna asaya onu muş o up son ı- ua • 

k 1 1 k k - 1 k kü O haberi için alınacak netice yat haddı I&yik görüldüğü. takdirde -
2 

liradan itibaren !arda ya< deri ve ba&ır;ak uca«1'!,, o ay o ara o uyup yazmaga a ışma müm .. n olabileceiini YA DOSTA D ŞMESELİNDİ..? _ 14/ 8/ 929 tarihine müsadif Çarşamba ' " 
19

.,9 ı.,· 
araştıracağız. PARİS, 13. A. A. - Casablanca- l 19rğustos Pazartesi &"ünü- günü zevali saat ondörtte ihalesi ic- k 

1 1 
m~tegll iken 7 a~ı-ros - ı t•l',.ı 

Bu cevaplan derlemek ve güçlükleri toplayıp kolayını göster- Dakar hattında i9liyen üç kişiyi ha- llAnedllecektlr. Cevap ra olunacağından talip olanların bir ısmarlama OS üm er hinde ,·efat eden tuccard;ın bıe· 
mek işini yazı . a_rka_d,:ışla_rı_m.ızdan İbrahim Necmi Bey üs- ~il bir tayyare "Oued-Noum"ln 1000 larınızı Milliyet müsabaka senellk nakliyat ın bedeli muhamme- Beraha efendinin tereke•ine n1ı rıııl 
tu .. ne almıştır. Dtl ınktlabı ışının en çal,..,kan yapıcılarından olan ~lometre şimalinde karaya inmiş, ra- 1 ni olan 5000 liranın yüzde yedi bu- 30 d odan ı• 

·~ kipleri dost bir kabile tarafından mf. memur ujtuoa fllnderlnfıı:. çuğu nlsbotinde teminatı muvakkato liradan ldbareıı mece vaziyet olun ugu luP ~e 
arkadaşımızın adı, bu anketten iyi neticeler alınacağı için bir safir edilmiştir. lllT t MUaabakamıza haftaoıa akçesini defterdarlık vezneaine bit- illndan itibaren esh•b• (Tlaı in tiÇ 

ıl sayılabilir. M. POINCARE 1 '10 len mühim haberinin ne teslim makbuzunu hamilen müddeti alikadaranın bir ay ve vere!<~ :;ulb 
Anketimize her istek eden cevap verebilir. Cevapların müm- PARİS, 13. A. A.- M. Poincare olduğunu bildirmek ve alçlıı 0 mezk:O.re zarfmda Dolına bahçede sa- taksitle de muamele ay zarfında Beyoğlu dordunc ,..ıJıtl 

kün olduğu kadar açık ve misalli olarak yazmada ve okumada haataneden y~kmda çıkacaktır. Sabık . at kulesi kary11mda maliye kırtasiye a ılır. hu~uk mahkemesine 111ürt< 
k f d .başvekile bir aya kadar ı"kincı· bı"r a- baberın tercih edlldltfal izah d d üt L'-'• k · ~ 

10 .. r\"t''-n güçlüg"ü gÖstermPSi a i ir. eposun a m efeJU<U omııyonu ( 
""~ ---------------~.!..m_e_ıi~y~a~t~da::•:a~y~a~pı::la:c:aktır:.::;~·~~~~.!..e:t:m:e:kl::•_l~t:tl:r:a:k_e:d:l:lm::i.:e:ll~dl:r:·~~-ima::!h!!ıu~s:u~n~a~m:il~ra:ca:;:::a~t~e~y~l:em::•lc:::;rı.~· ~...!.:=:=:=:=:=:=::==-~~~~~~.:_l~ü-zu_m~u-i-ld_n~o-un~ur_·~~~~~...ı1• 
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§kOnomi
İlk Türk Sanayi sergisi 

MiLLiYET SALl ACUSTOS, 1929 

[_M_l_L_L_iY_E_T_iN_ş_E_H_iR_H_A_B_ER-LE_R_t_1]l 
' Türk , ------- - -

rette ,,.0:~~;~ ~biliyetini~ _neye muktedir olduğunu parlak su- Emanette lfil"!\"17§~~.\ Villigette 
1'ürk" .· . nayı sergısı açıldı. ~ l 

bu ser ~~ •stı bali hakkında tatlı ümit heyecanları duyanlar Emanet Nafianın sual- d ~> 1 Gazinin hediyesi 

Mahkemelerde 

Kırk beş liralık manto 
•••••••• 

Mantoyu satmağa götürmü 
bir daha getirmemiş ! 

i.ıluıı gıy~ gor:-nelidirler. Cünkü. orada ümitten hakikata giden --· 

diizuıınn:k ~~a· kısa ?~duğunu anlayacakt~r ve: bu yola n:utıak terine cevap Bu ne ~ .. t bl k Mili t kt 1 . . <rt.ıracakt ladzrn geldıgı hakkında besledıklerı kanaatı bır kat h J us a l · e me ep erını Ortada bir mantonun ismi geçiyor. Bu manto olur olmaz ma 
Ser . ·.ar ır. azar ayor bitirtınlere verilmek tatardan değil, bitmişi: 45 lira .. 

~iın s;_•yı bethahlarda görsünler. Onları Türk zekasının ancak Tcrkos şirkctile Nafia vck8lcti a- Kar,uzcu M h t ı· .. ·ı A ld" Maznun mevkiinde duran şu pembe çarşaflı hanım, dav.ıcr 
le tııadd"ı_Yede istihsal tarzına geldig"ini z;nnetmekten, ancak böy rasında cereyan eden müzakerenin ~llllle 00 ıse uzre VI ayete ge t olan şu kıvrak tazenin mantosunu satmak üzre almış. Fakat ne 

ı 1 tevakkuf devresi geçirdiği malum- ~ . , 
Biz t ~sa7 ~r. maddi deliller kurtarabilir. dur Vekiletin sorduğu suallere şirket h k ti 1'.lillet ?.'ektepl~r.ini ikmal ed~nlere 1 manto gelmiş, ne de.parası. Pen;be ça:şaflı .h~nım, mahalle 'e 

'I'iirkı'e anlı ıcınde Türk tanıyoruz. Ve tarih içinde tanıdığımız cevap ·verdiği halde emanet henüz ulfla ~e ,. verıl~e~ uzre .Reı~ıcumhur Gazı Haz,. yangın haber vermege çıkan eskı bekçıler gıbı bağırıyordu: 
,,.. n şu ~U ~ 

1 
b 

1 
b - f 

1
. . · t' Y retlerının hedıyesı olan ve kırmızı O kim l d k k be 1. 1 k . . ,Ukseı k ' .,n amıs u unuyonız ki, o, e~erı aa ıyetın en cevap vermemış ır. ciltli teskilatı esasiye kanunundan - o uyormuş a ır • ş ıra ı manto gıyı yanmış. 

tıı te e ı"mül sah 'k k d - h' b. h b k Şehremaneti Terkos şirketinin va· Seyyar. ka_rpuıçu Mehmet cvelki bı'r mı'kt.ar Vlla' yete go"nderı'lmı'•tı'r. Haşa, hen manto filan görmedim. Üstelik onlar benim paraları-
<ltllıştır ' 1 asına <;ı ma ıgı iÇ ır sa asını ıra • zı' t' h . "ht" h kkında ak•am kufesını· yolun ort1•. ına ko,·a· ' ) B" · ye 1 ve şe rın su 1 ıyacı a k' 

1 
" , Kabin üzerind~ cMillet mektebin- mı a dılar. Bir bölük on bir lira, yine bir bölük altı lıra •. Ettı u 

'•Vfü· il evelce uzun uz adiye mutalaasını bil- ra . ge en geçenlere mani olduğu için 1 r 
Yiik tnilİ nu etlerir hayatı iniş çıkışhdır. Zira, ekseriyetle bü- dirmiş olduğundan bu mutalaata ila- polıs memuru İlyas efendi tarafından d~n ç~kan . . . efendiye tarafımdan he- on a tı ıra. · Ben de şimdi onlardan bu parayı dava ediyorum 
diYor(a e!~er, ha~·atın yalnız bır safhasına kudretlerini teksif e· ve edilecek hiç bir şey olmadığı fi- menedilmek istenmiş isede merkum dıyedır .. Mustafa ~~mat Y~~ılıdı;. - Bu parayı ne diye verdin? Borç diye mi? 
'•tini r. nalbıı.;ı ccınivet hayatı tevazün ister. Türkiye, kud- krindedir. m:mura hakare t etmiş ve biçak çek- be~':ı:ı~:~~~r.Gazımn, gençlıge hıta- b - · Ö~~e_ya. aç kaldıkça ?a~a gelirlerdi. Ben de bir lira iki l r 
•J: inisr,1,.~:us zeminlerde teksif ettiğinclendirki, son bir kaç asır Ancak veklictin suallerini cevap- mıştır. ~- aşım .gozum sadakası venrdım. 
!la ıurel t k ld F k k T" k' .. h sız bırakmamak üzre yeniden sorulan . Bu sırada Mehmedin,J<ayın valide·! TAYYARE BAYRAMI _Sadaka mı veriyordun, borç mu? 
· g;'ln • ne apı ı. a at artı· ur ıye tevazun ayatı- suallere cevap ver;ıecektir. Bu ceva· sı Ayşe banrmda meseleye müdahale 
ti anı ıs, artı' kudretli bir elin sevkile düz ve doğru istikame- bın hazırlanma;ıııa ba~lanılmıştır . ederek memuru tahkir ettiğinden her 'ki 30 A~ustos Tayyare bayramında - Malüm a, alınmıyacak olduktan sonra bazı borçlar da sa-

İşteaıııTı.:tır. ikisi de yakalanmış.lardır. 1 

1meraTsımk :(apdılacaFktı~h· k d b' daka yerine geçer. Bu iyliğime karş:lık utanmadan bir de da 
ur(<- .. . b ( ' k . GARAJDAKi SU! iSTiMAL T B .. - a sım en atı a a ar ır; açt la Öl" .. .. "ldiirü" .... , 

ış) hareket . ıı ayıı.ıı ı yen <len canlanması ıı ısti · amete gı- TAHAKKUK EDiYOR A ANCA Y LA KOLUNDAN geçit resmi yaprlacaktır 1 
1 

r. ur ı:1~s~n, o r mu~~n · . 
'tiirk .tn~n net.cesidir. Fatih itfaiye garajında hariçten o VURDU 2 - Yeni alınan dört tayyareye - Hanım, ışıttın ya, manto fılan almadım dıyor. 
Bıı sanarı. nasıl c.anlanacaktr? tomobillerin tamir edilmesi ve h3rİ· Beyazıtta Büyük Çatal hanında Yeşilköyde isim takma merasimi ya-ı - Olanı biteni anlatayım efendim, insanlık hali bu sıkıldım. 

1 suale Le\ k .. . · .. d k'k ce benzı'n sat•ldıg" ına daı·r em•ne•e kuduracı Şerafeddı'nle makı'necı' Ah- pılacaktır Sandı"' d k b k d .... d" e~ki'ı,·ıe d _ ap vemıe ıçı.n, en.ıyısi, sıı.rgı. ıçın e tet ı. ve_ te- · · • • d · .. rrn an cı arıp u a ma gotur um ~ ol . vaki ihbar üzerine tahkikata ba~la met arasın a dün bir kavga çıkmış Cumhuriyet Halk Fırkası müfetti- _ Tellal m; bu h , ' 
cı:ıırııütu d aşma.lıd.'r Gerçı, bu ıl~. s~rgımız garp ~er~ı~erı t~- nmıştır. netıcede Ahmet tabanca ile Şerafed· şi bir hitabe irat edecek, Cemiyeti be-ı anım. . . • 

~or. ç k 11 e degıldır Fakat sanayıımız hakkında bır fıkır ven- Tahkikatın şimdiki safha>ına göre dini kolundan yaralamıştır. tediye azasından bir zat ta şehir na- - ~aşa, kab~~ etm~n:1· onun kendısı tellaldır. 
teierj~~ temenni olunurdu ki, sergiye davet olunan sanayi zürn itfaiye garajındaki ihbarin bir çok GARiP ·B{R fNTIHAR mına nutuk söyliyecektir. Balıkçılar\ - Sız sonra soylersınız. Ben bJJ hanıma sordum. Demek man 
Bergid ın hepsı ;;ergiye istirak etsin. Biitün sanayi istihsalimiz noktaları tahakkuk etmiştir. Emanete NÜMAYiŞi dan biri de cevap verecektir. toyu aldı, bir daha getirmedi. Kaç ay oluyor alalı?. 
ı tiraı.e toıılu olarak görülsün. Çok yazıkki, vaktin darlığından, ait malzeme ile hariçten lcaç otomo· . E.vv·e· lki akşam Haydarpaşa ve Ka· . Bundan sonra tayyareler şehir üze-, - Teşrinisani 1, Kanunuevel 2, Kanunusani 3 Şubat 4 Mart 

" etın bil tam·r edild" ' " mı'ktarda dik. . rııfde uracaklardır. i S N' 6 M 7 H . T - ' ' tııiştı'r esı icabeden•erin ancak yüzde otuzu iştirak edebil- 1 ıgı ve n. oyune gıtmek üzre köprüden 8,5 ' ~ , ısan , ayıs , azıran 8, emmuz 9, Aguıtos 10 .• Tam 
benzin satıldıg' ı tahkik edilmektedir. ta hareket ed · f · - ....,. .. ., • .,, . . . en seyrıse aın vapuru HAKKI Ş1NAS1 PŞ. NİN TEFTİŞİ on ay olmuş efendım. 

'C•h· Tahkikat bir az daha tamik edile- Sclım ki " ' ır ede . b . d b'll 1 .... 1.. ıye .•~ı arına geldiği zaman, ş· d' k d d di ? 
IOt. !) ... n sanayı şu elen arasın a ı ıassa şun ar goru u- cek ve ihbarnamcdeki diğer noktalar vapurun ıkınci mevkiinde bulunan Halk fırkası nıüfettişı Hakkı Şina- - ım ıye a ar neyQ ava etme n 
örınc encı~~ sanayii: ipekli, yünlü, pamuklu mensucat sanayii; da tahakkuk ~d•rse al~kadarlarm lü- bir sahsı meçhul saçlarını düzeltik· si paşa teftişatına devam etmekte o- - Ettim ama, şahidim yok, ispatım yok. Kadın cattr çatır 
~ii; bi~~~.~Yıı: vün, ıoek, pamuk <;orap sanayii: nebati yağ sana· zumu muhakemeleri istenecektir. ten sonra şapkas:nı iskemlenin üstü- lup dün de Bakırköy ve Ye~ilköy fır- yemin edince davayı kaybettik. 
l:ıi.e ın' uı ıa .a! i; cukulata sana.vii; konserve sanayii: c_ivi, tel, Tahkikat fezlikesinin bir haftaya ka- ne bırakarak kendisini denize atmış· ka teşkilatını teftiş etmiştir. Mahkeme heyeti keyfiyeti müzakere etti ve davanın tecile ta· 

h 
, • ad dar tanzimine başlanacaktır. tır • -

il ye eı;.ı es ya sanayii; galvanizli eşya sanayii; tahta ve mo- . .,,__, K. d 1 KAYIK YARIŞLAR! bi olduğundan ademi istimaına karar verdi. 
•.;: sana•; ·ı · lb .. k 

1 
k .. 1 ISTANBUL HARiTASI 8 ın ar feryada ba~lamışlardır. - . B' b fi k dm ki ık h 

q;r
1
·,,.. , . rıe U'!a. t sana:ıı; utncı.ı.u sanayıı: rent sana- H Nihayet vapur dıılımu• etraf ara•tı· .. 30 Agustos Tayyare bayramı gli· ıraz sonra pem e çarşa ı a yumru nnı s arak asmı-

'••ıento arita şirketi tarafından yapılmak • t ka b " d llı'r . .sanayi:. fil disi ve tarak sanayii. · İ . nlmı• ise de evvel' d '. d k' , .nu stanbulda mevcut bütün deniz na rşı agırıyor u: 
tnıl[-. . ta oıan staııbul ltaritasi Boğaz içınin ' a emz e ım•eye kuJüpl .. · · k'l B b k b' M l d "'lk d teşitli • •-.n medeni hayatında, ilk ön°;e lazım olan bu zengin Anadolu ciheti mü~tesna olduğu hal- tesadüf edilememiş. bilahare projek- erının ıştıra ı e • e te ır - a ım a var mu üm de var, mantom a var, kürküm ele 

~aıı1 ı 111sanayi r~vileri, garp mamulatile rakalıet edecek nefasette de diğer cihetler tamamile bitmiştir. t~rle _yapıl~n taharriyat neticesinde kayık yarışı yapı~ktır. var. Sen kim oluyorsun ki kırk beş liralık manto giyiyorsun a 
~?tJ.:i, haktadır. Hatta. ~ergiyi dolaşırken h:ızı mamuliit görülü- Bu kısım da yapılmakta ve ikmale- bır golgenın yüze yüze Sarayburnu IHSAN RlFAT B. GITII şırfıntı? 
hır lah· un. la_ nn Avnıpada mı, yoksa vatannnızda mı yapıldığı dilenler yeni harflerle basılmaktadır. p~rkına doğru gittiği görülmüştür, "' * • - yuzerek parkı · " ı · ki Şehrimizde Teşrini evel iptidasın· ~aı M.JANSEN{N TETKIKA"TI . n ı..-eesıne ya aşmış . cu··Nu··N "DLtYE HAB R t . Şıına Çin tereddüdü mucip oluyor. ve oradan uzatılan sırığa sarılarak dan itibaren tatbikine başlanacak o- l -~ E L.ER 
".•ler, b" knaat hasıl ediyonız ki, saydığım. ız büt~n ~u .:san~yi ne· İstanbulun imarı için tctkikatta karaya çıkmıştır. lan yeni gümrük tarifesine ait hazır-
tır. " ta nı.em»Jcat olmak üzre, azamı derece ılen gıdebıtecek- bulunmakta olan ~. Jan•en dün de Vapurun kaptanı bu adamı almak lıklarla meşgul olan gümrük umum 

S tetkikatına devam etmistit. üzre sandal göndermis ise de 0 kara- mütlürü İhsan Rifat Bey dün Anka-
Aliye Hanım: Muhakeme tarihi talik edildi 

m.}l1' •ıin I . . . Co . l k · Ç k GÖKSlİ VE SILlHTAR ya çık!ık~n sonra yür'üyüp gltmiştir. raya hareket etmiştir. Bcrğer ismınck Macar bir Kemanı Ekberin yaşının takdirine Aleti kati-
.. ~ · . l erı gıtmest nedir? k ve ucuz ıma etme tır. o KÖ','RÜLER1 B t ı; · - -- muallimi yüzünden zuhur eden hadi· olarak gösterilen bı•~k liıtlindeki tıı "iıı - I' • d . l'd" U u m ı ar nümayisini yapan zatın KADASTROSU YAPILAN .--
. l in{ '. ı:na a thaneyi genişletmeli ve mo ernle~tınne ı ır. - Göksu ve Silihtarağa köprülerinin v~~urda bulunan şapkasının içine bir sc malumdur. Aliye hanımın Ağırcc- kan lekelerinin insan kanı olup o -

dir. ıı}1 .. ıçın de yine imalathaneyi genişletip modernleştirmeli- altla.rı yumuşak toprak oldug"undan ka;:ıd b . .raktığı ve bunda Topru atı• MAHALLELER z~da. n:uhakeme edilmeo,nc ka~ar ve·i ~ığ_ı hakkındaki tıbbi adli raporuna 
" •'U hl ı k h ' ' Uııkapanı ile Mustafa Kemal oasa ilın t M h ke tarıh Agırc·za ıntızara k d' ıaı:ıı,.' '!y n ve en son maki na ile ralı.,ma<·an faJrika yasa· te ıKere mani olmak için bu köprü-. me tebı esap memuru Mehmet c . · r '.~ 1

• u. a ~e '· . • 1 ·arar v r 
1
• "" "< ~ , 

1 
· , 

1 
• • cadd~si etrafında kadastro>u yapılan ah t•t 1 dev ı vakın ~U L. • crın Ktıvetli kazıklarla tut .urulmasr- mı! adresı yazılı oluuğu görülmüştür. mı ~emesınm1 .. • 

1
d.l . kr~• · • ı Muhakemeye 19 Ağw;to• panrtesf 

I •a!d na karar verP " t' G"k k" .. , altı mahallenin daha senet ve çaoln· a~tıgı ıçın ta .1< ç ı e.e tır. 
1
. devam edileccktı·r. 

1~diliy~ e, Ti.rk sanayiinin inki~af meselesi kendiliğinden hal- " ": '. '.': ·~ su . ?prusu AYŞE H. ~\;f KALDI rırun tevziine baslamıştır. ~r~,t; 
1

• r demektir. Geni« ve cesim istihsal ic.in hol sermaye ve ~3 ' 5 .~e t;~. derın!ıgınde "~ ~·h~t.•ra- Çl~NE !YORDU Bu mahallelerle on iki mahallenin iHTiLAS DAV ASI GOROLDO TREN KAZALAR! TAHKIKATI 
,... • St ga koprnsu ıle 2.> metro <ıe rmlıg:nde H d d .__ ,_ la .1 • Kapalıçarşı maliye tahsil şüb:?si , . 
·~lol'eI er, Mod_ern mak. i_na.Ian k.ullanrnak için de yüks.e_k f.en. ve kaz ı l;larla tutturulacaktır. - ay ;rpaşa atf uare=t eden 30 çap rı verı mı~ olacaktır. ınem.,rlarmdan Kemal efendinin {:at..lca ve ~,,.ı,.,-cıde Tul<ubulan lııı~ ca\ d k b k d .ı d ~ numaraıı tren lh,ydarpaşa çayrnn- .d~ - 6110 1• 'h .1. ek 1 .. 1 tı'l • tren kuaları hakkında Nafia vekale-

'lif~dir !$Is ıster Bınnı temın e ece an a ır, <ıtgennı · e EKMEK VE FRANCALA NARH! dan geçerken ha~ üzerinde dolaşmak BiR ŞERiR ÖLOÜRÜLOO _, ıı·a 1 tı '" etm 
0 

m'o e •"': ti komiserliği ta afından yapılmakta 
·-aı . Dün e~mek ve .francala narhı ye- ta olan 80 yaşında Ayşe ismind~ bir Tarsusta eski asker kacaklarından g'.~ce.""da d•.""".' eclen muhakeme•'. olan tahkikat dün bitmiştir. Komiser 

~e.,;" ;edilen satılmazsa neye yarar? Şu halde, üçüncü inkişaf nıd_en tespıt .. 1ı!mı. 'e her iki narh ~adını e•meıinc rcmak kalmıştır. İh- Uluk"llanın Yaşmakçı köYunden İs- dun ı~taç edılmıt ve Kemal efendı lik, tahkikat eYrakinı çihetli adliyeye 
kıI&tı, ~ ~ahreç kazanmaktadır, propaganda, reklam, satış teş- ta ıpka olnnm<ı~tur. tıyar kadın tren yolJndm kaçabilmiş mail. hacı Hamzalar köyünden Sakine son mud~a•;nı yapmııtır. . , tevdi ettiği için Şark demiryollari 

Se tıhbarat ile kabildir. ÇOC1:JK BAHÇESi ıse de bu esnada yere dii~üp kolu kı- isminde lıir kızı cebren dağa kaldır- Heyetı hal.ame kararı tefhım etmeı< kumpanyaamın muhakemesine yalıi'ıtt 
tııin ~ <ıye ve l·redi bir (Türk sanayii irin banka) tesisi ile te· Şohremarıetı tara~ıı;dan Gülhane rılmıştır. <--- .. s mağa teşebbüs etmi~. köylüler ve üzre muhakem .. yi çarJllnbaya talik et da batlanacaktır. 
d-- C~'-'11.Ur M ; . ... " . . ,..._ parklnda vucuda gctırılo!cek olan ço- jandarmanın mümanaatine rağmen miıtir. , ------
'""l'l\ ı'h . adem çalı~mak ımkanını hazırlamak ıçın de, ıo-ıcuk blhçc·si nihayet 15 gü e kada KAÇAKÇILARIN ZABITAYA karşı geldiğinden öldürülmüştür YEDi SENE ACIR HAPiS \ KASABADA YENi INŞ . .\AT 
'il İ"i hı lllıyetli .. (sana} kafaları.) y_e.tiştinnek. lazım.dır. Satı')ın açılacakrı_r_. _ _ n r TAARRUZU - •• Hasan isminde üç yaşındaki bir 
•- ' al I Balatta zabıta ve müskirat memur- 17.MITTE YACMUR - f'J' · · kl "'ta1t • usu t, (satış kartellerı) vucude getırmektır. Banka a- 11_-'iJl fı ...... -k-H.- - 1 h H 

1 

i yavrucuga ı ı şem ıcra etme e maz leı;ti,' Jt>ayiq tipi ·''et•stirerek, sanayiimizi grup grup kartel- l!.!_, e err. . • ar~, mey anci kör ayim tarafından zmit havalisine bol yağmur yağ- nunen Ağırcezada muhakemesi görü 

Kasabada istirdattan beri 5.720.900 
liralık 2386 ev, 15000 liralık bir be· 
tediye daireai. 6900 liralık 23 furun, 
127 500 liralık 12 han ve otel, 100,000 
liralık iki mektep, 22 bin liralık cami 
ve mc,cit, 489.000 liralık 380 dük
kan ve mağaza, Z49,000 liralık 6 fa'>· 
rika. 2000 liralık bir Türkocağı bina
sı, 90500 liralık 89 kahvehane, yani, 
6,884800 liralık 2905 parça bina inşa 
edilmiştir. 

it 

1 
Hl El .., ( tesıs edi!~n gizli rakı imaldthanesini nuştır. Yağmur miktarı 9 milmetrc~ len Recebin muhakemesi dün intaç e· 

llııc• • 6e c 'i-ru sevk ederek il.cil Türk sanayii meselesini kö- MA Y ETFAL ,mlS.\MERES taharri cttikkri esnada kaçakçılar-1 geçmi >tir. e'l ı.. 1 ~ 
15 

A" p L • 

8 
, ' dilmi~tir. Merkum yedi sene ağır hap 

\>e . ..,, •~tn.ış oluyoruz. .. gu~tos . e•sem ... e gece~ı a- dan. ~e) Salih. )ford<,nJy, Kadyo. 1 Ad'1pazarla lzı:ıittc yagmurların se mahklım edilmiştir. 
'1i o lötNm ~ . k 1 ki . . d l .. ki b'ld' .. kırkoy HımayeıEthl cem:vetı tara .. Sotı. rı. F emal, t ooal Alcko ve kel Yal btiyü'< faidesi görülmüstür. Sabanca ALI EKBERIN MUHAKEMESi 
.. ~ 1'iırk • • :•ang• yo suz 1:1 ar ıç~.n e ça ı~tı arını. ı • ıgı fı.ndan parlak b;". nü.•amerc terti.p e- f to.. sana b 1 , n b b g n Gal t l s ı d d ı se m mfıştcrck hücum'arma mar ",da· yagmurlardan hafif bir şeytap ol- üskudarda, bir münazaa netı'ce•ı~ .• 

b' •ce"ı:. k ı er ~ ı ı , ıze u u a asaray ıse ı e ı ecek. varyete ıl e dı~er muhte!ıf eğ kalm:şl~rılir. , muştur. " 
llece".ı ~e ı p dak scı·g,den daha ne mükemmellerini göstere- lcnceler sabaha kadar devam edecek- Zabna memurları derhal bu adam·' - ·••••- _ _ de arabacı Hüseyin isminde birini öl· 

,._~clıp- ~rıl'., tarihi Tiırk san'at dehasmm bu gün içinde kıv- tir. !arı ,Jerrkst ve c'::nltsini :nilddei n-1 • Gümrük tarifooi ve ticaret mua- düren lranli Ali Ekberin muhakcmc-
.,e~_,ar Çemberi kırarak, hangi garp memleketini fer5alı fer- EMiN ALI BEY mumiliğe tc>liın . tmişlerdir. hedeleri - Yeni gümrük tarifeleri sine Agırcezada devam edilmiştir.Ma 

·.ıc b ak lcağıru şevkle görürüı. N. Bir hafta kadar evel Tr ıbzona ka- İma!athanedekı kaçak rakı yapmı- ' birinci te~rinden itibaren tatbik edil- hkemedc . polisteki şahadetini tevil * * "' dar giden Halk fırkası Vilayet hey' ya yarayan al· ve mcvat ta musade- r.ıeden evci bazı hükumetler ticaret ederek ratan söylediği i in tevkif e- IZMIRDE IKl RUM YAKALANDI 
-- -

CuNO r ı K'rlSı\Of it ı\ BEHLERt 

l\anıbiyo tahkikatı : Borsa komiserli~i 
ita b1ınka defterlerine bakıyor 

ti) • "'1ııyo bor 'lı!ı > n ı komıserliği. ilı- kaletın tebligat!' a intizar etiilmesini 
~ltı eııa, ~·~ İ•t rlin toplayan mali dün Scyrisef;ıin idaresine bildirmiş· 

. tı nek a k ı . Ja tahkikata dc-ı tir. 
t t~'P f ~r ~eı· l~omısc 1 k ~ Şarkı • ~1emlekt-tirnizde doınuz ticareti 

.flde uor ~ <tn1 c:. ı ı;ıbı i-.tLyaç ha· 
1 

- Bıf Fransız grubunun m mleketi~ 
•n 1•. ııe .ın <ambıy" alan mües-1 mizdcki domuzlardan istifade için te· 
~ bııtu "~"..'olup olmad.ğını tesptt ~ebbüsatta bulunacağı söylcnmelite· 
ı:,. •lııekt ;:k.ıb m hcsaolarmı tet- dir. Ticaret odası erkanından bir zat 
t;,~' l~re "~ı.ır. Bu gıui g~yri kanu-ı ou hususta demiıtir ki: 
tı • 4l ed •P·~«lasyon vukuuna - Samsun ve havalisinde çok mık
~ taııı,,k •.~ 1<;rın vaziyetleri muhta·' tarda bulunan yabani domuzları ba
lıı~'~ lıaııE~rulmli~tür. $arkı karip ı z: Ruslar toplayıp Avrupaya sevket-

tıllı•l .. i as.nın borsa ile kamhiyo meı:e te~ebbüs ctmislerdir. Fakat bu 
ııı;11 un Bo/arması. ı:ıenoluııınu~tur. ı karlı işin daimi bir hale gelme•i için 
~~~< . ,n""ı,.mcclısı, şehrimizdeki domuzları ehlileştirerek çoğaltmak 
' 'Yo •eı~ 1

• h:'nkaların müdür ve! zaruridir. Mühim bir İngiliz grubu 
ili b,, ~ktoi'u erı.,ın i~tiı:akile bir iç- Bulgaristanda domuz toplaui'ak için 
' r~ ea:::'uştur. B_u içtimada ye· (300,000) !sterlin tahsis ctmiı, sahil
~. ~hırı al kn ve ruzamnamesininJ !erde 12 istasyon yapmı~ ve bu işe 
~i,. "<ı';iy0 ~.~dar eden kı~ım!a~ııı 1 frigorifik .depoları havi 2 vapur tab
~~ ta,,.a,.., · rı hakkındaki huküm sıs etmıştır.• 

• ~r .. en tathiki esbobı görüşü-! INGILIZ LIRASI 1016 KURUŞ 
1~aat~tırcutar ht'lü ı Dün Borsada İngiliz lirası (1015) 
t ~r. Veltaıeti ~ ı. ı kalkacak -ı kuruşta açılmış ve (1016) kuru~ta 

ıhtılafına Taeyrısefaır'.- Vapur- 1 kapanmıştır. İstikrazı dahili (96) 
<ıyct ctmış ve Ve- altın (884,5) tur 

"' * * 
,,,, 1~!:anıbio Borsatu 12181929 
b~1 ... dıhıu l\A7.LAA TAHVii.AT 
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Bru ıı: wı ' ., 'ut ya oıı on 
1 r ~ " ' Ticr .a uı_ 

eti idare reisi Eıdn Ali bey diin seh- re crtilmiştir :nuah~de•i aktetmek için hükumeti- dilrek dahili dava edilen Ahmet d' 
rimize avdet ctmi-?tir. mizc L:"~iracaat CL nişlerdir. maznun mevkiinde buluouy'lrdu Sakrzdan lzmıre gelen hır yelkenlı 

GAYRI MOBAD.lLLERE PARA KA~PUZ ~A Y~CI !I \ TTI ' İik ticaret muahedesi İngiltere. Celsede bir kaç ~ahit dinl.miş, hep ile mal getiren Sakızlı Yorgo oğlu 
Yunanı>tand.ı crnFk hib. . Ortakofde Mue~zm Ç•«!'1az soka Fr:ı:-sa'. İtalya ile olacaktır. Iktis2t si de Ii Ekberin Hüseyini öldürdü- Kaptan Miha 1 Tranka ve tayfası Mi 
"b d'l' d ( 'O)a ki. . d ıhr,ayrı gmtla sakın İsraıl ıle Yakoya ait kar- vckaletı Lu devletlerle yapılacak mu- ğünü teyit etmi•lerdir hal oğlu lstcpa>:ı lstelya vakalanmış-

mu a ı .ı.er en "t şıye a a tev ... pu .. kl .. k k f; b . . d . . . , s " tır. 
>iat komisyonu tarafından J bin kcı' yıı u avı :· eı;< gıtmekte •:I ~e eler proıekrını haz ır'.amrştrr. Di· .. Yalanc;_ şahit Ah~ct. ele dogn .. y.ı • . 

1
. k d d d 

1 
( ba) 

1 
l 1 oradan gc ~ kte olan Şırkctı ger taraftan bazı devletlerle de ara- soyleyecegıne daır bır ıstıda vermi•- Kaptan ıle tayfanın kontrol mua• 

ıra a ar para a·,.. ı masına san- H 3 yr' . · 52 lı · k . . , · · . :I" J • d k k mı tı " · ıycnın nl!mara vapurunun mı<Ua nıuva kat tıca7et .ıtılafnamele-1 ti. Netıcedc lıeyctı h.ıkım,, bakikatı me eıı yaptırma an ayı tan şehre 
ş r • ~ ?algasına tuttılarak batmı~.kayıkçılar n vardır. söyleyerek ilk ifadesini tekit eden Ah çıktıkları anlaşılınıştır. 
BE~ZIN su~ IŞTIMAL.1. Ml?:'. KUrtarılmışlarclı!· Bu itilafna~el~rin muddeti ~ık- med.in gayri .mevkut ~Irak muhake- ! Her ikisi de evrakile beraber Sulh 

. İzmır. h.ı.valısınde ha~.ı çıt.hkl~r ıçın ~ te ... n sonra yenılcrı ak.tedıl~ezse o hü· mesıne • e nufus kaydı olmayan A~ı ceza mahkemesine verilmiştir. 
bıla resım alınan benzınlcrm pıyasa- BiR ÇOCUK ÇICNENDI kumctlcrc kar ı yem \arıfeler tatbik !'!!'!!"' ... ---------;,.,~~..;.;;,;;.;;;,;;;;;;;:.;::;;..;.;;.:,::;,:~;,;.-_,,. 
ya çıkarıl·>ak suretı;e sui iştimal ya- 581 numaralı otomobil dün Pan- edilecektir. 
pıldığı haber alınmrs ·ve J!Ctrol inhı· galtıda süratle giderken Sinemköy- ~ Ekmekçiler ihtilafı bitti - Ek
sar idarı.:si taraf.odan bu mc,cleyi tah ünde sakin Must'fa Ef. mahdumu İz mek\iler cemiyetilc Ekmek yapıcılar 
kik etmek üzre hir teftiş heyeti gön- zcte çarparak mecruhiyetine sebebi· arasında. aza kaydi mesele"iinılen çı
der~~iVir. Adanaya da bir teftiş he- y<t vermiş. çocuk Etfal hastanesine kan ihtilaf dün Ticaret müdiriyetinde 
yetı ızamı muvafık görülmüştür. yatırılmış. şoför derdest edilmişti . halledilmiş ve yanlışlığın tashihi ci-

BURSA' KAPLICALARI iÇiN BiR KAMIYciNYUVARLANDI he~ine gidilmiştir . 
Bursa kaplıcalarını asri bir hale ge Silivriden on yolcuyu hamilen İs- Alpullu ,eker fabrık~11 - Tra-

tirmek için te-kil edilen sirket heye- t b ı 1 k k_yada Alpu. ı.ıu şeker la.brıkası 22 A-' an ıı a. ~.• '!'c tc olan bir kamyon b f ı 
ti umuıniycsi dün toplanarak nızam- Safrakoyu cıvarınd~ hendeğe yuvar- ıı:ustostan ıtı aren aa ıyete gcçecck-
namedc yapılan tadilltı ve insası mu lanmıştır. 1 kışı agır. diğerleri hafif tır. B~ sene .. Par:c~r mahsulil çok be· 
karrer otel ve hamamlar;ı ait· planla- çc yaralanmıştır. r~ketlı olduı:-u ı~ın yerli şckc~lcr ih· 
rı tasdik etmiştir. _ _... ~· tıya~ın mi.ihım bır kısmını temın ede-

· - - cektır. 
TAPU KUYUDU UMUMtYE ELEKTRiK FABRIKASININ * Ticaret odasının içtimaı - tatan-

KALEMININ ANKARA YA NAKLi TEVSii BiTTi bul Ticaret odası meclisi yarın topla 
Tapu kuyudu umumiye kalemi ve .. Elektrik_ şirketi Silibtar ağa mev- nacaktır. 

hazinei evrakı. E>:liıldc tcmamen An- k_ıındc yem t .. isat yapmaktaydı. Te- Bu içtimada Fransa ve Suriye ile 
karaya na~ledılmış olacaktır. sısat. bun~an bir kaç gün eve! bitmiş aktolunacak ticaret muahedesi bak-

0 vakıt boş kalacak olan Tapu ~:.kınelcrın montaj ameliyatı bitmiş- kındaki rapor tetkik edilecektir. Bun
d~iresi üst katına Cağaloğlunda bir dan başka, Rusyaya ihrac edilecek 
b~n~~a bulunan kadastro baş mübcn . Maldnclcr sanayi müdiriyctindcn işlenmiş ve ham derilerin tevziatı in
d.'aligı ve fen hey'etlcri nakledilecek- bı~ ~cyct tarafından muayene edil- taç ve Odanın 929 kanunusani ve •u-
tır mıttır. • · Ye · 1 itti .k kin 

1 
. • bata ait heaabatı tetkik olunacaktır. 

HILALIAHMER BALOSU vci nnUhı e •.k rı. 1m
3 

ba. k•. 1erının kuv- Azadan Ömer Lütfi Beyin iki aylık 
H

.10,. h İ ' arn esı ın ı ovattır Ye . 1 b' z . ı .. ıa mer stanbul merkezinin ni mak' 1 Ka t ld . · - mezumyet ta c ı ve ahıre borsası 
29 A

- ınc er r a a yem yapıla "d )" · · · gustosta Büyükada Yat klüpte cak ol . t f b 'k · 1 yem ı arc mec ııınc aıt rıyasct ınti-
v_crec .. cği y.azlı. k balo hey' eti tcrti'bı'ye- an çımen ° a rı alanna da' habatı da tetkik edilecektir. ceryan 'Verecektir. 
sı dun Hilihahmcrdc içtima ederek -~ - ----·------
biletlerin sureti tev7.ii ve balonun ter BENZiN TIESTVIZMAIATLINDA sur ANKARA PALAS i 
tip işlerini . görüşmüştür. ' 

Balonun fevkalade olması için ça- Şeker ve petrol inhisar idaresi İz- (ANK\RA, j 
lışılmaktadır. mir havaliainc bir tefti§ heyeti gön- Bütün odalarda telefon, sıcak f 

SEYLAPZEDE'"'i:ER iÇiN iANE dcrmiştir: ~znıir civarındakı bazı çif- suyu, kalllrlferl vardır. Husust 1 
TOPLANIYOR lıklerle bila ru•um alınan Benzin fi- banyolu apartmanlar. t 

. Y":sada satılmışt_ır .. Bu. suiistimali ı- i Odaların flatı: 6. 8 - 10 1 Hiliıliahmer lstanbul merkezi şu- mır Defterdarlıgı ınhısar idaresine ve 12 I 
belen Of ve Sü.menc seylap?edeleri- bildfrmiıtir. liradır. Amerikan barı orkestra, 
, e iane cemi iı;;n faaliyete geçmi lcr- Teftiş heyeti çiftliklerdeki benzin erkek ve kadınlara mahsns l 
dir kaçakçılığı hakkında tahklkat yapa- 1 perukAr salonu, çaınaşırhane l 

Ş ıbeler şehri ı zengin ve hami caktır ı · 1 kil il h ' ' 
vPt:>, erverleri •e ·ncaat etmMer- B' . ft' h . d Ad h 1 gım•ı. ten "• t p ııne, yataklı J , ır tc ış eyetı e ana avali- , vııwonlar ~ırketinl t 
.ır ıde bulunmal"'.'taCıı • .. - .. '.:....... l·· n;ıcen~aı ıg.ı ' . -------- _...,,. 

Milliyetin yeni anketi 
Yeni gazı ile yazmakta ve 
okumakta ne gibi gilçlilk 

tere rasgeliyorsunuz? 
Hangi yollarla en çabuk ve en kolay olara 

okuyup yazmağa alışmak mümkün 
olabileceğini araştıracağız 

"Yeni yazı ik ya~makt:ı ve okumakta ne gibi güçlüklere ra 

geliyorsunuz?" 
"Milliyet yeni harf ve yazı inkılabında en ön sırada çalı:ı~ 

mış olmakta iftihar eder. Bu ~uygunua verdiği gayretle okutu· 
cu ve okuyucularımıza ş~ ~ualı soruyo~z. 

Gelecek c~vapları derlıyıp tophya~.agız. Okuma yazma için 
güçlük verebılen noktala.rı ay~ ":yrı gozden geçireceğiz ve hanla
rın nasıl ortadan kalkabılece.gını, hangi yollarda en çabuk ve en 
kolay olarak okuyup yazmaga alıımak mümkün olabileceğin" 
araştıracağu:. 

Bu ,.;evapları derlemek ve güçlükleri toplayıp kolayını göster• 
~ek ~şını yazı . a_rk3:d~şla_r~_ızdan İbrahim ecmi Bey ü _ 
tune atmıştır. Dıl ınkılabı ıs.mm en çalışkan yapıcılarından ola 
arkadaşımızın adı, bu aTtketten iyi neticeler alınacaı!ı için b 
kefil sayılabilir. 

Anke~irnize her istek eden cevap verebilir. Ce,·aµhrı mür 
kün oiduğu kadar açık ve m" .a,li ola .,,k yazm d .e o'.uınat 
gö ü ~n .,;·çtüğu göst .mr,i !<~fi lir 

• -
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- .. (Ut< 
Rüya 

• Uyanıkken uyıklayanlara 1 altında, apaydınlık uzanıyor, 
- Uyanıkken sayıklayan/ara kıvrılıyor, bilkülilp kayboluyor-

ıtba/ ediyorum - du .. , , 
Gök yiızilnden dimdik inen Peyman gülümsedi: 

REİSLİK! ayın bir huzmesi, adamın tam - Kimseler yok hannnefen- Bu g6nk0 yeni Dflnkfl bllmecemlzla 
N< hıkmcttir bilmem her keate yüzüne çarpmışu. Pencerenin di, rüya görmüş olacaksınız. bilmecemiz halledllml' ,.ekil 

~Reıslik" denilen ba• olmava dair öbür tarafınd" camın arkasın Ve hanmıına b' b dak Y • , ... - ır ar su SOLDAN "A"'A·. YUKARDAN A"AGI: . bir hırs vardır. Haydi, banka ve ya d t ki d .. · dır dikt d ~ u ~ 
anonim ıirkct meclisi idare relıllti a, annu çe r egını an ıi!1 ver en sonra, gene O asma 1 -Aıri veuitten biri (8) ı - Çiyin aksi (5) 
gibı maddi menfaat getirenleri öz· iki siyah göz parlıyor; dişlek bır gitti. 2 - Söz (3) lnltıi uçuran (5) 2 - Nida (2) Nota (2) Vermek(3) 
Jcmeyi tabii ve makul bulalım, lllı:in ağzın. takallüs etini~ dudakları • • • 3 - Yuva (4) 3 _ Felıikete ofrayan bir şehri-
bedava, beleş reisliklere olan rağbet görünüyor; pencereyi açmağa ..• Sekiz ay geçti. 4 - Küçük (4) Sıcakta döktüfü- miz (2) Bravo (6) 
o kilere olandan fazla. Bu ikinci h 1 'ki kıllı 1 .. B' gUn F 'h h k" mllz (3) . azrr anan ı e goze çar- .. ır , en a .. anını .. , o .. P-.. 5 _ Bevhude (6) Nı'da (2) 4 - Asil (5) lıı ın taliplerine sordunuz mu sıze d d , 
ckr al içlerini çekerek: pıyor _u. . ~ en geçerken:. •k! . su:ı;ıgülu 6 - Çocuk dofurtan (3) 5 - Yayın attığı (2) tat (5) 

_ Ne yaparsın kardcı hamiyeti Fenha hanını, boğuk bır ses- Jandarma nefen ıle ıki polıs me 7 _Maruf kırmızı yemı, (5) 6 - Tabii tatlı (3) 
diyor. le haykırdı: murunun arasında yürüyen, eli 8 - İplik (4) Boyun akd (2) · 7 hrar (4) Pomata (4) 

- Aman!.. kelepçeli bir mahkilma tesadüf 9 - Tahmin (3) Evi sağlam tu- 8 - Aksi, ter& (5) İstifham (2) 
Son gllnlerde İıtanbulun spor teı Pencere ııarsddı, cam zangır- etti. tan (5) _______ 9 _Bir ö_' lç~ al_e_ıi (6_) 

kiıatı reisliği için de böyle hamiyet- -
il bir aporcu çıkmış canı gönntden dadı, gözler, dudaklar, eller kay Adamla göz ggöze geldiler. 
uğnıııyor her neye mal olursa olıun boldu. . • • İhtiyar kadın yalnız Adam duraladı, Feriha ha-
lıtanbul sporcularının başına çılı:a· kalınca zile bastı. nnn sarardı sarardı, gözlerini 
nlı: himıet etmek iıtiyor. Allah yar- Hizmetrisi Peyman kocarak açtı, alnının terini sildi. . . Ve 
dımcıııı olıun ! Kimin? O daha belli " • 
değil! geldi: gayri ihtiyari, polislerden biri-

l;!u milnaKbetle bir belı:tati hild- - Ne var hanımefendi? Has- ne yaklaştı: 
y · yazacağım, bunu bana nükte- ta mısıruz? - Affedersiniz efendim, bu 
dan b'r ~b'usumuz anlatmıttı: - Adam .•. Adam. • • adam. kimdir? • 

Orman ve erazii vakfive müdürlüğünden 
Şilede vaki Yenlköy vakıf ormanlarının kara.;a,u mevkii ile 

civarından iki senede kat ve imal edilmı:k üzre lklbin kantar kömür 
81-8-929 cumartesi günü saat onbeşe kadar müıa) edeye vazedl!
miştir. Talip olanların lstıınhul evkaf mUdlrlyetindc orman "e era~i 
idaresine müracaat etmeleri. 

Bi:r .zat Eyipte türbe önünde <lur- - Hangi adam? -Azılı şerirlerden biri efen- --u--ı-ı-d--j--11----,-, --,----·--~----~-
muı, dua ediyormuş, tesadüfen gc- - Pencereden giren adam dim. Mükerrer sabıkalı. 0.n beş ey e ueın f1VO arı ve ıınan arı nnıuın~ı ı' aresı'n en• 
'en bir bekta i d'!vriei bunu görmü9 nereye gitti? seneye mahkum oldu. Sinop ha J · 1 

ve duacının· f b k '" k 1 ··f · ı · 1 T Peyman etra ına a tı: pishanesine sevkediliyor... r,rzurum - san amış iş etme mu eıtış ij!;ı ma 1.cmeı;inin rabzonda 
~ Aman yarabbi. bana §U reisliği _ Kimse yok efendim; pe __ n- _ Ya 

1 
• • • d tabii il ·· ilk el · ' · E Jt 

ihoan eti diye dua etti~ini iıitmiş cere kapalı. . . Muhakkak ruya vapur an yes e gumr muam esının ıcra ve ~rzurum ma a-
bermn yanma sokulup sormuş: gördünüz. Polis memuru merak etti: zasına sevk ve teslimi münakasası kapalı 1.arfla 28 Aj!;ustos çar-
-Affedersıniı. Beyefendi, ne dua Feriha hanrm başını salladı: _Neden sordunuz? Tanıyor şamba günu saat 16 da Ankarada Devlet dcmiryoll:ırı bina ında 

ediyoraunuz? _Gözümle gördüm; bana musunuz? ypılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
- Size ne? ihtiyacı varmış gibi, benimle ko - Hayır ••• Onu bir kere rü muvakkat teminatlarını aynı günde •aat 15,.30 a kadar umumi mil-
- Yok bir şey için değil, sizin nuşmak istiyormuş gibi, dik dik yada görmüştüm. dürluk kalemine vermeleri Uzımdır. Talipler milnaka•a şartnnmele· 

ıcra 

~ Leyli ve nlhari ~ 
l\ız F • At• J • J • Ana ııoılı tik 

.,;:k eyzıa ı ıse erı 1•11 k~!.oı••' 
Dlvanyolu: Çifte saraylar 

BUtUn 11nılları IC$kil edflmlş ıam devreli Jiı;edlr. Kayıt .e kal>ııl 
işlerine 19 ağu<ıo• paıarte•I gününden itibaren başlanmışt" Müracaat 
zamanlan cumartesi, pazartes~ perşembe günleri ıuı 10 dan 17 Y' 
kadardır. 

Telefon: lst. l 995. 3496 

Deniz sabnalma tonıisJonun~an: 
ı 84'>! metre alyıh diheı 

.ll62 " Tela 
2790 " Melıon 

300 Kol astarı 

100 " Vatka 
300 ıdet çizgi taşı 

Kapalı zarf 111ulıte thılıl taıl~ 
8 ıyl(I] l 9i9 111ı ıut ı 4 rf! 

f 2 kalem elbue malıemt1L Kapalı zarf ueullle lhılel taM 
J eyi Ol 1919 Salı 1111 JŞ ıe 

i0942 ıdet muhtelif numarada ıiyı!ı .,. beyaz zincirli makuı tlrest. JCı 
zarflı !halel ksıiyesl 4 eylul 19211 ÇarflD!ba gtlııU 111t 14 te 

6 kalem sancaklık tılı mobtellf renkte 1000 metre) 4 eylfll lliO Ç 
~amba saat 1 5 t• 

.~()() metre patiska) 4 eylül 929 uaı 16 dı; kıpılı zarfla lkal11i 
500 adet zincirli makara4)•1lül Çarfambı aut 16 daı kapab J&rfla 

24-000 metre ••pkllılı: halıt ) 4 eyi Ol 929 Ç&J'fınba Hat 1 G dı kapalı ,. 
lhales~ 

Milli müdafaa deniz lı:uvvetlerl ihtiyacı I~ bllidı muhmer mal• 
hizalarında muhmer gün ve 11ıtte ihaleleri icra edilecektlt'. 

Şarmamelerlnl görmek lıteyenlerln her gtın vermek isteyenlerin J.C1 

ihalede muharrer "atte Kuımpışada deniz 11tın ılma lı:omlıyon 
mtiracıatlan. 

menfaatiniz namına soruyorum. 
yüzüme baktı Polis efendi baş e · di yo rlni bir lira mukabllinde Ankarada :\Jalzeme dll!res!nden, lstanbulda 1 Jı ti 

du; c~ı~':'d.:~kemeye Reisliğimi efe-ndi!~~a·d·a hlmse yok hanrm !una devam e~ti; • ını ç vır ' :y~~~at~~a~~ğ:~:~~ı~~r.Erzurumda Eazurum işletme müfetti~ll- n~aat nıoteabui erine 
- Aman ui2im, ne reiıliği iste- Karyolanın altına, kanapele- ... Yağmur, bardaktan boşa- ..;;.-----·-------~----------- Y 

~~iait:lrı~ut:!\::; u:el~~ ::;:; rin altına baktı. Pencereyi açtı. myormuş gibi yağıyordu. Jandarma ı'ınala4fhanesı' oıu"d1'r1'1etı'nden•, z,onnul~ak Jükse~ ıııa~eu ıııü~eu~is mektebi ınü~ü müddeti ömrünüzde ko§maktan ana- Dışarda çıt yoktu. Yaprak kı- Karadeniz kudurmuştu. U il U U 9 
nı:ı ağlar.. mıldamıyor, kumlu yollar, ayın Hapishane gardiyanı, Istan- Jelınden· 

ECNEBi llERMAYES1 buldan sevkedilen azdı şerir bir Satın alınacak olan 2930 ekmek torbası kapalı zarf usulile mü- U 
Bir. polis karakolunda cereyan et- nizeloı" taraftarrrun mağlup olması. kağıt uzattı: nakasaya konulmuştır. Münakasa 28 -8-929 çarşamba gün[i saat 14 te K !f b d ]" 

49 
b' k• )" d "b t Jıı 

· b uh d ki d' "n .... 'se· lsıanbulda gedik pa,ada ı·antfarma ima!Athane,lnde yapılacaktır. Şart- eş1 e e 1 ın USUr ıra an 1 are o. mıt ır m avere en na e ıyorum: uç ncusu ı · _Al! .. Sana iyi bir haber. ' 
.Memur bir umumi ev i1leten "Büyük Gazi Reiıi Cümhunımuz name ima!Athaneden verilir. Teklifnamenin tarzı imlA:ı şartnamede mektep n1Üşteme}atından maden işletme enJS 

birine aoruyo<' Muatafa Kemal hazretlerinin !atan- Feriha hanını, öliirken, bütün ıl d T 1 k } b k' . k • 
- Yahu nereden buldun bu bir su bulu te9rifleridir. servetmi ona bırakmış, bir de yaz ı ır. tminat ma sandı~na verilip makbuz teklif zarfına ko- tüsünün üst atiy e a ıyeı a samının ınşa 

ıQ yd"'1llCI lwdınıt tçıcrınde bir clı: Çünkü: mektup yazmıştı. "Hapishaneden nulacakar aksi bal ckJifnamenin reddini mudptir. k 1 f rı b' -dd ti f kasa 
yerli yokl Hepsi Romen, Yunan, İstanbul Turk milletinin 11öz bebe- çrktıktan sonra, ömrünün sonuna ka M apa 1 zar usu 1 e ır ay mu e em ına 
Sırp, bitmem ne? li ve b~yük kurtarcısı ~azı Hazret- dar namusunla yaşa, rahat bir bayat Jan~arına iınaıat~anesi ~. ilanı: konulmuştur. Proje, keşif ve şeraiti anlan1 

- Efendimi Memleketimize ocne- !erine bkır sentueye yakın ~~~~n!ıyk~~ sür! .. diyordu. isteyenler Istanbulda şehremaneti civarınd 
bi rmaye getirdim, fena mı ettim? sonra avu• ve onu . . . . . (90) kilo Komprime kinin aleni munaka:;a usuli ile satın alına· 

FELEK beri hasretlik5eken bir ~~a gibı sıne Gardıyan dedı kı: . lstandul maden mühendisliğine ve Zonguldak 
------------ aine aldı. Gazı Hazretlennın ne kadar _ Her zaman: Benım arkam caktır. l\lünakasa 18 8-29 pazar günü saat 14 te lstanbulda Ccdik-

büyük~ir Tlirk babası olduğunu göıı- var derdin. Bu kadın mıydı o? ps;ada jandarma ima!Athııne<inde yapılacaktır. Şartname imalathane- n1ek.tep müdüriyetine tnÜracaat edebiJirle Meklepliler müsabata~ 
Gazinin gelişi .. 

terife~~~leri misafirimiz oldukları hal - Evet. den verilir. Kapalı zarflar Eylulün 7 inci günü saat 16 d 
de mesarife ıebep olacak bir mera- - Onu Istanbulda her za- Devle! deını'ryolları ve ıı·nıanları nnıuın~ı ı'daresı'ndeu-;. Zongulbak maden idaresinde açılacagından il aim icraıından feragat edilmesini ar- man görür müydün? U U U 

Mektepliler müsabakasında üçüncü zu buyurdular. Mamafi büyük kurta- - Hayır. Yalnız iki defa gör- teminatı havi kapalı zarf }ar daha eVV 
lı.igii Üaküdar Lisesinden 168 Aptul- ncımızın lstanbulu tegrifleri İstan- du'"m İkı'ncı' sefer ko"prü üstün- Ankara - Kayseri ham için Km. 244 şafaatli istasyonu cirnnndald ocak- k .. 1.. • • } l ] d 
lalı .. _ B ka B 1o k · d t • me tep mu( urıyetıne vası oma ı ır· rnsan ey zanmı§tı. a yazı bul hal ru pc zıya e memnun e - d .. .. .. tan çıkrnlacak 25000 J\13 balast kapalı zarf usulile münokaya konmuştur. -
şudur: miştir. e gormuştwn. .. .. 

On dördüncü haftanın en mühim Biz Gazimize ne kadar İtibar etsek - İlk defa nerde gordun? ı\lünakasa 25 Ağustos pazar günü saat ili ılı. Ankaradı Devlet Demiryol- Teşekkur se tahriren taziyet etmek tutfüıı 
haberlerini §U üç mnhim haber teıkil azdır. Zira O büyük inkil!plar ya- Mahkfım omuz sılkti: ları bina .,da icra edile cckıir. Taliplerin tekli! mektuplarını , .• mU\ akkat sirgememit olan akriba ve dost 
ediyor Bu mı.ihim hab rlerden birin- pan, büyük eserler yara.tan .. Daha bü- _ İlk gördüğüm seferi söyle temi ıaılar, ,1 ny 1 giinde >aat ı 5,30 a kftdar umumi müdürlak kıl emine Zevcim ve babamız Osmanlı Ban- ;"'~a samimi reşekkürlerlmiri ar• 
•isi: yük "Yok olmuş bir mılletı var eder.. meğc degmez ... Rüyamda gör ,-ermeleri •hımdır. kası ve menkul kıymetler ve kambiyo erız. 
"Tlirk-Rus" ticari miınasebat mese- bir Türlı: ba. bası?ır:' . . .. t" Borsası Komiseri Merhum Memet 
1 . İkincisi: Onun elindelri meş'ale bızım ııığı- muş wn. Talipler münaka 3 şartnamckrlDi 5 lira muknl'ilinde muhasebat daire Kemalettin Beyin Gerek cenaze me- Merhumun Zevce 

Atina belediye intihabatında "Ve- mizdır SELAMİ İZZET <inden tedar: · edebılirler. rasiıninde hazır bulunmak ve erek· kızları ve oğlu 
- -- Buna mecburdur! dedim. Söyle - Seni oldürünim PamÜkT-11üyonırİl~Z.&herke:siii:''şüp::- inkılabın Çapkın denilen yetiş-saadet Bu sefer gafilavlarİJ11 

şimdi: Niçin? - Beni mi? 1 hesine tahammül ederim. Fakat kin ve pişkin delikanlısı artık Hayret bey, alnı avuçlarJ1 

- Büttin Eebepleri bir kaç de- - Seni! Fakat Hayret bey denilen iyi buna müsaade etmiyecektir. içinde olduğu halde inler 
fa r-oyledim, istersen tekrar ede- - Eğer bu, seni memnun e- insanın, beni beşikten beri ve Her vesile ile her zaman ve her mırrldandı: . 
yim. decek bir şeyse hazırım! · her saniyemle tanıyan Pamu- yerde maskelerinizi parçalıya- - Benim izdiva<; etmeme ı 

Yazan: AK 4 GÜNDtJZ - Boş sebepler istemiyorum.! Çapkın bir dakika düşündü. ğun şüphesine tahammül ede- caklardır. İnsanlar kafi derece- kan yoktur. 
Beni ıkna edebilecek şeyler söy1 Ve te'.rar başladı, tane tane söylmem. Derhal, ne yaparrm bilir de çamurdan yaratılmışlardır, - Ben formül halinden 

bir şey yoktu. Yalnız karyola-! Kapı açıldL Hayret bey hay- lemelisin? ıltiyordu: !misin? Sus! Cevap, münakaşa fazlasına ihtiyacrmız yok! Fa- sediyonım. 
nm baş ucuna mütenazrr bir bü- retle sordu: 1 - Ben ihtiyarrm. 1 - Sana reddedişinin en bü- istemiyorum! Ya seni öldürü- zileti, faziletsizlerin istismar va - Öyle anlama! Beni bir 
yu - tc.tograf vardı. - Bu vakıt niçin geldin yav- - Ol. Kabul ediyorum. yük sebebini söyleyim mi? Sen riim, ya kendimi? sıtası yapmıyacağız. Hele sen! macerası izdivaç etmekten öl 
Bakınca anladı bu kendi fo- ruriı? Hayrola? Ne var? - Seni mes'ut edemem. beni .... şunun .. · için.·· iste Cebinden hemn küçük bir ta- Hele sen Hayret bey denilen ceye kadar menetmiştir. 

tagrafı idi. Hayr~t ~y demek Cicim Ali, _h~men sokuldu, - Ben mes'ut olmasını. d~ğil, miyor~un: Çünkü benden. . şüp banca çıkardı. tertemiz insan, Hele sen! Han- _ Bunu söyle ve makul ol 
uykudan gözlerini açınca da Çapkın~. e~~erı~. tuttu: rahatça nefes almasını ıstıyo- he edıyorsun? Hayret beyle Cicim Ali dona gi gaflettir ki seni benden şüp- olmadığına hükmti ben vere 

ı.,_ı kızı görmek ihtiyacında - Üşudun mu? rum. - Senden mi? Senin neyin- kalmışlardı. kımıldayamıyorlar- helenecek uçuruma sürükletti. ğim. .. 
idi, Başka bir şey yok. •. Oda- - Hayır. . . . . - Herkes ne aer? den? Söyleme böyle şeyler. dı. Çapkın kız, elindeki taban- Söyle! Söyle yoksa...... - Söyletme ninem! SöY~t 
ım içinde yalnız bir yatak oda- .~ayret. bey merak ıçınde ıdi. _ Dur burada ı İşte bunu 80_ S be · namusu cayı aşağı yokan haraket etti- Tabancayı ak saçlı alnına da- me Çapkın! Çok acıdır o. Bil 

, ıntla bulunması lizım olan eıı- Mut~~yen ~o~yord1:1: ruyorum. Ne diy~ceğini ben söy mdan. ~'.1' i;zile~::ıe~ şüphe e- rerek sözüne dev~ ett~: yadı. hayatımı ze~ed~n mac.e~adıt 
ya vardı. Ma;ıanm. ü~tünde k~ - Nıçın? N~~m ~e~din? leyim mi? di orsun. - Çapkın ~ız,_ıffetli kız~ı~. Hayret bey kıpırdamadan, .. - ~en ki zehir.lenn_u§iJ1l• 
lonyası bile bır çeşıtb. Komodi- ~apk~ ~ go~le~ru Hayret _ Madem ki biliyorsun? y _.. . Çapkın kız fazıletın ta kendısı- Çapkına bakU: tün dünyanın zehırlendevıı 
nin üstünde vaktiyle Cumhuri- beyın gozlenne di~: . _ Başka bir sebep hiı; bir - Ben alçak deg~lı!° Nınem! dir. Ben fazileti dudaklarına - Söylemiyeceğim! Ateş et! aksın. Söyliycceksin ... 
yette intişar etmiş "Enginin es- - Hesap so~ga geldım! be yok mu? ' - Ben de ?n?_?. ıçın soruyo- siper ederek Dünyaya çamur Bir an tereddüt. .. korkunç Hayret bey arkasına yasl 
ran,, namında bir büyük hikaye - B~nden mı? . se _!Yok. rum. Şu, densızligımden dolayı atan insan değilim. Siz, efendi- bir tereddüt. - • sonra: Ellerini koltuğun yantarJJla 
nin bir kaç sahifesi kesnmiş, kü - İkinizden d~, fakat. bılhas- . . . redd_e_~er, bu !>aşkalarma .?e~e: ler! Siz, hırsızlık edersiniz, baş- - Öyle. • . zattı. Ba§ını arkalığa d~~ 
çük cildi duruyordu. aa ıenden sonnaga geldim. . - Sem namuslu bır adam bı- medigım~e!1 ıstemez, . <?t~kini ka namusluların adım haramiye diye hafif bir sayha ile taban- Derin derin içini çekti, got 

B. 1. . k . tenıü- - Ne hesabı bu? liyonım Pamuk! kırdığım ıçın kaçar, benkinı tah ık Sız" namussuzluk cayı kendi kalbinin iizerine çe- tavanda: 
ır ıızmetçı ız, punç ,..-- H h b ! • • • . . . akl B ç anrsınız. . . ! J3 

ini azı odasının masasına koy - ayat esa ı - Daima öyleyim. kir ettıgım ıçın u~ aşrr. ~- edersiniz Dünyada kendinizden virdi. - Seni kurtarmak ıçill s 
lu Je bekledi - Anlaşılıruyorııun. Otur da - Başka bir sebep vardır Pa !ar tabii s_e~epler~tr .. K~b.ul edı- başka ~uslu tanımazsınız. Fakat ihtiyar Hayret bey, bir affet! Seni kurtarmak içİJl 

S 't M. • ! d di Ben konuşalmı. muk' yorum. Cıcım Ali, çırltibnıml der Buhran içinde konuşuyor ve sporcu delikanlı çevikliğiyle lüyorum. rı 
- en gı ınnoş e . . dedikodudan kaçar ka u . ma Ç k r ld . Ç k k 11 . arkası 
kri bekliyeceğim. - Sen otur şuraya! Cicin,. Ali - Yok! Emin ol yokı kul sebeplerdir BUtün dUnya etrafında bir çok insanlar var ap ıynın e ı~eSös.~~- ı. .. apkmta "dı~, e en 

. sen de yanına geç Var · fim d' rdu· - apma. Y ıyecegım. ve aya ı ı. .,11 Kız. bu ansızın gelişe hayret , . . · = : . , , . ahlikımdan, iffetimden, şere zan e ~yo · _ Sö le! Cicim Ali enesini iki r 
clı. Çok vakit böyle yapar- İkiaının de omuzlarından tu- • Ne dıyeyım bılmıyonım ki, den aslımdan {aslımdan şüphe - Sız hanımlar. · Otel garso- y ,. .. . _ da a~ı ere bııkJ>' 

1. Fakat tuvaletsiz geldiğine tarak birer k?ltuğa oturtu. Kar~ emın °1 yok! .. , " ede;, eder a, olur a, bi~ türl~ nlamıı, masum şo~ör .. y~~~- - Kat ıyen şuphelenmıyo ~~!arma Y ş Y .• 
ı. Çapkın kızı geceleri tuva- şılanna geçtı ve ayakta durdu· . - Öyleyse ben bütün _bu ne şeyler söyler a. . hepsı, hepsı, nnıfakruddemden ?ld_urursunuz rum. . _. . Ha ret be Kata kom~ ~çı 

.....,.~ görmeg-e alışmaını .. tı. Fa- - Bana hesap ver Pamuk! dıyeceklen,, ni kabul ediyorum h . kab 1 f kat dikkat ve sonra asnn yetışkın kadın- - İstedıgım en kuvvetlı sebe y y, . 'ltıh 
~·.,.... "" · • · · So ' epsı u · • · a · • . · b' d · d' .. ı ı den gelen dalgalı ve ını es çıkaramadı, bu da alev - Neye dair oldugunu bılir- - nra. . . . et Pamuk! Hatta CicimA!iyede lanm, asrın afif kızlarını, yenı ı e şım 1 soy e. le sö !emeğe başladı: . 

yanan gözlerinden korkup sem venneğe çalışrnın. - Sonra,_teklıfimi de sen ka- miisaade ederim 0 da iffetim- kızlarını orospuya çıkarırsınız! - Yapma bunu! Yapına ba- ses B Y Ot üç 0wı dO 
'idi. Hay~e.t beyle Cicim Ali şa~- bul edeceksın. .. .. . . den şüp.... ' Kanlar kocalar tekas ederler na ninem! Y~p~a ya~a! _ ıan:~~-tam ~e gÜıel bi_r .'' 
Capkın puncun bir iki yudu- kınlık ıçınde kalmışlardı. Bır Hayret bey buyuk bır cebn , B . ? S 1 S . e- acısı bizim içimize çöker. Ku- Koltuğa çoktu ve aglamaga ~a~ . V k ki erin en ı'/1 

'Ti da iken kapının zili öttü ve şey söyliyeıniyorlardı. Çapkın nefs ile ayağa kalktı: d -. ! enB mıC._ . us.Al~~ ~en zenler kuzinler çirkefe batar, başladL e ftı~1· tl'e. e.rd.e 
. . . G li kız b 1 dı Bunun imkanı yok! enm en ıcım ıyun. . ku 1 Ç km k d b' k a en azı e ısı ı ım. u patırdılan işıdildı. e yor aşa : . .. - . ç· ki d ömründe bu ka- bizim üstümiıze serer rtu ur- ap . ar;ııs.ın a ır ay [B) vila etinde mektuf>Ç ıı 

ardı Çapkının göğsü çatlıya- - Bu akşamki mıınakaşadan -Dikkat et pamuk! Çok baş ır n a am • sunuz parçaııı kesılmiştı. Tabancayı Y ak ve sıc 
~ibiydi. Avuçlan soğuk so- sonra odamda karar v~~ ka ıeyler dü~üyo~ ve nıd- ~~ :.~~h::::::: o~ra:~ Fakat inkıllbm Çapkı ndeni- tekrar kavradı ve: . • lunuyordum. Bu uz BittJledi 

Uk terledi. Ayak sesleri biraz Hayret bey, bana, benı mçm detmekle tehlikeye girl.yonız. ıdi. -Fp hal l Y k öy. len yetişkin ve pi'kin km, fakat - Sana, dedi. Bir dakika mü-
1• lı d reddettig"ini açdı:ça ıöyliyı:cek! - Her tebtilr.eye ruıymı. - arzı mu o ara ı -
_aş y ı. 
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Ayni fiattaki lastikleri\} hepsinden fazla 
dayanacaJ;,rını fahrikası ilan etınektedir. 
Lastikçilikte yeni bir PRENSiP 

·\\lı . Yeni bir ÇIGIR 
last:tE~ fabrikası bir seneden beri yeni bir 
"afl~ k vucude getirmeğe çalışıyor idi ve mu-

a oldu. 

M YENi MiLLER 
Uhtelff 

l!tetro 
1 

otomobiller Ozerlnde cem'an 4,800,000 kflo-
Oldııtıı ecrübeden sonra bu tastıa-ın nasıl bir harika 

anlaşıldı, 

Rakiplerle Müsabaka 
lktncı b 

~oıc 11 k lr tecrübede, aynı tipten 14 otomobile beter 
de dQn onutdu. Bırlne YENi MiLLER laatltl, on OçOne 
ltkııa 1 Yanın en tanınmıt 13 muhtellf marka lastıtt 
'Yret j,

1 
Çetın ve uzun bir müsabakadan sonra şayanı 

!ENi'MiLLE R 
day Utün rakiplerine nispetle çok daha fazla 

anarak kat'i bİI" zafer kazandı. 

ur~,ni Miller l~stiklerigelmiştir 
' satı Ye uınum 

it-y
0
! ıtıahaııı OTOMOBİL TİCARETİ T.A.Ş. 
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i~~r,~~sa icra dairesinden: 
' t ıı, l::fıraa.t ~ankasına medyun Balat çiftliği mutasarrıfı A

~"ıııc1, erıdının tahtı hacze alman kariyei mezkurede çiftlik 
iftı-~i ı::;e ~ezarlık mevldinde klln ıarkan Ali Efendi, gar
ık~g, terı 'b:ı, müfrez tarlası ıimalen sahibi senedin müfrez 
e ~tı ta~ n Balat ve Doğanköf yollarile mahdut iki dönüm 

, i~~dı ltıiih' l? «on» lira ve çiftlik arsası canibi yeaaaı Nabi 
r 1 ' ~endi h çıftliği canibi yamlni Ali efendi müfrez çiftliği ve 

15 ~aht1ıı 
43 
lrnıan yeri arkası, Ali efendi tarlası cenuben tarik 

, 0ıı fıe, ~2 «dört bin üç )'ÖZ otuz iki» zira mrktarında ana 
~ ıı, l!'~tlıeıı 8 Iıt. ve kuyu dibi ınevkiinde tarkan fİmendifer hat

' llııtter y 
1
ursa yolu, şimalen Cavutköy eraziaine munfasıl 

~ t•rl, 
1
°
00

u, cenuben tarik le mahtut 53 «Elliüç» dönüm mık· 
· fı1ııda O «Binn lira ve eski Karakol dibi mevkiinde ıar-
d~.~llb 11

h Bursa ~'esi, garben timendifer hattı ıimalen ta
diJıi lttıı l'ııık" P ethiye köy erazisi ile mahtut 157 «Yüz elli yedi» 
tt 1lllevk"tarı tarla 1500 «Bin bet yüzn lira ve kariyenin Kuyu 
~ Qatı 1 ı~nde §arkan Mudanya Buna ıoseıi, garben ıimendi
ıklt~n '1!1~~len Çavuıköy eraziıine munfasıl Hamitler yolu, 

1 ~arı te. lı ıle mahtut 19 «On dokuz» dönüm 2 «ikin evlek 
,~''.· lra~be 80 «Seksen» lira kıymetinde ve yine ıarkan Geçit 
~· tıırı,ı n Nabi efendi ve sahibi senet müıterek kahvesi ar
i Çeleı; i~n Nabi efendi ve Nilüfer nehri, cenuben Balatköy 
ıttitıd e nıahtut 5 «Bep dönüm mıktan ve 50 «Elli» lira 
ı~· ~ ~:d le.rla ve nohutlukta, şarkan Buna Mudanya ıosesi 
ı1 111 ile aj;'a şimendifer hattı, şimalen tarik, cenuben Balat 
'.~eçit ka tut 3 "Üç., döntim mıktarı tarla 17 «On yedi'ıı 

iı~l!i Ve N •.bvesi .demekle maruf mevkide tarkan Ali Riza e· 
l• toae a~ı ~fndıler müfrez tarlası, garben karakol ve Mu

fi,1 '•ı ile ~1 • ~ınıalen Ali efendi bahçesi, cenuben Nabi efendi 
tı Ve liarrı ~ tut tarlanın üçte bir hissesi 125 "Yüz yirmi beş., 
~~0aeai ıtier hududunda ıarkn tarik, garben Bursa Mudan
~~ tıııkta tenuben Hamitler erazisi ile mahtut 300 "Üç yüz dö
f'ııdihrberı'\~~rla 1500. "Bin bet yü~., lira, M~za~lık altmda .tar 
~~ lııüfr ıza efendı, cenuben Rıza efendı, ıımalen Nabı e
d~~ilrla 6 ez;ağı ile mahtut 1 «Bir» dönüm 1 "Bir., evlek mık· 

~,~~i, ll'a ~ ltrn lira, Mezarlık altı mevkiinde ıarkan Mudanya 

Kanatlı 
ö 1üm1 

Sinekler hummai tlloidl ve 51il' 51ri hu
talıkların mlkroplarını vücudunuza, yemek· 
lerinize , melbusatınıza aşılarlar . (Flit f i 
kendi lulumbasıyla sıkınız . Bir kaç dakika 
rarfında hanenizi bu gibı muzir mikropları 
ta~ıyan sınekleri . sivrı sinekleri n sair 
ha~araltan ıemizllyecektlr 

flit, ıahla kuruların , karıne1ların veya 
hamam böceklerintn gizlendikleri yuvaları 
ıahrip, yumurtalarını ifna ve umum hap· 
ratı itlAI eder. Aynı umanda sizede urarı 
dokunma1 ve kat'iyen leke bırakmaz. 

( F 1 11 ) i sair ha~raı öldürücü adi ma. 
yilcrlc karıştırmamalıdır. Daha büyük ve 
daha kat'ı ıeslr'i size memnunlyetb'llt~ se· 
mereler temin edecektir 

Tulumbasıyla Sıkınız 

j< •. 

TUrk~)'e t9tn umumi deı>O•u P )~::::.·::.;.:.;_-~~ ;Q~~~~ 
lııanbtıfdı Galıtadı Vı,.... Han No ı .. -·,.. ..__ ~""'-'"" 

J. 8ER'l v• Ş0REKASı -....a ,-" 

~)~tıt ı "B·e~ tinıendifer, timalen 8alatköy, cenuben tarik ile 
'ıq e ke.rf ır dönüm 2 «İki» evlek 7 «Yedin lira, ve yine ka
iııı, lllıkt1.~ında nıezarlık altta klSy dibi tarlası ile 1 "Bir" dö
~~;difer b tarla 6 «Altrn linı ve Nohutluk mevkiinde şarkan -----------
L~Ç laı( le. i:lı, garben Balatköy eraziai, ıimalen Balatköye 
~i~; '"lek n • cenuben Balatköyle mahtut 8 "Sekiz" dönüm 
~ .' fllrk Dııktan tarla 34 "Otuz dört" lira ve Beşkardeş mev
~f11lıtl\di:n geçit, ıtarben Balat kahve ve istasyon yolu, şima
. ~~ııı. 3 «Or, cenuben tarik ile mahtut 261 "lkiyüz altmıı bir" 
~>l~~ıi rrıe j;'.. evlek mıktarr tarla 1300 "Bin üç yüz., lira ve 
~ ı, ~irrı l ıınde §arkan Hamitli erazisi, grben Aşık Hasan 
\ılıı:i 0 baş; en Na~i efendi, cenuben CelepçiAli ve Hasan ve Os 
ıı~ ta.rt v; ~~kir pehlivan ve Cemal tarlaları ile mahtut 12 
1 "() .\iie~ O • A.ltmıı" lira Koca koruda şarkan Nabi efendi, 
'lı~ ıı bir ~~1~. şımalen Nilüfer,cenuben kahve yolu ilemahtut 
:\~1flltJ,,11~ N on~rn nııktarı tarla SS «Elli bet» lira ve Koca ko
~~ 1"f!ıı tııii t abı efendi, garben Ali efendi, şimalen Nilüfer nhri 

~rl\ 40 ! Kek ka~ve yolu ile mahtut 8 "Sekiz" dönüm mık-
1~1~ ·ı'bi efe "d.ır~» lıra ve Koca koruda şarkan Nabi efendi, gar 
• ~1 

t tııah~ 1
• ~.una.len Nilüfer nehri, cenuben müşterek kahve 

'~~I koru nı ut ~.sekız" dönüm mıktan tarla 40«Kırk» lira yine 
ht erı i'lilutv ınd~ §arkan Nabi efendi, garben tarik ve dere 
lıı.~t 6 "Aı:.r n~~~~· cen:ııben Nabi efendi müfrez tarlasiyle 

)~).. 1~a. iti.in lS;~~~nı mıktn 30 «Otuz» lira Balat kariyesinde 
\ d ıra bed il Yuzaltnııt" dönüm mıktarı tarla 800 «Sekiz 
\ e bed e e dain z· B k h 1 . ı.,lle eli ın k. ı~aat an ası u tsine takarrür ey emıt 
·q t 1~1trar nı~z ur ha~dı layık görülmiyerek On bet gün müd
~)~ 'rıhinden ~~~.Y~desıne karar verilmiş olmakla 1. Ağustos 
:q dieye konul 1 ıt ar On beş gün müddetle tekrar mevkii mü· 
l l>oıitolar h 01.ezkur emvali gayri menkuleye talip olanla
a~t ı anıılen dairei icraya müarcaatlaı·ı ilan olunur. 

ı~~ 2s~r~ ~e~renıanetin~en: 
h eııd· ıra ııcret!' h 1>-ıııetı 1 '. tııekteb· 1 ~c remaneti yol şubesi Amirli!(i münhııldir 

erı lıiiste i 
1 mc~urıu olan taliplerin mektep ve bulundukları 

r r vcsı ıı1ar· 1 . 

• AT YARIŞLARI ~ 
16 AGUSTOS CUMA 

l(arıu:abcy Harasındaa ıeloa 36 hayvanın lftlrakllo 
20 JıayvaQ satılacaktır. 
Hus al trenler Sirkeciden 

' 

DbDGE"BRDTMER!I [DMDRATi-DN 
- - - \d.DBTR.Orr. MICHIGANJ 

Bizzat c.tomobil kullanmağa merak ettiniıı: mi? Dünyada bundan 
mükemmel ve zevkli spor yoktur. Hiç şüphe yoktur ki dünyanın heı· 
yerinde olduğu gibi bizde de bizzat otomobll kullanmak umumi bir 
itiyat halini alacaktır. 

Esasları iyi öğrenmek şartiyle bizzat otomobil kullanmak, otomo
bilden yegane faide ve zevkleri mahdut bir masraf mukabilinde elde 
etmek deınektir. 

Bizzat oton1obil kuJlanmak isteyen adamı, en ziyade ceıbedebilecek 
otomobil Doçtur. Çünki evvel:\ şeklinin zerafeti ve kibarlığı itibariyle 
zevki temin eder. Saniyen kullanması kolay ve zahmetsisdir. Salisen 
fevkalade sağlamlığı itibariyle arıza ve bozulduğu ihtimali sıf\ra yakın 
olan otomobil Doçtur. Bu meziyetlero, sür'at sarsıntıdan azadelik, az 
sarfiyat gibi nleziyetler ilave edilirse Doçun para mukabilinde en 
yüksek kıymeti olduğu her kes nazarında tezahür eder. 

Tllrklye için umumi vekfllı 

KEMAL HALİL, MEHMET RİFAT ve ŞÜRBKAsl 

İdarehane ve satış yeri: Garaj ve tamir yeri: 
Beyotlu lstlklıtl caddeıl No 168 Aya:ı:pat• jandarma karakolu batında 

Telefon Beyoğlu 2124-Telgraf: Tatko Tılelon Beyotlu 1755 

TAŞRA ACENTALIKI.ARI: 
Aokllra; Zabttç. zade vt feriki Diyarbcldr ; Plrla~t1zade Sıtlu Nedim ve 
lzmir; Mahmut Ccllllettfn Bey Edip Beyler 
l(aysorl; Muhaddlszade Atim Bey 
Adana; Muharreııı Hilmi Bey 
Gazlayıntap; GUzcl beyzade Haaao bey 
Trabzon; Hacı Abbas ve mablumları 

Burs~ NtşllJtJ F.tpt ~f 
Samaun; Mt ofeııdl llOt SU4 8&111 Boy 
Glrc~on; lsnıaıt :ı:ad'o Valılt \.1 fllİ'6lıası 
lspartac lntfbalı flrketl 
Malatya: Dadılı zade Tülr Be)' 

Ş
IDDETLl ~ ı .. .._ · ,.nan tı.ıı" 

)\cyw !adlı btru......, bbl4a.tta,,.,., 
lltif, actiıılmıdlrld • IDıhi llr ...... p .ıdı 
IM!ecefnıtntr, .-- m.au _.- tılı" mblıll 
olap mqwlu flıl aıbbaD ,,_ 

ilan 

"Prult Sall • 
•C ·• Eoo • 
islıÔltrile cı .. 
keti fabrıklı .. 
oın alimeıl 
farikasıdır. 

Devlet ~eıniryolları ve linianıarı umumi Maresin~en: 
Mıinakasası fcsh olunan 60 km, yol malzeme-inden yalınız 

küçük 1J1alzeıne tekrar kapalı zarfla münakasaya konınu~tur. 
l\llinakasa 28 eylıll cumartesi ı;-ıinü ~aat 11.ı da .\nkarada 

Devlet Demiryolları !darasinde ) apılacaktır. 
• Jünakasaya i~tırak edeceklerin teklif mektuplarını ve muyak

kat teminatlarını aynı günde saat 15,JO a kadar umumi mudurl.ık 
kalemine vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini IO lira mukabilinde Anka
rada, malzeme dairesinden. lstanbulda Haydarpa~a mağazasından 
tedarik edebilirler. 

PA.RISTli: MOSt HOTELl ~t 
Oolcok11r cıddfei (ICllş mevkii.{ 

98 bütün esbıbı !1ttfeiı4t asansör, ıu-~ 
valet kabin•i! ve bwelu 70 od.i 
Telefon, 301\t 00 frank. Telgraf &d:I 
resi 

Puis. 33 MU80TEL 

. . .,,.L. 
• DIA( 

KONSERVALARIDi" 

kJ'fı!!!J!n~o~~ı~İlf 
YJ HfKAHAT HAllNOf.OLANLAR" 

": NORO·FORliH 

Me•'ul Müdür; BÜP.HANETTll'i 
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Hakiki~ ısTANBuL vıL YKr 

50 lira tediye etseniz bile, 
yalnız 17,50 lira kıymetinde 
·olan Parker Duofold mürek
kepli kaleminden daha iyisini 
bulamazsınız. 

Parker Duofold kadar faitıleli olan başka 

bir mürekkepli kalemi iştira etmek imkin

aızdır. Parker Duofold daha çafif yeni bir 

yazı tarzı gösterir.... Yalnız ucun kağıda 

dolı.unmasiyle hiç basmadan yazar. 

Osmirldiumdan imal olunan Parker Duofol

dun ucu kat'iyen aşınmaz. Senelerce istima· 

!inden sonra bile göze çarbar hiç bir atın· 

mayı glSremeıaini'l. 

Gerek kınlmaz zarfıoın güıel renkleri ve 

zarif şekli, gerekse doldurulmasındaki kolay

lık sayesinde Parker Duofold sizin için U:'.UD 

seneler memnun edecek hakiki bir mücev

herdir. 

Mürekkepli kalem satan bütün mağazalar, 

söderimiıin hakikatini tasdik edeceklerdir. 

Bizzat kendiniz ııidip tecrübesini yapınız. 

Dort cin~inin liarı 

Miirac 

Maarif vekllletlnce musaddak yeni açılan 

Dikiş ve biçki dersan~si 
Birinci devre derslerine başlanmıfhr. 

Müdiresi: .\.ladam YF.RANLHI PAPAZi.AN 
Gayet kolay Fransız usuHyle ko<tum, tU\alcı, beyaz i~lerl maa

tafslllt dikiş bilenler< 1 ayda hiç bilmiyenlerc ,J ayda mükemmelen 
öğretilir. Badel'imtlhan talibata :'\laaril vekAletlndon musaddak şebadet
nameler verilir. 

Kayit için Beyoğlünda Kurtuluş Tepetistu tramvay caddesinde ı 16 
~numaralı Papızy:ın aparumanın birinci dairesine mtiracaat olunmas1. 

Adalar malmüdürlüğünden: 
Jra K. Mahallc•i Sokağı No. Cinsi Tak>imaıı 
!50 Büyükada Kumsıl 30 hane Birinci kat '1 oda mermer taşlık 1 

120 • • • 1 1 • 

• • .'.1uradiye 15 • 

! o • • Burgaz 29 • 

mutbak 1 hcl• 2 inci kat 4 oda 1 •cıfa 
1 hela kuyu sarnıç bahçe 

1 inci kat 1 oda 1 taşlık ı mutbak 
1 hela 2 inci kat 3 oda 1 sofa ı 

hela kuyu sarnıç bahçe. 
1 inci kat 4 oda mermer taşlık 1 kiler 
1 mutlıak l hela 2 inci kat 6 oda 
1 koridor 1 hela b!hçe ayn sofa 
altında 2 oda 1 ınuıbak 2 sarnıç. 
1 inci kat 3 oda 1 taşlık ı hamam 
1 kiler 1 lıtla 1 mutbak 2 inci kat 
6 oda 1 salon 1 hela :ı üncü kat çatı 

arası bahçe samı~-. 

Mülkiyetlerinin lüruhtu halinde tahliye edilmek >artiylc bal4da muharrer 
emvalı ~ayrl menk:ulenin bir <enelik icarları ,ıo,7 929 tarihinden itibaren 
yırmi ~ıin muddctlc müzavcdeye ,·aı edilmi> olduğundan talip olanların 
18/8/929 pazar günıi saat 14 de kadar malmüdürlü~üne mıiracaaılan ilan 
olunur. 

Evtaf uınuııı ınü~ürlü~ünôen: 
Merkez ve mudiıiyet ~uabatı nkLıesi ak14ırı için !uzumu olan onsekiz 

kalem kırtasi\ c \ olıal rJa ıhra• olunmak üzre dortytiz çeki odun ayrı 

ayn aleni m ~akasovıı vazedilerok ~;) iulün yedlncı cumarıe'i günü sıat 
onbeşte halt 'erı ıcra cdilece~ınden talip olanların şeraıti anlamak üzre 
her gün Je\ :ızın1 1tf:1rt' ... ;nt ih:'Te J!iİnil de idare encümenine mtiracaatJan. 

• DEFTERDARLIK iLANA 

TIRAŞ 

Bl~lKtlBI 
Gayrı meşru rakıbimiz tarafin-ian 11Ağustos1929 tarihli" Vakıt,, 

gazetesine verilen ilanda bizim Türkiyede ilk defa olarak tesis et
miş olduirumuz fabrikada imal edilen müseccel HAKİKİ RADİUM 
TIRAŞ BIÇAKLARIMIZIN guya sahte olduğundan bahsederek ke
ndi menfaati şahsiyesi için bir Alınan fabrikası bıçaklarının propa
gandasını ileri sürmek isteyor. Kendisinin bir n1üddettenberi aley
hin1ize gazetelerle yazınış olduğu tahkiranc ve tecaviizkarane ne
şriyatı için esasen makan1ı aidine müracnat olunn1uştur. Gayrı 
meşru rekabet olmak üzere verdiği ilanların başında İngilizce 
.. RADlUM BEST SAFETVRASOR BLADE,, yazılı kılişelet bulunu
yor ise de Almanyadan ROT BlJHNER şirkett tarafından kendi
sine gizlice gönderilen bıçaklf)r n üzerinde bizim mjiseccel ünvanı
mız olan ISTANBULDA GALATADA RADİUM LAMBASI TİCA-
RETHANDSİ İÇİN 1MAL EDl J\IİŞTİR ibaresi yazılıdır. Maksadı 
biyim unvanımızı ietin1al ederek şöhretiınizden bilistifade piyasa
ya taklit Radium bıçakları sürınektir. Gayrı meşru rakibimizden 
bıçak alanlardan birisi merak etsin bir paketi açsın baksın ve nicin 
bizin1 unvanınnzı kullandığını kendisiiıe sorsun, ve usulü tican:te 
küllien n1uğayir olan işbu hareketi takdir etsin. Esasen işbu gayrı 
meşru ilanatın ticarethanen1izi tanıyan ve maJlarıınızı takdir eden 
muhterem müşterilerin1ize hiç bir tesiri olmayacağı bedihidir. 

Menıleketinıizde ilk defa olarak tesis ettiğimiz fabrikada inıal 
edilen Radi um tıraş bıçaklarının üzerindeki ecnebi kelimeleri kal
dırarak yalnız Türkçe yeni harflerle -'HAKiKİ RADIUM TIRAŞ 
BIÇAC.I ,, ·• HALiS ISVEÇ ÇELIC.I ,, .. RADIUM TiCARETHANE
Si ISTANBUL - GALATA ,, ibarelerini yazdırdık. İşbu hakiki tıraş 
bıçaldarınıızın uefa5et ve nıetaneti diğer bıçaklardan çok üstün 
olmakla berader fiatı daha ehven olduğundan muhterem müşte
rilerimizin kendi menfaatleri noktai nazarından yalnız işbu hakiki 
tıraş bıçaklarımızı kullannıalarını tavsiye eyleriz. 

Radiun1 Ticarethanesi Jstanbul . Galata Posta kutusu 313 

Galata, 'f el. B. O. 2878. 

Doktor Operatör 1 

Cafer Tayyar 
Beyoglu Galatasaray Servi· 

yan apartmanı (1) numarada 
öğleye kadar hastalarını kabul 
eder. 

Parlste tetebb11atı tıbbiyede 
bulunan dahili hastalıkları 

mütehassısı 

Dr. Emin Şükrü 
hastalarını l>tonbulda .'ultan Mahmut 
türbesindcşi muayenehanesinde kabule 
başlamıştır. Telefon Muayenehane 
lstanbul 2()22, hane Beyoğlu 3125 

lstanbul Defterdarlığından: 
Sanlık Kereste Karadeniz 

bo~azı haricinde Kilyos \e atlama 
mevkiindcn itibaren dar bojtaza kada 
olan saha dahilinde mevcut 601 7 
•det 227 metro mik'ap muhtelif 
cinsten kert:ittlerin gümrük resmi 
müşteriye ait olmak şartiyle muham
men bedeli 3667 lira 91 kuruştur. 
Müıayedc pa1.arlık sııretile 28 ağus
tos 929 çarşamba günü saat 15 de 
De[terdarhkta yapılacaktır. (34~ 

ZA YI Tatbik mühürümü zayi 
ettim. Klm<eyc borclu değilim. Hük
mü o\mıdığını ilAn eylerim. Doktor 
T°'flk All 

...... - ·· · · . · -~ ~ ·"t " . .. , ~ 

Adalar malmüdürlüğunden: 
icarı 

Llrn K. MahaUesi 
550 Heybellad 

Soka~ı No. Unsi Taksımıtı 
Yalı 127 ahşap Zemin katı odun kömürlük 1 inci kat 

hane 1 salon 2 oda 1 tış döşemeli ulak 
1 salon haricen muıbak vasi bahçe 
sarnıç. 

2 inci kat 4 oda 1 sola üzeri ve et
rafı kapalı 1 daraça. 
3 üncü kat 4 oda 1 ulak salon 1 hela 

300 • • Manastır 25 
1 balkon aynca 1 oda 1 mutbak . 
zemin kat odun kömürlük kuyu sarnıç 

vasi bıhçe harıp çamaşırlık 1 nci kat 
3 oda bir kiler mermer taşlık l mut
bak. ~ inci kat 4 oda 1 sola 1 hela 
3 üncü kat yarım çatı arasında 2 ufak 
oda. 

lla)Ada muharrer hanelerin birer senelik icarlan 2017,929 tarihinden ıti
baren pazarlık suretlle müzayedeye vaz edllnılı olduğundan talip olanların 
18/8,929 pazar günü saat 14 de adalar malmüdürlüğilne milracaatlan ilan 
olunur. 

Posta telgraf levazım ve me
bani müdürlüğünden: 

1- idaremiz müstahdeminı için imal ettirilecek 2500 il! 2700 çift potin 
kapalı zarf usullle münakasaya konulmuştur. 

2 . :\lünakl•a Ağustosun yirmi dördüncu cumartesi günü icra edilece
ğinden taliplerin şartname almak için şimdiden, teminat ee teklifna!flelerini 
ihtiva kapalı zarfları tevdi için de mezkilr tarihte saat 14 ıe lstanbulda yne 
postanede mübayut komisyonuna müraçaaıları. 

-KARON Alman kltaphanesl 
Beyoğlu Ttinel meydanında 523 

iralık ~ükkaoıar re ıazı~aneler 
Galatadı Yeni cami mahallesinin Karaköy caddc,inde j\fe 

pa~a hanındaki ihale edilmeyen dUkkAn ve odaların kira!ıııı' 
zayedelerl temdit olundu. Talipler kapı numaralarına gôrC 
tayin edilen müzayede gilnlerinde Istanbul Delterdırb'1 
k?mjsyonôna müracaat eyleyeceklerdir . 

i IO 

112 
140-142 
28 
. 10-1 

40 

53 
55 
132-31 

36 
37 
58 

59 
128 
126 

• 32 

depo 1 
dükk!d 

oda 
26 
25 
27 
34 
24 
30 
28-29 
42 
52 
45 Mü. 

42 
38 
30-1 

33 
49 
48 

Cinsi 

dtikkAn 

odalı dUkkAn 
clukkAn 

,ofalı oda 
ılıik kAn 

ikj oda 

Mil. bir oda 

,, " 
mağaza 

Otlıı 

iki oda 

odalı dtlkk~n 

Yazıhane 

Depo 
lki oda 

" ,, 

dükkfuı 

,. 
mağaza 

depo 
diikkAn 

mağaza 

., 
ikı oda 
oda 

mağaza 

odalı diikkAn 
mıı~aza 

,, 
iki oda 
,, ,, 

oda 

depo 
3 oda 
mağaza 

odalı diikkAn 
iki oda 
oda 

Senelik 

muhammen 

kirası 

Lira 
360 
300 
420 

1200 
1500 
720 
840 
180 
500 
120 
360 
120 
600 
3(ı0 

1320 
216 

216 
360 
660 

1968 

180 
180 
720 
180 
180 
420 
420 
180 
240 
360 
360 
800 
420 
180 
500 
500 
600 
500 
3b0 
500 
600 
500 
720 

• 

mllzsyede gorD 

18 Ağustos 
.. ,, 
,, ,, .. .. 
., .. 
" .. ,, 
2 1 
,, 
111 

" .. .. .. 
22 
,, 

.. 
" 

,, 
!12 
25 

.. 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ııs 
,, 
,, 
•• 
,, 
,, 

,, 
29 

,, 
" ,, 

,, 

" .. .. 
" .. 
., 
.. .. .. .. 
" 
.. 

.. 
" 
" .. 
,, 
.. 
• .. .. .. 
,, 
., 
" ,, 

.. 
,, 
,, • 

• * • 
SATILIK ARSA: Beyler beyfode fterdarlığındaki komsiyo~' 

beylerbeyi caddesinde (35,75) numa- cektir. (741) 
ralı 1015 arşın ıruktarında : bedeli • * * ;ı, 
~ört sene ve dört taksit.te veril".'ek SATILIK ARSA: aa•~"Il 
uzere muhammen bedelı 1790 lira- mitci mahalles · haskö1 ıf' 
dır: M.üz~yede 31 ağustos 929 cumar- de No 229_20;"~~deli def8;o 
tesı gunu saat 15 te Defterdarlıkta cektir. muhammen bedeli 3 ,"/. 
yapılancaktır. (744) Müzayede 31 ağustos 929 ,/ 

• • • günü Defterdarlıkta ya~~:J) 
SATILIK ARSA: J!eyoğlunda Fe- • . . ri köy ikinci kısımın Şitli kağıtbane 10 

sokoğında No 33-45, 1360 arşı,,drr. SATILIK DÜKKAN: .~J 
bed~li 8 sene ve 8 taksit_te veril".'ek çarşı başı ıopcular cadd<~3ı 
şartile muhammen bcdelı 5560 lira- ri mektebi altında No 44 1 / 
dır. müzayede kapalı zarf ~sulile ol~p li 4 senede alınmak şartil~I 
tali~ler 421 .lıralık t~klıfnamelerıle men kıymeti ll25 liradır; g~~ 
teklıfnamelerının 31 agustos 929 cu- 24 ağustus 929 cumarıesı ( ı' 
martesi günü saat 15 te Istanbul D•- terdarlıkta yapılacaktır· 

Nazari dikkata • .,, 
ııı'' Ticarethanemizde müstahdem iken çıkarmaga ,. ıf 

olduğumuz YANI GRAMATIKA STAVRO PARASKBV Jfl,ıJ' 
dllerle matmazel NAT ALI GAFYERONUN tlcar~thll11~c~~ 
kat'iyen hiç bir alalkaları olmadığını görUlen 111zuııı 11 etll~ 
muhterem mUşterllermlzln malOmu olmak llzrc ııaıı e"l , 

efendim. Strongllo biraderler tlcarethV 

Ticaret işleri un1uın müdürlüğünden'. ıw~ 
30 ikinci Teşrin 330 tarihli kenun hiikumlcrinc gc•r' 1, ·'' ıı ıa 

I< vapmaıta izinli bulunan ecnebi -irkctlcrindcn fran> • .• sı 
'<; J 6 ' ·nıf,;P 

haiz ~ı.a Sakncz kapitalizasyon~ nam ~irkct hu kere mu ~!~ f. 

rck Türkiyede tatili faaliyete karar vcrdiıtini hi!dirıni~ olıU~ j,P 
kOr şirketle alakadar bulunanlann şirkete ,.c icabınd:t 0111~· 1 

mıntakosı Ticaret müdiirlüğune mıiracaat eylemeleri ılAn 


