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!~~:~y~~ üs~üNDE lngiltere-Fransa münasebatında yeni bir dönüm noktası 
''Yınet '.daha zıyade realitele-

u~~~~~~;~:;:~~i:::~~.~~~i~: d~~: ı Konferans tamamı·le çık Heyet gidigorı· 
1 &•bıdir • tıpkı denızın daiga
lılı,ar v · Onlarda fazla bir mana 

·Ga~i H~~ - · 1 Bitecek mi ? 
ltk esaslar tespit 
edildi, fakat netice 

henüz yok 

Is tan bul 
t~r:J:~v~=~~!~~ maza girmiş ... gibidir! 
'"· d • 

.Anadoluda tetkikat 
yapacaktır 

Gazi Hazretleri dün bir deniz te
nezzühü icra buyurarak Pendiğe ve 

avli Adasına kadar gitmi§ler ve 
sonra saat on dokuza doğru Büyük. 
adayı teşrif buyurmuşlardır. Reisi 
cumhur Hazretleri adada büyük. te
zahüratla lrarşılanmı§lar ve balkın 
allr.ı§larr arasında reiakat/arındaki 
zevatla birlikte raba ile Kılıç Ali be 
yin köşküne gitmişlerdir. 

---·--
30 Ağustos günü 

3 tayyaresine 
isim kuyuyor 

l~ tnız ust .. d 
~. lait un eyiz: yalnız ııa-
lıdaıar •:r . ~algalarrna bakarak, 

'••nın A.' •nızınin, Adriyatik de-
• c • •de · · 11( su~ nızın; bir zamanlar 

' uıuna T"" k k ~ne 
1 

' ur ahramanlığı-
"nıkuıı ın ?, duklarını keşfetmek 
'l'a ... d u ..• 

1 ""rayı 
•it göru ~ culardan bir Yunan-

t '•llıkinı~t~ın. İş adamı.. . Akıllı 
,ı:•daıı, bu ır tavr~ var. Kendisile 
· Soz en rac1a,,, havadan bahset
! •tti. N nıhayet politikaya inti
Politika e garıptır ki. Her Yunan· 

' " ıncvzuun . . d -ı . <ıafif! . a gırınce eg şı-
ı •daQı tsıyor, btisblitün başka 
n1ı1ar 0 uyor. Bu temkinli Yu-
n araaıncta d" 

şlı ad na ır tesadüf o!u-
'p••apoaın diyordu ki 

n le rtlar meo' 1 · · 
'atı ne Tiirkıy ·ı . e esı ~uzurı

Vııı; açık kala e 'e Yunamsıan'ın 
l ' Osnıanı '· Bunu yapmamalr i
"htn çı)c 1 pa.saportlarıle mem

..:ı.""deıı.,,'.'"~ ?lan Rumların tek-
.r,' ~••iyetin~'•.ın lehfoizedir. lkti
~•ı nıu,ıun"' takvıye eder. Gör

r• do tic· uz, lstanburda ve iz-
·••;; •tıt ha t d lıb ~ eli f""1 . ya ı urmuştur. 
() liııılırı J, ~" tıcareı unsuru o

ııııı fır11t b ogdunuz?,. 
~ •dtce1tt ~lnıu' gibi daJıa çok de
l. llıtdillı. 0· Fa.ıaaına tahammül 
d~ ıureti';: haldir! vaziyeti an-
i afzının payını ver-

\ı, ~nı., ae . 
" •••ur b ı""'•dtklerinde mutlaka 
ı'lıteı;y, u ınak sevdasına düşün
!ı.ı; • onı.r ına~kara olurlar. İ§in 
!u,:•tin fa k dllftülrJeri bu aarip 
ı ~lr ·Yuna: 10.da bile olmazlar. 
n"n llıııaaı b' ınuzakeratının inkıta
~~ •di. /\ıı'" o kadar hayrete d!i
, 1 lııı Rib; "- ile iti olanlar, sık 
~lı \'un•rıiı ~kibetlerle k•rşılasır
oıu\ bu il'~~ n karakttttlerini bi

li 1 •r. llu 
1 1 rnuamelelerı tabii 

lıl ~~· 'l'ü ~tırların intip.r edece
b;ı, -..:aı.1 B · Yunan meı'elesi na
'~lıııtı. is~"u mütalaa ve tahmin 

, oııııa, •ııı.ım. Hadiseleri zor-
tıç t"ı4ıını · Onlar mutlaka tabii 

i ~•it 0111 taltip edecelrler. Biraz 
\t• ,.•t. aı.,,~tlaka mantıki bir iı
nin ı..tızıaı, b' r. . Yalnu elime ae-

"'<lll illi •r ınuhalcfct gazeteıi
~d.- P hem ayıp olan bir fık
tl~;' ~ '-lıın. Bun vap rda ar 
I; ,tlb; &ör~a &öıterdim. Mahçup 
~.;,/ •n; T:ndü. Bu aazote diyor 
ti •u•ullıltu, ık Sefirinin Aıina'da 
'C4 /q•tı :n lı112urunda irat etti
~.1~) uovın;rıd; R•lalcumhurunu ' •ı u •uııııı )'le f•dedlyor. Yunan 

, 'iJ :•Ilı t~1da cevabi nutukta ~y-
tııllıiı .. it,: •1tryor, Halbuki (Oa

, ~~~ Uru b dı1t1ektir. Ttırlr Rel•i
'41 •n;tı. u Unvanı ktlrük Asya'da 

•r G il •le h · ' • ~ı~ ~ -.rı11 Y ı11e kazandığı bir 
:"tc, 1 bı .. • alnıııtrr. Tllrk sefiri

' 1Pııd"' lııç b~""" yeniden hatırlat
f lıııı •I nıaoı.,' ••bep yolrtu: ~u, en 

"-1; ~''•icu te bile mugayırdır. BI-
~ l dt l'q lllhurun 011u tekrar ıt

' '•d,''~ı lrı~~n nt///etinln hi~iyatı
' ~,, b r lıat 'j, olunmuı aym dtre
' ~· 1 

" .;;, rltızakttt•l1tlllr-
• ~ ı.,dar 
o.~1•ri ridtı.tı - 1afaat.l ile do
.._..._..ı.,,,8•••tılıriyle müdafaaya 

ılıu,,~ııir,rı rıe demeli? Onla.a: 
4 ~ne .,. .. rurıı.ıarın yeniden av

tij t 0~1leade edemeyiz. Bi&im
~, ı, it Yurıa •;ıan eve!, kafanızdaki 
1
' ıtı 1-nbuı tin ıl~k fikrini, Türkiye 
ı \;~~· /\id '•tındeki ihtiraslarını-
' ~•nı, ı d•ğınız dersten istifade

"• . ... •d"k ı ti bey 1 
• Kulak asmıyor-

~~.; neıınııeı adabı öğrensin 
t ~Ilı ~1 İı:ıanınd . 

ı l "ll!Und • ayız. Bır kaç Yunan-
it tU Olur u'İ>~ Y~rde. niıbetaiz bir 

llt. ~dt ciddi re dekı gürültü, da
~t, () Unan1ıı bır faaliyete benzi
~'tıı nı.,, p· ar ~ktlklerini biçiyor

~lııı~'· ~.,,:; lımanı !çin çok ııar
~~n. ı' tıı tabii0~!•ra hak verdi. İs
'l ''• bu ır transit merkezi 

ı..~~ t ho.ııadınelkez Pire'ye intikal 
"11111 g ile ı. 1 nııanlar, para ile 
~.,:tc &ale~a •şma ile tabiata 

'Ilı!: • /\vru e Çalıyorlar. 
b;. dotııl" limanları gibi müte

~ b,;ı• bir 
1~d ~aten Yunanlıların 

,1-;id. •Yln ehdıaaı .Yoktur. Hayat
,~~!~'· 'iu •mmıyet ve kıymeti 

liıU\ı urı t nanlrlar için gaıe !s-
i 111 b •rarına ı ' ı t it v . o arak ire'ye 
~lıı,~'ı Ytrı;~•yhet vermekti. Bu ga-

>ı~Hrıı.111 • uıul bulmuştur. Is
~'lııf" •rı .~·~ ıukutu sebepleri a-
ı di 1 ll•liyo: ~kla liman inhisarı .ror ı.ı. · Şırketı tenkit eden-

~ n ilrı.ot: 11 • • 
I t;; bolıten man •tlerınde kcndi-
~l~ntrııın .;e':,. ça~uklutu ve ucıız-

11 
nı.~ n blflr •dı. Halbuki teşek
ldı, •ııtlyet ca •e~bi bu idi. Bu 

~b°ı;ı.j 11 adarn~ıkıaınden farklı de
~n uıt ve k arı, her §eyden evıl 
~lıt41lı.ftalarc olaylrk iaterler. Mal
i! 'fı/" llund a mavnalarda kaldığı 

un te l!ına~n baıka Türk kömür-
1\~lııı. darı daha •nda Istanbul' da ol
~~ 1111.tadır. Bcuz &atılabiliyor ve 
ı, ldı ~tlrtıiıdeı.ıunun hikmeti, h
ı ~oı.1 U!\arıiatarı•ltiçl~kl~rdir. He. 
'"tıt0 tır, Ltınan . a komur ocakla-
tıı t~~ "'~<><.r~iı;~eti bu neticeyi 

ı 114 lclııer. " h ernez .• ,, 
llrı. Ve •tın'ei. .ı a bir çok nıad
"'-- ttiııın id h·n>kUndllr. Ll-
~•lıa ·~ ~.r idare 

- ••-O<----

lngilizler 
ısrarla 

aleyhtarlı kta 
devam 

ediyorlar 

Halli derneği namına bugDn 
giden heget ~arlııları 

plaka alacak 

Konservatuara ve Halk bilgileri 
derneğine mensup bir hey'el bugün 
İzmir vapurile ___ ~-

I Karadeniz sahil, ln "\ 
l 
'arki ve orta A- ' • 
nadoluda bir tetkik 
seyahatine çıkaca!J 

Gazi Hazretleri lr.öşlrte istirahat 
buyurduktan sonra Yat kulübü teş
rif etmei§lerdir. 

Deri listesi 

Segrlsefain mildilriJ ve 
vapurcu/ar miJmessili 

ne diyor Dün Fırka müfetti lıginue 

büyük bir içtima yapıl Jı 

Yirmi be· sene 

evelki itilafla 
İngiltere-Fransa 

ıtır 
Hey'et Konser

vatuar müdürü 
Ziya, Mahmut Sa 
ip, Ferruh ve Ab
dülkadir B. ]erden 
mürekkeptir. 

Ticaret odasında şid 1 
detli münakaşa oldu! 

j 30 Ağustos Tayyare bayı.. ' 
yapılacak olan merasim için dürı Halk 
fırkasında Hakk Şinasi poşc " 
setinde umumi bir ıçtima a~ t 
muştur. Dünkü ıçtiınada r 

1 
tespit edilmiştir. 

Tayyare bayramı li• ı.:ı ko r ı, 
kumandanhgınca tan ı 11 c 1 k 
proğram mucibince y pı'J.c k 
resmine tayyare ce.: yet tır t 
timsalile iştirak cdec.k öglc < 

:ırasında sıkı sıkıya 

devam eden 

mü terek siyaset 

artık inhilal mi 

ediyor? 
Fran~ının oiddetle ıleybinde bulunan 

lngilir. Maliye nazın 

lif. Snovvden 
La Haye'den gelen haberleri İhtilaf La Haye konferansm

~?~e"!11s~ bir çıkmaza girdi- da müzakere edilen meseleden 
gını bıldınnektedir. La Haye daha derin görünüyor. Cihan 
konferansı Almanya'dan "taıni- diplomatları ~u suali somıakta
rat bedeli" namı altında alma- dırlar: 

Hey'et şehrimiz. 
den doğru TraJı. 
zona gidecek ve 
bir hafta kadar kal 
dıktan sonra Bay-

·-Deri ihracında bir nevi 
imtiyazlı kimseler 

var mı? 

burd ve Gümüşha İstanbul Ticaret odası mecli•İ dün 
neye ve oradan da 1. Ziya 'bey 
Erzuruma gidecektir. Erzurumdan toplanmıştır. 

Bu içtimada Rusyaya ihraç hak
sonra nere)''" gidileceti henfu: takar- lu tacirlerimize intikal eden derilerin 
r~r etmemışs.e de ~~2incan, Diyarbe- tevzii mesele9i çok hararetli ve he
kır ve Mardıne gıdilerek oradan da yecanlı mtinakaşaları mucip olmu~tur. 
Orta Anadoluya gcsilmesi muhtemel Reis Hamdi B. ihraç müddetinin 
dır. , 25 ağustosta biteceğini nazarı dik-

Hey et halk TUrkülorini plaka ala- kate alan idare heyetinin, bu iti •Ü
cak ve ev eşyaları hakkında tetkikat ratle intaç için talimatnamedeki •t
yapacaktır. Bunun için ~O plak gCStll- kale riayet etmiyerek mıirscaat eden 
rülmektedlr. Seyahat kırk gün kadar 78 kadar tacirlerin vaziyetlerine gö
devam edecektir. 

Takibat 

cak tazminat mıkdarı ile alaka- - Aceba yirmi beş seneden
dardır. Hatırlardadır ki bu me- beri Avrupa diplomasisinin esas 
sele altı ay evel Pariste görüşü! !arından birini teşkil eden lngi
müş ve dört ay müzakereden Iiz - Fransız antant'ı nihayet
sonra "Y oung planı" denilen lenmiyor ve iki devlet siyaseti 

bir esas dahilinde tediyat ya- bundan böyle ayrı ayrı yollan lstlntalı dairesenlne 
pılması kararlaştırılmıştı. You- mı takip edecekler? 

ng planına müncer olan müza, KONFERANSTAN HAYIR YOK alf haberler/ neşre-
kerclerde Fransa çok müşkülpe MU? d t I h L 
sendik gösterdiğinden İngilte- • LONDRA, 13 <A.A.) - "Pııblic en gaze e er Bn-
re kendi hissesine isabet ede-' Ledger"' gazetesi La Haye müzakere kında takibat 

ek . b tt f d kari kt b ]erinden bahsettiği •ırada, diyor iri: 
c nıs e en e a 1 a u- "M. Sn<1wden Fransaya karşı o kadar yapılacaktır 
lunmuştu. hasmane barek<t ediyor ve siyaei te- __ _ 

f • 

Sadulıa~ Rey .~evktt Bıy 
ra da İstanbul na.nına mübayz e 
len üç tayyarenin Y .;;köycie ·ok 

SeyrisefainJc milli vapur kumpany .. ma merasimi yapılac ktır. Bu tayya 
alan ar~srndaki m.üzakere/'~'". çık:na- reler İstanbul Fatilo İstanbul Beya· 
z~ gı~mıştır. 1ktilafın haLı .•çın ~ey- zıt ve İstanbul balrkçıları tayyareleri 
rısefaının davetıle yapılan ıçtımaıür- dir. Merasime crkcinı hüklımet muh· 
d~ i~tilafın esaslı noktaları halledil-ı telif cemiyetler, tayyare ccmiy;tı tcş· 
mıştır. kilatı ve bütün Halk iştirak edecek-

Bilhassa her iki tarafça intihap cdi tir. O gün muhtelif mahallerde m~· 
lecek bir hey'et tarafından müşterek samereler verilecektir. Müsamcrek 
bir tarife yapılması, yük ve yollu ba- rin Gülhane parkı, Sarayburnu gazı
tına her kumpanyanın muayyen bir nosu, Taksim. Üsküdar. Bakr·koy, 
ücret alması ne bu ücretten fazla a- Büyükdere ve Fenerbahçede vtri! 
lanm cezalandırılması gibi esasat ü- mesi takarrür etmiştir Bebekte < 
zerinde itilaf hasıl almıştır, Fakat her kayık yarışları ve yüzme müsa k•
iki taraf da kata metalip Ji,tclerini he lan tertip edilecektir. Tayyare 
nüz ortaya koymamışlardır. salinden ve uçacak olan tayy• 

Mi11i vapur kumpanyalar1n milza .. 
kereye devam i~in Seyrisefainin d~ 

'vetini beklemektedirler. Seyrisefa 

den Halka tebriknameler atılac 

'işe bilinemiyen bir sebepten dola) ı _.,, 
bu daveti yapmamaktadir. .r ol;i;...::ZIİl•D~-p;ı.;:••11!1'• 

Seyriscfain müdürü Saduliah .. 
bu meselenin ne vakit halledikceği 
saran muharririmize demiştir ki; 

- Seyrisefainle milli vapur kum
panyaları arasındaki ihtiliıfrn hdli 
için yapılan müzakerat şımdilik bır 

. . 
tevakkuf devresi geçirmektedir. Ma Her s "'e olduğu gıbı bıı sen 
mali zaman gelince devam edikcek- carethznelcr o günkü safi ka , 
tir. : rını tayyare cemiyetine .. eberrL, 

VAPURCULAR NE DiYORLAR? ğe karar vermişlerdir. 
m 

Bu nisbetler vaktilc "Spa" da amüle o kadar az uyfun bir liııan ANKARA, 14 l Telefon.) _ J.tintak 
Poincare ile Şloyd George ara- h~lanıyor ki kendisi ngilterenin na· dalı-esi muameUıu kanun n mahrem Milli npur kumpanyaları mü111es-
sında kararla• ınlmıctı. ıl: nlamı olarak ~aldıkça konferan- oldugu" ndan bunlara nttredcn ııazete- aillerinden Şevket B. de bıı huouata 'fJP KO 'GR~~~i • .. • d d b ı d b ki k Dün en çok ııirazlırda bulunan r 'htil"- be J • trai d b. y l b . b . İ . .ın evamın an ır ay a e eme !er hakkında ta, .\ ıkatta huıunuln'llW ve ı ann •e p erı e ın ~ ır 

. 
0 .ung P 8 1?1 u nıs etı ng~- abes gibi gözükür." ~ b 1 dd · Limon umu.m müdiri muharririmize tunları söyltomi\tİr· 

li 1 le h ı k tebd 1 Adliye vekaleti- tan u mu eı l 
z enn a ly ıne o ara ı Vorld gazetesi de "diplomaıi ve umumiliiine emir verılmittir. Hamdı bey ı - Öteden beri vapur kumbpanya- 7 Eylülde An karada 

--- ...... 
etti. Eski ngiliz Konsörvatör küstahlık" serlevhasile neşrettiği bir re tevziat listeleri ba21rladıjl1nı •Ö~le 1 Jarr arasında bir idaret tarifesi mer'i 
hükumeti de bu planı kabul et- mekalede amel• hllkumetinln hareket Mu .. badele ı·şlerı• miş ve listeleri okumuştur. Bunlara idi. vapur kumpanyalarından bir kaçı içtima edecek 
mitti. tar~ını şiddetli surette tenkit etmek- nazaran 27 ,000 kilo hamderinin a- bu usulii hazdular ve tenzilat yaptı- - • -

Şimdi Young planı tasdik i- tedır. İZAH EDiYORLAR dam batına 730 kilo besabile mütet- lar. Seyrisefain buna mukabil daha Bu seneki Ankara tıp kongresı 11 

ıin La Heye konferansı tara- Atina sefirimizin saviyen 37 tacire takaiıni ve 21>,400 fazla tenzilat yaptı ve bugünkü vazi- Eyl{ıl Salı gıinu toplanacaktır. 
İ LA HA YE, 13 (A.A.) - M. Bri- kilo i9lcnmiş de~lnin de diğer '!1Aka- yet ha~ı o!du. . Kongre devam rttigi müddette 

mdan tetkik edilince, yeni n- and, M. Hymans, M. Streıemann ile bir tavzihi darlara, Odada~ı 11nı.f dcr_ecelerı e~.a . Seyrısefaın ıdareaı çağırdığı tak-, de mustahıaratı tıbbiye ve '< 
gili:ıı hUkfuneti bu plan tarafın- M. Henderaon Ren arazisinin tahliye tutularak tcv:zıı te~lıf .. edilmekt.e ıdı. tırde müzakerata yeniden başlayaca- madeler meşheri açılacaktır. 
dan tayin edilen nisbetleri ka- sinden tevellüt edecek idari ve mali Dün aktam çıkan bir refilrimi? -V:alruz derı fabrık~tor. ayn bı~ ~d: ğız. . . . . . . .. . Kongre devam ettiğı miıc <le < 
bul etmiyerek İngiltere'ye daha neticeler hakkında tetkikatta bulun· Atina sefiri Enia Beyle Yunan bari- d~dıle~ek bunl~ra, ı.şlerınl;ı vüı ati S~ynsıfaın ıdare~ının bugunkü çokJ mek için vasaiti nakliye kumpan a a· 

Ç
ok bir hisse temin eden eski muşlar koblenı ve Mayana mıntaka- ciyc nazırı arasın ·~petinde taksım edilmek üzre 8,!150 ten~il§tlı ta~fe11 milli kumpanyaların rı yüzde 25 devlet dc ... ı:: ~c. " • 

lannın tahliyesi itinin ne kadar de- da cereyan eden \kilo aynlmıştrr. tarıfelerılc bır olacaktır. yüz de 50 ttnzılat Y•i acaktr.. 

lif. Briand M. Soucheur ile 

vam edebileceğini hesap etmişlerdir. mlll&kata dair bazı Azadan bazısı deri i~lel'ile mC§gul 
Siyaıd komisyon tarafından verilen mal(\ınat veriliyor- olmyanlara da ihraç hakkı verilmeıi-

kararlar ancak Young pilim mer'iyet du. Mezkftr gazete ne ittiraz etmi,ıer ve tayin edilen 
mevkilne konulduktan ve bu huauıta nin vcrdiii marn- müddetin azlığından bahiıle ekıeri 
lUzıım 1llrUleeek kanunlar Almanya mata göre; bu mü- aUikadarların mallarını aönderemiye-
tarahndan )ıabul ve tatbik olunduk- likat eınaaında ceklerini allylemi§lerdir. 
tan ıotıı'a l~ra edl!ecıktir. İngiltere- Yunan hariciye Reiı, bu husuata İktisat vekileti 
nln metallbın~ gelınct, haklı ve met- nuırı Ankara mil- nezdinde lhimgelen teşcbbUsatta bu-
ru taleplerin !safı lmkin dahilinde . ı ğ ·ı · il 

Brlllmtktedjr. Fransa aynı teılimat zakeratı aleyhınde lunu aea mı ı en ı rerek demiştir 
g "E · ., · ki: usulünün 1'tl4•r>Jmasını bıbul etmek ıtıya aazetesı-
le beraber, im hıııusta baıı tadl1it ne yazmış olduğu - İhraç tdilcek derilt 25 agusıco-
yapılnıasrna raeı olacaktır. makaleden sonra sa kadar yola çıkarılmazsa Hutlar ta-

Bundan batka, kU~ük devletlerle ıon defa nezarete rafından kabul edilmiyecektir. Tcv-
gerek Young pi&ıı ve gerek şarktaki gelince israr etmek ziatta inhisara aleyhtar olduğumuz ı-
tamirat me•eleai hakkında yapılan mecburiyetinde kal 'çin bütün müracaat edelerin müıte· 
müzakeratın müsait surette ileriledi- dığını söylemiş •. fit olmasını tercih ettik. Geçen sene 
ği kaydolunmaktadır. Romanya ve Atina ıefirimiz E- Eni• 'bey 8 kişiye "tevziat yapıldığı için itiraz 
Sırbistanın metalibine ait müzakere- nis bey gendisile görüşen gazeteci- edilmişti." Liman şirketi müdllril 
]erde mühim terakkiler husule gel- lere; bu haberi hayretle kat5ıladığıru Hamdi B. bu taksimatın doğru olma 
miştir. ıöylemit ve Yunan hariciye nazırı dığıru işaretle şunları söylemi~tir: 

M. Loucheur ile M. Cheron M. Po- ile böyle bir mulakat vuh b"lmadı- - Asıl deri islerile meşgul olanla-
litis ve M. Veni.eelosu kabul etmiş- j!ını ilave etmiştir. r;ı az tevziat yapmak, sonra odaya 
terdir. M. Venizelos yarın mali komi- mukayyet diye bazı zevata bol bol 
syonda memleketinin dilekleri hak- İsmet Pa~. a Hz. hise ayırmak hatadır. Hiç alakadar 
kında izahat verecektir. - olmıvanlara fazla kar temin eden lıu 

__ .,. -<>•- " • •• 11 .,.___ şekJi tasnife Aleyhtann. Gani Beyin 

KomÜUİStler Muhtelit mübadel• Türk heyeti dediği gibi hir böyle ani rlarak ibti· 
murahhasası reisi T fik Kamil ve sası haricın ola erı isilc: ığraş
Halk fırkası katibi umumisi Saffet maga kalkarsa trcaret aıemınde de-

M.ah "emel temyiz Beyler dün akşam Ba•vekil İsmet risini yüzerler. (handeler). Bu is ti ko11 'aa11.<tllıı çıkarken H • d ··ı "d · 
paşa Hazretlerini ziy ·et etmişler- caret egı • a eta bır müsaadei mah-

Spa nisbetlcri üzerinde ısrar et- hararı tasvln etti dir. susa haline getiriliyor. TicHet odası-
ti. İngiliz noktai nazarını müda r nın böyle bir taksime hakk• yoktur. 
faa eden maliye nazın Snowden Çin de harp mı•? Reis - Patatesçi tabiri yanlıştır. 

k · d r Ticaret serbest olduğu için tevziatta 
Fransa hakkında_ ço ~ı .det ı i\ lahklımlar Siverek hapısa- Ruslar ileri harekete takyidata lüzum görmedik, ihraç hak 
bir lisan kullandıgından ıkı dev . . kı olanlar arasında gönderemiyenle-
let münasebatı hayli gerginleş- nesıne nakledılecekler mi geçtiler? rin hisseleri diğerlerine verilır." 
miştir. Denilebilir ki İngiliz- ANKARA. 14. (Telefonla) - İz- BERLJN, 14 (A.A) _Lokal an- Azadan Riza B. bu şekilde ;,1erin 
Fransız münasebatı, 1904 sene- mir ağır ceza mahkemesin« taklibi /aylr:er gazetesine şangaydan gelen karışacağını ba21larının deri sevkede
sinde aktedilen antant'tan be- hükümet cünnünden mahkum komü- bir telgrafaıa Rusların Mançuri hu- miyecek va~iı:ette olduklarını porto-

. kl nistler mahl<emei temyize mııracaat dudunda Pograni'1cay• yakrnnda ta kal meselesının de çıkmaza gireccği-
ri bu derece buhranlı bır şe e edertk hükme itiraz etmişlerdi. · · ni söylemi•, Reis Hamdi B. portokal arruza geçtikleri bildirılıyor. • 
girmemişti. Aldığım ma!Umata göre Mahkrmei tev2iatının da serbest ıurette yapıla-

temyiz bunların itirazlarım reddet- MOLKIYI!. MOFETflŞLERINlN eaiz cevabım vermiştir. 
ciddi bir disiplin ve faaliyet saha
aında vaziyeti biraz daha islah ede
bilirdi. Fakat b!itün bu çırpınmaları 
neticeyi değiştirebilir mi idi? Aaıl 
mea'ele buradadır. Bize kalrrsa h· 
tanbul limanı mea'eleaini, hükfimet 
eaaılı ve mliıtakll bir meı'ele halin
de mUtalAa etmedikçe, bu ıı-n• o 
kadar özlenen ticari ehemmiyeti ve 
faidcyi vermek için bir kaç mllyon11 
sözden çıkarmacjık~ mll•p•t bir 
netice alın•mu. İlerde daha bllyUk 
Hl'Jrlora dütmemek, daha fena aln
lıetlerlo karşılaşmamak i'in, ciddi 

- cb ri e in e ir. 

miş ve ağır ceza mahkemesinin ka- TAZIMATI - Devamı 2inci sahi/oda 
rarını tasdik etmiştir. İstanbul mlllkiye müfettişleri dUn ________ ....,....;;,....;;,. __ _, 

Adliy .. ce m~hkO.mların .cezalarını mUctemian Dolmabahçe sarayına ... BU GON 
çekmek uzre Sıverek habıııhanealne derek Reisicumhur Hz. ne arzı tui
nakilleri tasvip edilmiş ve İzmir mü- mat için defteri malısusa vuı imza 
ddei umumiliğine emir verllmi§tir. etmi~lerdlr. 

~~~~~~~~~-

Aşk günesi 
Etem izzet 

ı ıacl aablfeml:ıdo ı 
1- Roma mektubu 

2- Son haberler 

11 Uacl aablfemt:ııde ı 
ı-- Ekooomı 
~- Mahkemeitrde 

4 Uncu aablfem!ıdı 
f-- Havı raporu. 
!-- Ftl•k 

Cuma günhil at yarışları 
Bu cuma giinü, koşulara Karacabrg 

harasında yetişen taylar da iştirak ede ,, l 

Koşulann nihayetinde nıilzayede ile nfıfacak ofontarı 
da ı•ar. Memleketimizin at yeli.flirnıek hu.~11s1111dahi 
yüksek kabiliyet ı•e istidadım arılamak iMi11erıler 

bu tayları beheme' al görmeli ı•e at almak ar211sunr/11 
olanlar b1111/ardan edinmelidirler 

Yarıı ve islah encümeninin, üç se
nedenberi tatbik etmekte olduğu ya
rış programının, yetiştirme noktai 
nazarından olan ölçüsüz faydaları 
bu sene bilfiil meydana çıkma&a ve 
semere vermeğe başlamıştır. l\lem· 
leket hayvanatının neslini isllilı için 
yegane çarenin at yanılan ve hay
van sergileri olduğu herkesçe ma
liimdur. Yarıı ve iallh encümeninin 
teş.ekkllltinden eve!, meml.e~etin ba
zı yerlerinde senede hır ıkı defaya 
münhasır olmak üzre yarıılar yapı
lırdı. Ne fayda ki, bu yarışların 
proğramlarında, memleket hayvana
tının ialihını istihdaf eden bir ter
tip ve taanife tesadüf edilmez ve 
teksiri iıtenilen tip veya ırkın han
gisi olduğu anlatılmaz, haarlı idea
li olmayan bir iki spor içtimaına 
munhaBlr kalır idi. Encümenin üç 
senelik programının neticelerini ise, 
bugün gözümüzle görecek bir vazi
yetteyiz. Uzun harp ve yoksuzluk 
senelerinin yaptığı adedi tahribata, 
derin bir bilgisizlik ve kayıtsızlık 
ta inzimam edince, elde kalabilen 

··-

tı. Bu (dejenere) leri (reıenerc) 
etmenin yegane çaresi, büyük ':ud
ret ve nihayet&iz evsafı haiz olan c-c· 
nebi kanını tedricen yerli kısraklr.:
rımıza vermek olduğunu ene 1 
anlamış ve programlarını bu hedt: 
vasıl olacak şekilde tanzim etmiştır 
Bunun neticesi olarak bugür! İstan
bul, Tarakya, Bursa. İzmir, Kony;ı 
vilayetlerile (Karaca bey) harası 
da ecnebi kanı ta~ıyan bir çok ta\
lar doğmuştur. Bunların, memlekc. 
h'.'yvanat~nı islah için ne mükemmel 
bırer hazıne olduğunu iki sene sonra 
daha parlak bir surette görecegız 

Encümenin yetiştirme prc sir • 
rile tamamen ayni yol üzerinde ~ .ı
rüyen (Karaca bey) harasının v tıs 
tirdiği taylardan bir kısmı bu ke•e 
şehrimize gelmi~tir. Bunların ge ek 
eşkali hariciyesini ve gerek kuvvet 
ve kudretlerini halka göstermek ı 
çin koşulara ginneleri ·takarrür et
miştir. Bunların bir kısmı kısrak \it: 

haranın müstakbel analarıdır. Bir.2-
cnaleyh satılmıyacaktır. Bir kı•ım 
erkek taylar vardır ki mÜ•ayecle ile 





Ekonomi 

Sanayi sergisinde bina 
meselesi 

Bir ınekt · • 
c Yak , epte sanayi sergisi açmak modem Türk ekononuııı-

( MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

§_ergller 
Türk sergisi 

Villiyette 

Rüşvet işi 

J 
Mahhemelerde 

Baba oğul sarhoş .. 
Aksaray caddesinde.gece 
yarısı fitil gibi buluştular, 

sonrada ... 
llııdı ı~maz. Büyük Türk şehirlerinde daimi sergi binaları 11- MamulAtımızı Japon- Defterdarlık milsbet 
Dit~r ın l . lı :ACli bir sarhoşluk vak'ası. Fakat işin tuhaf tarafları yok deği 

ur> B·, em eketlerrle nasıl senede bir kaç yllz ııergı yapı • lara tanıtmak için deliiil elde etti Bitlisli elli beşlik Musa ağa ile oğlu 18 yaşında Hasan, bundı; 
i!Jet ı~ senede tek sergiyi nirin gu"r arıyoruz? Her yerde sergi Tokyoda bı'r sergi Yenlk6gde tabanca . yirmi gün evci bir gece Aksaray caddesinde karşılaşırlar. 

eko · "' " " d Defterdarlık, hır ay kadar eve! mü İk' 
ayet . ~omısinin cüzüdür. Hatta müterakki milletler e şu k ile bir eve taarruz etti hiın bir vergiyi indirmek için bir ıir- ısi de fitil gibi sarhoştur. Musa ağa, bir nara atıyor: 
SViken gıı~len (sergi politikası) var: Sergi ile halkı istihsale açılaca ket tarafından alıikadar memurlara - Ula, sen müsün? Ne arıyırsm burada? 
aı1 1!,.~erg~ ile millet mamulatıru propaganda, sergi ile halka Yeniköyde Bağlar m•vkiinde 12 20 bin lira ril§vet teklif edildiğini ha- Hasan, babasını sesinden tanıyor: 
e· 1"1 rlerı telkin Japon halkına ve Japon tüccarına numaralı Rireli Musanm evine Rize- ber almıştı. - Dolaşıyım? diyor, ne var ki? 

1: ııde de ·ıı · · bi .1 liti Türkiye iatihsalatım ve Türkiye tı<a- li 20 yatında sabıkalı Mehmet elin- Bu hususta Defterdarlık yaptığı M ğ .. h"dd 
·ası nede n;1 et ekonomisini kırbaçlayacak r sergı ':{' ~. f retini tanıtmak iki memleket ar .. sın- de tabanca olduğu halde taaruz et- tahkikat neticesinde müsbet dellil usa a a, pur ı et: 
ltrg; b' n o masın? Bizde de her sene büyük şehirler e aım da ticari münasebatın inkitafını te- mit. evin üst katında oturan Hüse- elde etmiştir. -Ula, diye haykırıyor, anan gil sokaklara düştü, seni anyır 
lutu) ınaları içinde zirai sınai sergiler açmak neden mecburi min eylemek için Japonya İdare mer yinden 500 lira istemiş, vermediği Tahkikat bu cihetten tevsi olun- - Nidem? Arkadaşların sözünden çıkamadım. 
Se~asın' ' kezi (Tokyo) da (Japon - Türk Ce- takdirde öldüreceğini söylemiştir. ma~anı:. . . . . - Düş önüme. Ben sana görsetirem. 

ktl ol~u~enıek'.?1odern ~ayatm icbar et.tiği tesisata malik Amer- miyeti) namile bir cemiyet te§lril e- Cevabı muvafakat almayan Mehmet Bır sınemanın bıletlenru mütead: Bunlar boyle düşe kalka, Muratpaşa mahallesinin iç sokak! 
1 '', da· &. una gore, kanalızasyon, elektrik şehre ne kadar lazım- dilmiıtir. "'ü hemen tabancasını çekmlı, Hilıeyi- dit defa istimal etmesi hakkındaki rına dog-ru yürümekte olsunlar, arkalarından hı' r homurtu d 

"" ırn İktisat Vek&Ietinden Ticaret "' - nin üzerine iki el siJGh atmı:ıtır. •fa- tahkikat bitmiştir. Ancak bu mes'ele-
llıuayye 1 sergi binası da o kadar lazımdır. Muayyen mimari ve dürlüğüne gelen bir mektupda ce· bancadan çıkan k<ır§unlardan biri de muhbir olan şahıs yeni bazı ihbar yuluyor. Bu, bir otomobil sesidir. 
d;ı Ya f taksimatta, park içinde ve bol nakliye vasıtası ortasın- miyetin teşkili makıatları hakkında Hüseynin sol ayağının topuğuna ısa- da b~lunduğu cihetle bu kısımlar da Hasan şoförün sesini i~idince kaçıp saklanmak istiyor. Fak 
~rgi ~ ~c~k daimi sergilerde, teşhir, ziyaret, tanzim kolal-'.d~. izahat verilmektedir. bet etml§tir. Mehmet elinde taban- tahkik olunuyor. şoför pişkin, yanındaki polis memurlarına: 
ldared aıını o.lu. rsa mu'"tahassıs sergı· memuru da kolay yeti. şır, Japonyada Türk mamulat vekamamaa- caaı ile yakalanmı§tır. HAKIMlYETI MiLLiYE - Hah, diyor, i~te budur! e nuatını tanıtmak için Prens Ta - ~ 
llıurtar a~eınılık olmaz. Sergi fennile ihtisaslanmayan acemı me tosu'nun himayeıinde bir ıergl açıla- SARHOŞUN lNTIHARA BAYRAMI Hasanı kıskıvrak yakalıyorlar. Fakat bu ahzü girift, Musa "y Yo'·elınde, en zengin sergilerin gülünç alınası kadar acıklı caktır. TEŞEBBOSO Hakiıniyeti milliye bayramına mü- ğanm, babalık gayretine dokunuyor: 
!ftih "İUr. Bu ser .. i için cemiyet reiıi tarafın- F Blldif olan Cumartesi günü resmi dai- - Çomak kadar rocuktan ne istisiniı:? Aha ben burada 

arla .. . " 10 . . tir atihte oturan sıvacı Halil gece sar reler kapalıdır. " 
Çok rcı;:ı_ soyJeyebilirizki, Galatasaray sergisi, bir başlangı~ içın dan b11.ZI ma mat ıatenmıoı · hoş olmuş, eline geçirdlği bıçağı sol SERGİ VE MEMURLAR Soför atılıyor: 
~ ""'etnnıeld" T. kl d . ili"k • "d dm h yetle Japonyaya ihraç edebileceğimi;< memesi üzerine saplamıttır. Halil te- Ot b"l b" di di e av ır. iır er e sergıc ıstı a ı e emmı mamulat ve mahsul!tın nümunelen, Galatasarayda açılan yerli malı ıer - omo ı e ın parasını verme • 
llıercıe~ca. kayı ederiz. Fakat, bu kıymetli istidadı inkişaf ettir- mahsullerimizin yetiştiği yorler, tile- davi altına alınmıştır. giaini bütiln memurların ve aileleri- Hasan ink8.r ediyor: 
,1ıını, Türk sergiciliğini, kolayken, garp seviyesine çıkar- carlarımızın isiınleri, adresleri, Türki- AZILI BİR HIRSIZ nin ziyaret etmelerı dairelere taminı - Ben otomobile binmedim. 

"" B ıınıdır? yede. bilhassa h":lk ";rasında kcllanı- Fındıklıda Teke yokuşunda oturan olunmuıtur. ........-- - Bindin I 
" b linuıı iç' b' · d h .. "k' · d ı idetlerımlzı san'atlarıınuı 1 T MEMURU B" edi 
1 

•Oktu ın, ına ve mütahassıs lazımdır. Bız e enuz ı ısı e an eıya , . . · . . . Barut inhisar idaresi müfotti§lerinden MA YE - mm m. 
otulıı r. 01rnadığindan, davetli dörtyüz sanayiciden ancak yüz gösteren sıne~a fılm!•~: mu~ıki ali- Fethi beyin evine giren bir hırsu:, Mülkiye mektebi mezunlarından Derken iş büyüyor. Musa ağa alıyor şoförü altllla ağEI kö 

'I llııştırna Yer verilebilmiş ve teşhir meselesi tam fennt olama- t~ın bu sergıde teşhırı ıstenılmekte- oilu Haaip beyle karşılatmıı ve he- Nureddin Bey, Zonguld~ V~y~ti rerek bir güzelce döğüyor. Üstelik baba oğul polise de karşı 
ıı-_.. dır. ! 1 mi ta ıh' men bıçağını çekip Hasip beyin üze- maiyet memurluğuna tayın edılmıt- liyorlar. Gürültüyü duyan Hasanın anası da yetiQiyor. O da 
"'nni Türkiyenln siyaa • •I? • r 1• rine saldımuıtır. tir. ~ 

i ~J.>acak Y~~ı~. ileri sürebiliriz ki, bütün Türk s~n'atkarlar~ı. top- çojtrafyaaı, ma~enl~ri, tu:~retl, tabi! Hasip bey, seri bir hareketle bıçak 10 SENELiK MAAŞLAR lu ile kocasından yana çıkarak gece yansı mahalleyi velvel 
lır Ve bu~~ bir sergi sarayımız olsa ve Turk mamulunü te- mcmbalan, ~alıye91, &anayı! nefis_esl, darbelerinden kurtulmak istemiş, fa- Mütekait, eytam ve eramilin 100 veriyorlar. 
'-ııatı talırık ıle teşhire kadir mütahassıslamruz bulunsa, Türk k!'ra ve ~e?ıı veoai_tl na~llye.•I, mıma kat ancak bir yara aldıktan sonra ta kuruşa kadar maaşı olanların 10 ıe- Mahkemede Musa ağa süt dökmüş kedi gibi duruyordu: 
,;. Ve T·· k h . ·1 rısı, muoıkıai, maarıf vazıyetı, um?mi banca&mı çekerek hırsıza ateş etme- . Af d ben b" .. . N d d ak 
·~ı Yard Ur ekonomisi, Türk şehri ve Türk şö retı, sergı e- nüfusu hakk. ında Fran. sı .. zça, lngl~,. ye ba•larnıştır. nelikleri evelce tevd edllmi§ti. - an nn, ır şey gormemışem. e e ay atmış 

ı:ı tınında k k __ ,_ ki 1 b 1 h t • Son günlerde 10 senelik maa•a is- Bu yanmdakı" kim? ~il ı,_, n ç. o azana.....,.tır. . . muha. rrer . t.ap ar, roşur er, arı a- Hırsız bu mukabele "·erın· e ka•- • -t '"llde d Jı. 1 .... , tlhkakı tebeyyün edenlerin miktarı B • k · Nah d " 1 · H · k f' ftc 'l'u k , sergı sarayına ve mütahassıs yetiştırmeye o.nı !ar ıatenmıştir. mqtır. 90ğalmıştır. Vefat ve tekaüt suretile - enım an. • , o a suy esın. epsı avgayı ııo or 
r ekonomı·s1· ı"rı·n ehemmı'yetlı" bı"r parola! N. Sergiye gönderilecek bütün eşya tı. Ben oJı.lanı aramağa çıkmı<.tnn. Baktım aha bu adam, kol " J d ki ı k 10 senelik maaı alacaklar, müracaat 6 ,.. 

• • • aponya a meccanen na o una<a - FATMA HANiMi · · ih ak 3 dan tutmuş getiriyi. 

G 
t BAYILT ettıklen ~ar ten itibaren anc ay 

\JNÜN ıKTJSAT HABERLERı ır. MIŞLAR içinde paralarını almaktadırlar. Gösterdiği adam söze kanştı: Sergiye rağbet . Kasımpaşada .Camilkebir mahalle- HiZMETİ DEVLETTE - Efendim, beni nahak yere getirdiler. Baktım sokakta 

Yenl. Tı"caret muahedeleri Yerli mallarını görnıek için sınde oturan Mtiyesser hanım ıle Os- İSTİHDAM mış kalmış. İnsaniyetlik etmek istedik. Evine götürürken b 
Dün 'f bUyUk bir tehalUk var ~an ve İly~s isminde iki kiti Fatma Fransızlar tarafından Yumurtalık sına rasladm. 

icaret odasında hafi bir içtima yapıldı VO Yerli mallar aergiıi gün geçtikce nı~t:.ıv;;;,: ~";:'~u·d~tmiğl~r, ;;dr- hAkiml münferitllğine tayin ediline- _Babası da sarhoşmu idi? 
't b bahis görüşüldü halkın mütezayit bir ra~beti karp- r vm ger • alndcn ve ifayi vazife eylemesinden _ Eh .. Azbuçuk çakır keyifti. Efendim. 

ı...•c•rtt U . aında kalmaktadır. PENCEREDEN DOŞTO dolayı hey'eti mahausaca hidemati 
."""il~. r ldası ıneclial dünkü igtl-ıeıya kıymetinin yüzde yl~ be.ıı niı Dün de sergiyi 8000 1 mütecavb .. devlette ademi istihdamına karar ve- Musa ağa ayağa kalktı: 

.~• lianıdi Beyin teklifi ü- petlnde olan gü~lı: rcamı yenı !8rl- halk ziyaret.etmlftir. Harbiye ve Ku- Haskoyde Araba~ı!ar S_?ka~ında o- rilmiş olan mülga Yumurta~ık. kua- - Oğlanın derdinden içmiştim! dedi. 
~ lsiıı lrada yeni ticaret ınuahe- fede ekıerl eıya ıçın kıymetlerı_nln leli aaked liıeler talebe ve zabitanı turan Nesim ~fendının oglu 6 yatm- 11 hakimi sabıkı Mustafa Rıfkı efen- Tutulan zabıt varakasını kan koca inkilr ettiler. 

ııı.~~ltııı Yapılınakta olan mlUake- yüzde ellisi nispetindedir.Mamalı bu Holanda, İtalyan ve Oımanlr banka- da Menteı evm en üst katındaki pcn di. M ğ 
);'t'lır. 8 d• ~afii bir cels~ aktu'.un- nlapet ithali ikti81lden çok ına?zurlu 11 direktorlerl de dün sergiyi gezmit cereden aokafa dütm~, afy ıuret- OedUin yunaniler tarafından ifga- usa a a: 1\::- Vt ~ gızlj içtimada bllhaıııa eıya için yüzde yüzü müteca~dlr.. !erdir. Sergi hey'etince tabettirllen te yaralanmış.Balat haotaneame yatı- tini müteakip memuriyet kabul et- - Kalem ellerinde, kiğıt önlerinde. Bildikleri gibi yazı 
tırl,"'._, 11')'c ile yapılan m'lzake- Fakat yeni tarifenin nasıl tatbık edi- 20,000 buraıür kAmilen bitmi§.~. rılmııtır. mesindcn dolayı hey'eti mahsusaca ziyiler, dedi. 
ı.~ ta dildr~te alınmak lç1!1 ha- Iecefi tüccar arasında yanlı§ anlapl- Yapılan hesaba na~aran ~ergıyı üç •=-:= hideMatı .de~lette a~mi lstihdamma Mahkeme şahitlere celpname gönderilmek üzre kalcb • 
... ""!llıtı tt Por &öl'\ltülmilf ve ıhra- cbfı Rüeumata vulr.ubulan buı milra- gün qrfında 2,225 küıur kiti ziyaret KUŞDILINDJ.: BOOULDU karar verilmit olah ue<:U mı:ıhasebd • * • 
1ı İ"'- ed~t edecek teıhlllton ye- caatlatla teıplt olıuımuıtur. Mcml~ etmiştir. KadiköyUnde Dere aokağında otu- hususiye varidıot sabık katibi Abdür- G°"'rNlJN ADLlYE HABERLERİ 
ıı_ "" t~b' naz~ itibara alınma- ketimlııle en :ılyade ticari münasebat Sergiye bilhaasa eenebtler ran Mümtaz beyli' fl•,I '"'ıçuk Y•ttn- rahman efendi. U 
~~lıııit ~tta bulunulmaaı te- ta bulunan İngiltere, Fransa, İtalya fazla ralbet göetermekte ve alelhu- dairi oflu Zühtü Kuşdili dereeine Kilisin Fransuılar tarafından İtga- On beş yaşındaki katil ne dı' voro 

ııı:.raııa. U tir. ve Almanya ile diğer iti!Afname alı:- sus trikotaj, krepdeıin kı11nılarmda düımüı, bolulmuttur. li esnasında Polis memurluğuna ta- f 
~ c ıııün'atık muvakkat iti- tedilen memleketler için mütekabl- uzun müddet kalmaktadırlar. ~--- - yin kılınmasından dolayı hey'eti ma- K til S "d" b'tl · d"' dini di, ktül iJ 
~. ,,111ilddeti (29) Aj!uıtosta bl- len teıpit edilen •§ya, iıtisnat vaziye- MADENi EŞYA VE NURIYEYİ KtM VURDU? hsusaca hidemati devlette ademi lı- a acı ın şa 1 eı:ı un en . ma e 

~9İıı l o za~na kadar yeni mua- ti dolayıeile yeni tarife bunlara tet- OYUNCAK~ , tihdamına karar verilmif olan Kilia aralarındaki vazıyet neydıf 
t 11 .. ~Llıtcdıleceği anlatılmıştır. mil edilmlyecektl.r. (143) kalem olan Yerli mallar ıergisın.ı~ _en san at- Ayasofya~a dolaıan alül!e ~- belediye çavuşlarından Abdürrahman Arkada !arından Hamdi efendi na teraneyi Sacidln kendlıile ko 

' 

ijtllıt • Yeni ti t ahedeleri bu emtia ıneyanında bir kısım mani- kfu'ane kısımlarından bınsı de made- mmdan Nurıyeyl camcı Bekır lamın- efendi . • 1 . 1 da bl . 81 O ~~~t ~llıllict ınecclia~ed mufe'tiktcn' fatura eıyası da bulunmaktadır. n! 01ya pavıyonunundaki eıyadır. de birisi bıçakla aırtın' an yaralamış, T.ANBURl"'CEM. iL iÇiN mdüındaklyımıı yaş arılnS rd&encsı : mamasından mütevellit bir rib 
~•er•; aı.n en , . d 'l d kaçıruıtır • • rme e maznun yaıın a acı- la kaıten ltu ettiğini itiraf ed 

~ t 
111

Yetc girebileceğ cihetle İti!Afnamelerl feahedilcn Yunanla- Bu pavıyond a temamı e ma e~e- · .........., Tokat musiki yurdu aan'akArları din muhakemesine dün Ağırcen du. 
liılıd ~ ııı llt.bık kaldığı Devletle~le tan, Lehiatan ve Finlandiy_e ':1'üvare- yakıamen ma en eıya, oyunca r, GARSONLARIN KAVGASI merhum tamburi Cemil namına bü- mahkemesinde, kalabalık bir aaıniln Neticede heyeti hakime baz 
tıı..detıcr· ~V•kkat ltilafnamelerın datından evelce (332) tarih!ı tarife- vardır: . . . . . yük bir ihtifal tertip etınif ve bu me- kitlesi müvaceheıinde devam edildi. bitlerin de celp ve dinlenmek 
·c::~tilr ırıı teındit etmeği muvafık nın (9-12) miall resim a\mırken Papıyo":da Sadı beyın ıhtır~ ettiıJ, Sultan Ahmette Ahmet ustanın lo raaiınde merhumun eserleri çalinarak Dünkü celsede hası mlldafaa ve rilc muhakemeyi talik etti. 

ı1, ::"'l?ilı,'. ı!mdi bam! tarifenin tatbiki le _re- çok ldarelı v•. Avrupa ya mühım su- ~anta~da garsonl~k yapan E!"!n namı tebcil ve takdis olunmuştur. hukuku umumiye f&hitlerinin din- MUHTEUS MEMUR 
~'ati b~dareainin tetkikatına gil- sim miktarı eski tarifenin 15 mlılıne rette lhı::~:ılen ~nzın :ca~~e l~m ile Ali kavga •tnuı' r Ali Emının Bu merasiınden sonra merhumun lenmeai mukarrerdir. Bu phitler MAHKÔM OLDU 

ır hesapla şimdl tarifede çılranlmıttır. =~ı. Bakır~~~ f:;dka~~ın ·~er~- bıçakla başından yara'amıgtır. oğlu. Mesut <;:emil beye m~aiJı:i :ı:urdu çolı: p.yanı dikkat ifadatta bulundu- Çaqıkapı maliye tahıil ıubn' 
çimentoları, yerl.i ih~yacı ~emin ede- SARHOŞ KIZ KA. DEŞLERİN tarafmdan hır.:~:;! çekilmıftır. !ar. . murlufunda bulundutu zaman 
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28 80 Bllkr.. 14 87 ,50 Amttrdım 1 18.75 
18 fiO Brlbtl 8 42.15 lolya 65 S0,00 

4 75 Praı 16 07,50 lerUı 1 00,50 

ıe 00 Vlyua ı '98,25 

t "' • * 
, lcaret ve ZahlreBol'lllJBI 14181929 

t llt1ta1 AZAMI ASGE!l Blrlııcl mı 1280,00 1060,00 
•
1
"'-· tkıocl 1200,00 1220,00 ,~..,.. L t. K. .P 
~ O·OO 17,20 l7,06 üçtıııc• • 1000,00 1000,00 

~ ... 00,00 oo.oo ~:-p.:1 

t:"'ıt 17,JO 17,10 
t~ e.e 16,IO 15,ıo Paspal 

bilen elektrik pillerı, yerli oyuncak KAVGASI EDREMİT KAZASININ Şahitlerden, Sacldın ~kuduğu V_e- lira 10 lı:uruıu zimmttine geçi 
fabrı'kaaınm güzel oyuncakları Züh- G İSTlH"ALATI fa orta m. ektebl müdürü Sa.lllıattın ve emaneten nesdinde buluna 

alata aakinlerinde'l Elen! ile kız ~ •- da kd •.< 11 '"- ti d k' ü h tü B. in priz fabrikasi, Kova, kur~un ka Bey Sacıt ~ıun . ta '.'""~ane ra ~r~e n • ı m cev eratı 
ve teneke fabrikaları imalatı. Av saç- rde;i Lüsi arasında diln sarhoşluk Mahallinden ~ehrımiz Ticaret oda- aöder söyledı. Saddın terbıyelı ve etmekle ınaznun Kemal beyler 
maoı inhisar idaresinin imalltı, Ab- la kavga çıkmış ve LUsi çala ile Ele- s~a gelen malumata naz~ran Edre- muti bir talebe oldu&unu, muallimle vini Lutfi beyin muhakemeler 
durrahim beyin çok san'atkirane niyi yaralamıştır. mıt ~·~ıınm 1929 une11 m~aın- rlnln her noktai nazardan kendisin- çenlerde bitmiş ve kararın te 
aemaverleri, Mantar fabrikasının ima Borsada md.en .ıs~hsalatı ıu suretle tabının e- den memnun bulunduğunu anlattı ve düne bıraktlmııtı. 
IAtı ve halık ağları vardır. ılmıttır: • . Sacltle maktul araaındakl rabıtadan Karar dün mununlara tefb · 

Sergiye i§tirak eden san'atkô.r ve Jh İ Arpa.800.bın, Buğday 127500, Da- maHlmattar olnıadı~ı~ı, yalnı~ b~r dildi. Heyeti hakime Kemal 
fabrikatörler muamele vergisinlıı pri- raca lmJz ~la ST~~~~~ıc;. 15Çbında, Patatisb.15 gün maktulün, kendısme Saoldın bı- cürümlerini sabit görmüt ve k 
me mahsup edilmesi temin edilirse ~n, 1 t 150 b' ~· ~v r 10? ın, raderl ıüstt vererek mektepten. tele- ılni bet sene bir ay ağır hapse, 
sanayliınizln daha çok inkişai edebile Bu sene ile ge"en sene asulsab. ;;:;,. uml;r·b~o bı~ Su fonla Sacidi aradığını llive d'·ı.!;· ::ı~:.g:~ır::~~i~~~~~!riıı!Ook 
ceğlni al!ylemektedirler. T s
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m
0 000 

. ınN, h t"~n4 b' Tın, ilz~~ır Salahattln Beyden sonra 1 .•~fen 
arasında ne fark var? • "• o u. ". on, .aze .ım müdür muavini Adnan bey aynı ı a- cezayı nakdi ah,ına karar 

AVNi BEY 1000000, Kuru ıncır 500 hın, Badem deyi tekrar etti. Lutfi efondinin bu hususta bir 
Şehrimizde Rusyaya ya~t!an ibra- Ticaret ve zahire borsasının tetki- 5 bin, Yün ve yapağı 10 bin, kilod.ır. Dinlenen şahitlerden eczacr Suat siri görülmediğinden beraetin 

cat liatel_eri h~kkın~~ tetki1<~~a bu- katına göre ihracat emtiaımzın kıy- Bu tahmin!ere göre .. !stih.':"lat ge- Bey, Sacidin kendi ecnneslnde mek rar verildi. 
Junan Tıcaretı hancıye müdilrü Av- metleri artmaktadır. çen seneye nıapetle Tutun yuzde 250 te tatilinden blliıtifade 3 ay kadar Kararın tefhiminden sonra 
ni B. dün Ankaraya hareket etmiştir. FINDIK PİYASASI S:ısam yilı:d~ 10, Nohut 20, Taze ü- çafıştığını, kendisini hüanil hal sa- Hasan Lutfi bey mahkfuna: 

E tt Geç~n bu mevsiınde 00 kilosu 160 züın 60, İncır yüzde 35 fazladır. Ar- bibi bir çocuk olarak tanıdığını slly ··-Karar kabili temyizdir. 
mane e tl.line dü~~n <;ilreson >; fındıklan şim pa yüzde 10, Buğday 15 Yün ve Ya- ledi. Suat bey, ayni zamanda, Sac!- temyiz edilecektir. Nevmit o 

BEYoGLU DOKKANCILARININ di 202 şilındır'. Fakaı geçen aene pağı yüzde ~.2 noksandır. din maktul Hamdi efendile son sa- dedi. 
BiR MORACAA Ti 10160 tona. ba~ığ olan ~ahıul bu se- ~ıul yuzde .kırlı: fazla - Bu se- ınanlarda çok dolattıl!;ını, Hamdi e- HAREKET GZETESt DAV 

Be oğlu caddeaindeki dükkan sa- ne bozuldugu ıçln anc <t 6554 ton çı- neı:n mahsule daır Anadolunun muh fendinin Sacidi aevdil!i hakkında Harekı!t gueteoi hakkında, · 
hi 

1 
~ b' bata il h f kacağı anlaşılmıştır. telif mıntakalarından malumat gel- bir şayıa duyduğunu fakat bu mu- yağmuru"' unvanile netredil 

P e .. ll' maz d k e §: re~~fe .'" AFYON MES"~LESl miştir. habbetin nevini tayın' edemiyeceğini manzumeden dolayı müddei u 
ne _?'Ualaraca~ .. •der~ 0 ~mo.. e~ıln Bu sene Makldonya •ıe Yunanistan · Anadolunun en mühim buğday is- ifade etti likçe müheyyiç neşriyat davas 
marlng~. ~ nldunkle urdaara ?'k~şterı e afyonları bozulmu§ ve Tilrkiye mal- tihsal menbaı olan Konya ve Eskite- D'. · .... itlerden biri maktul t 

e manı o u arın n ıı .. yet ve la k' la ,., . dil bi h 1 b h -·' ıııer ..., • mıt '· hal b" nihA t .1 • • • nna ra ıp o mıyaca6ı tespıt e - r ma su u u sene em meb~..., H d' efendinin bir gece Sacidin Dün bu davaya üçltncil ceza 
bu ·.ı ~r ye verı meaını rıca miştir. hem de ~vvei gıdaiyeBİ itiba!~e m~- ~l~nunu cebren çözmek tetcbbü vam edildi. Fakat Hareket ea 

~~~ ::: -.-
""'' -o.o -.oo 

Çay ur 
Arpa ...... 
T.ı.t 

18.10 
10,30 
0000 
00.00 
n,oo 

etmı,.e · Bundan dolayı afyonun okkası 42 keınmeldir. Adana ve ha,valisindelri ~ d b lundutunu tekit etti r!nden Kemal Fahir beyin has 
ıs,ıo SOBA VE Y AQMUR BORULAR! !inya çılunIJtır. buğdaydan ba§ka bu ıene pamuk su;~ ~ir ka plıidin iıtın,;.ından ması, Konyadan yapılan istila 
1000 :ı'llr çok evlerin yatınur ve soba Afyon stoku beheri 60 okka olmalı: mahsulü de çok memnuniyeti calip- Hamdi çefendinin hemıiresi vap verilmemeıi dolayıa~le m 
GO.GO boruları yukarıda olduğu tespit edil- üzre 1160 undılı: olup yeni malısal tir. Son günlerde, mevsim itibarile :nra ha dinlendi Masume me 19 Ağuatos puarteaıne ta 
00.00 mittir. Halbuki belediye talimatııa- 2000 ııandılı: lra8ar tahmin edilmekte- mahsulün sam ruzglirından mütees- haasume ::::me riyaıe;ine baiıti- dildi. 

.... to,00 

' -- it .. lletm ....._. 22,00 meBİ mücibince bunların aşağı ineli- dir. air olacağı zannedilmitti. da n~n m t tmeai dolayısile müd-
Janlye 00,00 00.IMI ribnesi icap etınekteclli. Bu evlerin BUODAY ZER'İYATl Fakat ekser mıntakalarda aam rilz- • mu~cat": de ldu-gu bı'naenaleyb 
~ .., "" . . . 1 ka B iri ,. t 192" . ""' k haf'f . . deı vazıye ın e o • ·•- -,... -,.. aahiplenne teblitat yapı maıına - u ıene zer ıya , aeneaı ze- s~n pe ı eırnıı, ve teıır yapma- şah' f t 1 dinlenemiyecej!i mild 

0000,00 Nolı1lr n,oo ııı,ao rar vcrihniıtir. r'iyatının yüzde altmıt dokuzu kadar ınıttrr. Bu neticelere göre bu seneki d . 1t ı"' ~ ıy :·ııeri tarafından iddia 
122s,oo 1Wlr111ot oo.oo 00.00 BOZDURULAN ÇEŞMELER ~~kla beraber çolı: berek~i olduğu mahsulün geç~n seneye nuar!n yüz- e~:ı:i °f se ~;, .'.nakamı riyaset, Jl!aıu-
1119'1/IO Bula 00.00 00.00 C dd .. . d b 

1 
b' kı ıçın gelecek ınalısulun ldraınne kadar de 70 derecesınde fazla oldugu talı- · t'dallnda müddcı de-

a e uzerın c u unan ır ınn ih . kifi k be k li ld ... . a·r me hanımın ıs ı ... 

l: • • • çeşmelerin ikinci, üçüncü der.,.,edeki tıı.:aca . . ve ço re et 0 ugu mı~ e 1 ıyor. . . . ğil müşteki vaziyetinde o!d.uıpın,u na 
8fa11b l sokaklara na"klı'ne k .bn. tespıt edilıni§tlr. Borsa tatıli - Kamhıyo borsası d'kkate alarak kendısını dınle-u H.ayva B 14181929 arar verı ış ve y k d b ğd f' ti . . ili' h kimi' b ··· zarı ı . n 01'8881 bu maksatla bu çetmeler bozdurul- . a ~n a u ... ~Y ıa erının. ehe?.'" m ı a yet ~yramı munasebe- mekte mahzur görınedı. . . 

l>ırı •atıflar tu Halbuki bu h taki 1. rnıyetli tenezzülu muhtemeldır. Dun tile Cumartcsı tatil olacaktır. M hannn karde•inın Sacıt 
'' Et A&tı•lan muş · usus ame ıy- bo d t · 'li l' ıo15 ku B k 1 cal d B asume ' • '-İr.~ • Y ata devam için kili tahsisat olmadı- rsa a ngı z ırası mş 1 O ursa ap ~ arın a '.""': ursa hakkında namusşiken emeller besle-

' •l;)ı Ad t lGI il Cinai Kilo natı • ndan bozulan çeşmeler istenilen er paradan açılmış Vf 1016 kuruş 20 k~plıcaları~ asrıleştırmek ıçın tC~ek- di"ini reddetti ve katil hadisesine 
~'''"' e 11ııJ ~ AJgırl AzlJllJ gı kl I tı B b' Y parada kapanmıştır. kül eden şırket yakında Çekırgede .~ l k ganın bir alacak me 
"•• • K. K. Jere na o unamamış r. una ır ça- B k • li~· .. (SO) d 1 b' t 1 · b la muncer o an av 
~ <lıç 573 ü 32 dü "nülmektedir orsa omıser sone gore tereffü- o a ı ır o e ınşas:na aş ya- 1 . den tevellüt ettiğini iddia et-
a:, Kırkvc:ı 00 00 re şu . . _ · Un sebebi İzmirdeı u kambiyo gel- caktır. • . se esın 

~•ı0"'1• 1320 85 39 Dalıç 54 60 00 84 TAKSİM MEYDAN! mesi ve satıcıdan ziyade alıcı olması- • Malw gaziler pazarı - Hesaba- ti. 
~tçı 1~~ 27 36 Karamu 54 60 62 40 Taksim meydanmdalı:i ameliyata drr. Altun 885. Düyunu muvahhade tının tetkiki için kapatılan malül ga• Halbuki maktulün Sacide yudığı 
~,•1•ty.kt Ou kuzu oo devam edilmekte olup meydanın bah 191. 75 tir. . ziler pazarı Cumartesi günü açılarak ve mahkemede okunan mektuplar 
l •r 

000 
00 00 Keçi ~eye kadar tesviyesine ve yeniden bir Kambiyo borsası yevmi ve mali tasfiyesine başlanacaktır. Masume hanımın iddiasını cerhedi· 

~~·· rıro 00 00 Karayaka oo buçuk metro daha indirilmesine ka- bir gazete çikarmı:k lizre teşebbüsat- BORSA REHBERLERl yordu. Maktul Hamdi efendi, bu 
''q• o.ı oo 00 Sığır oo oo oo rar verilmİ§tir. Bundan maksat mey- ta bulunmuştur. Bu gaıeted~ Borsa- Kambiyo borsası rehberinden CO mektuplarda sarahaten Sacide aşıka-

__ .ı.. ____ ._L_..;.;, __ 1:.;;5:_....ıı~s ..J....!D~ıwo1,a ___ .J. _ _,._ _ _. .... _ _ıJlanıııLI!mii'iııi.' Jizal~e~..!eoıldiliı' L.ı@ıımı!mJ' lıoe'1.l'a~vile'..E:elh~aJ1nc..mlllilal!ll:..ıi§· J<le'!r.irin~e,_.a;ıii:t,t _ın>.Jı~al~iiı,.· ı;n~u;;:şh~ a zira~ t ~ankası ta rafından şu be- ne hi ta p~a.rda . bul~n uy~r, kendisin-

~ -.oo l~ ... n.- n.-
•1a .. • it--. u. 
•• -· 0000.00 •i:ı 

,,, h11 1330.00 
'tQ 1880.00 

Kiliııin Fransızlar tarafından 
li esnaaından- hükllmeti mu 
te - tarafından Kili• sandık e 
ğine tayin kılınmasından dola 
yeti mahsusaca hidemati d~vl. 
demi istihdamına karar verılm1 
Kelendire tuz inhisar memuru 
kı Fazıl efendi baklandaki k 
rcfine Ali karar heyetince m 
kan karar veril,miştir ~ 

H. MEHMET lZMlRE GlD 
Karadeniz seyahatinden a 

den umum iskan müdürü Hac 
met B. bir iki güne kadar İz 
dccek ve bazı tetkikat icra 
sonra şehrimize avdet edecek! 

·~ POLiS FiLMİ 
Polis filminin ikinci kopyas 

miş olup Amerikaya gönderil 
zre Himayei etlal merkezine 
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ASRI~ UMDlSI "JlllLLIYIT.m 
1;; Ağusıo; 1929 

BCGÜNKÜ HAVA 
Dun e~ çok hararet 28 ve en az 

20 derece idi. Bu gun havı poyraz 
\C aç-k olma ı muhtemeldir. 

FELEK 
Matbaadan yorgun argın çık- - Evet, dedim. 

mış, dalgın dalgın, ağır ağrrl - Acele etıne. Sonunu dinle. 
yürüyordum. Bir akşam geç vakit "Va - Nu., 

Birdenbire omzumu bir el tut uğradı. Gözlüklerinin altından 

ACUSTOS 1929 

EGLENCELERf 

tu. Döndüm. Çok eski aşinala- gözlerini büzerek baktı. Ba günkQ yeni DönkO bllmeceml:ılo 
FRANSIZLARIN TALİHİ d b d' kAhm tt' 1 "B J' · 1 Beıı Franszılara acırım. Saf ve ba- mn an a 1 e 1 : u taze ke ımesıne ne üzum bllmeceml:ı halledilmiş şekil 

sit adamlardır. İçlerindekini sakla- - Maşallah! dedim; ayol gö-. var? SOLDAN SAGA: yanı başı (4) 
maz, hemen ortaya dökerler, ve ek- rüşmeyeli bir asır oluyor, nere- «Ne gibi efendim? ' 2 - İnek yavrusu (4) Sarhoş ol- YUKARDAN AŞAGI: 
s , • ahvalde de hırpalanırlar. Bu on lerdesin? «Sattığınız balık elbette taze mayan (4) 2 _ Su taşıyan adam (4) Ye-
lorın talihidir - Ticaret yapıyorum, dedi. olacak. Bayat balık satacak de- 4 - Söz verme (4) Vakti goste- mek (4) 

Elbette okumuşsunuzdur: La Ha- Malilmya, insan bir kere ticare- ğilsiniz ya!,, ren filet (4) 4 - Hataların bakıldığı yer (9) 
y~ Beynelmilel konferansında lngi- te başladı mı, içinden çıkamaz. Bunun üzerine azizim taze ke 5 - Büyük diş (l) 6 - !naanı mağdur eden şey (9) 
!iz Maliye nazırı Snowden, Franaa- L • 'kl' k N 6 - Bunamak (4) Akıl (4) 8 - Uzunun aksi (4) Yazı yaıılan 
ya hakaret etmiş. Ne dediği malum - astı ı onuşuyorsun. e limesini de sildirdim. Kala kala 8 _ Hiyanet eden ( 4) Suriyeni'l şey ( 4) 
değ.I ama kaba sözler aarfctmiş. ticareti yapıyorsun bakalım? "Balık" kaldı. ll"JllU'l'f111111111p1111111111111~ ~11111111111 1 111111111111111111111111. 

Fra!'~ızdclegekri de kızmışlar, İşin Bari içinden çıkabiliyor musun? Yaftanın tahavvülü müşteri- ====·=.=: 

11 1 1 11A1111111N111111A1111111o'11o1111111L111111u11111111111111111111

::=_=::.·· 
garibi şu ki bu tertip şeyler hep te Arkadaşnn içini çekti, sonra ye zeval vermedi. Üç dört ay da-
bu biçarelerin başına geliyor: 1928 koluma girdi. ha dükkan dolup dolup boşaldı. 
de Amsterdam'da yapılan Olempi- - Paşabahçedeki yalıyı sat- Derken efendim sıcaklar bas- •• •• 
y~tların resmi küşadında her millet , •• :: 
hazır iken Fran"ızları görememiş- tım, Darülfünundan aldığım şa- !adı. İşte şu şimdi bize kanlı ter -~-~ SJGQRT A ŞJRKETJ :.· ._: 
ti-,.. Sorradan geçit yaparken seyir- hadetnameyi yaktım, bir dalyan döktüren · sıcaklar .•.• 
~ı.:er ar"sından ~~n.~d:ı:·m ;,.1_zı se;kr aldım, bir de balıkçı dükkanı tut Bir gün. öğle sıcağında, dük- SS Tllrklye I• Bankası tarafından te.,kll edllml•tlr. 5§ 
ıs;ttım. Ertesı gunu ışı t~hkık ettım.: tum. Balıkçılığa olan merakım kanın önünde Naznn Hikmet 5!: .. v .. :: 
ı: ~e~er, Stadın kapıcıs~ Fransa Oı ·-~ l' B · · ·· ı·· -·· =.::ı· Yangın Hayat N:ı'·llye v Ot bil mes'ullye- ::_:_ 
'" Jt Tak•mu .• ı. ~"~katıbıni dövm, 'ı ~'.1 um ya. u ışın am~~or ugu- peyda oldu. -· • - .. - "aza • omo - •• 
~.~arda prot sto makamında geçide nu bırakıp profesyonellıgıne baş "Aman, dedi, dükkanın üs- 55 maliye Sigortalarını kabul eder. 55 
;:dı;ıemişler. Aceba hef Frans.ızl_ar~ l~dık, beş on para kazanırız de- t~ndeki _şu balık _Yaftasını kaldır 55 Adres: 4 üncll Vakıf ban lstanbul 55 
e tı,m•sının scbcbı ne.·. Yemışlı a dık. . . . Bırdenbıre beynım attı: :: Telefon: lstanbul 531 - Telgraf: imtiyaz :: 
. • o'r,ularındar. mı? Al" ı .111ıı•ııııı --, - a. "Neden kaldırıyormu~um e-

11 
• 1111111111111111111111111. ~111111111111111111111111111111111111 • 

• : ;::";;;:;:'.?.~;~::.;~~= mo·~::· işin içiod~ , .... :1;~:~~~:~!'~~,:.~~~~; ..... rM:' f~;·köü~raSi"'3Z38iüa~· ............ ... 
I!"" l"'. ve mütemadiyen traşa. maruz.. Anl t m D .. kk" n · • d p g 
~~~~/'b~~aa:;::~~~ı~~m;i:, i~~~i~~zısı somaki ın~~~rdi. ~uv:rr::r~ ~~~ ::~:; ;i~i halk kokvsundan !., ~"ÜllCÜ milli Türk tın konnrası uınunıf kafinlmin~cn: 

-Kuzum ı Misafirlerin benimle iş yaz yağlı boyaydı. Çıraklara be- Yaftayı kaldırdnn. il ~ 9 ~ 19 
•amanı laf etmez: elcri için kalın ya- yaz keten gömlekler yaptırdım Fakat bu hikayesi kulaktan Kongre eyliHün l 7inci salı günü açılacaktır.Azanın gidip gelme 
z' e bir lavha yazıver.. Sattığım malı parşö1_'.len. kağ~~- kulağa duyuldu, alış veri~in ar- ücretlerinde devlet demir yollarında ve İzmir Kasaba , Samsun 
Arkadaşı iki gün sonra lavhayı ge lara sarıyordum. Dukkanın o- kası kesildi. Ben de dükkanı ka- sahil hatlarında yüzde 50, İlıca - Palamut hattında yüzde 75, 

tır.:.niş. vermiş, Lavhanın metni ş_µ- •• d · · · · d:•r· nun_ en ~~çı_pte, ıçen gırmemek padım. Çünkü balık görmek mi- Budanya-Bursa hattında yüzde 30, Şark demiryollarında yüzde 
"Kaptanla mu<ahabet memnudur" kabı! degıldı. demi bulandırıyordu. 25, Aydın demir yollarında yüzde 40, Yenice - Nuseybin hattı-

- Tabii senin gibi bir ada- _ Neden' I nın Türkiye kısmında yüzde 40 tenzilat vardır. 
Daver Bey gülmüş: d" kk. lb · 1 · B ·1· mm u anı, e ette temız o ur K d' . d · de zannedi- u tenzı at kongre toplanma gününden 10 gün eve! başlaya-
- Geç kaldın dostum. Kaptanlık- A 1 D"kk' k - en ımı enız 

ar. istifa ettim, demiştir. Mamafi - .. ~~ e et~e1 . b~ ;nm fa- yordum da, deniz tutar gibi ba- cak 10 gün sonraya kadar devam edecektir. Ancak azanın otur-
e ·hanır. hala odasında asılı olduğu- pısı us une şoy e ır e ya ta d" .. . d duğu şehirden Ankaraya kadar gidip gelmeye munhasır bu ten-
ıu temin ediyorlar. yapıştırdnn: «Burada taze ba- şım onuyor u. ? zilattan istifade irin bir an eve! kongre veznedarı muallim Dr. 

1 k lı _ Şıındi ne yapacaksın. İ ~ 
ı satı r.» . . Niyazi smet beye müracaatla hüviyet karneleri ve tenzilat va-

HAVAYA NARH! 

Söyliyeceğin şey belki biraz tu
'ıafınıza gidecek. Zararı yok, kişke 
>yle olsa! 

htanbulda ekmeğin narhı vardır, 
ruyun keza. Llkin bunlardan daha 
·azla insana tazım olan havanın nar· 
.u yoktur. 

İstanbulun hava alınacak her yeri 
:yi kötü bir madrabaz eline düşmüş, 
>raya biraz nefes almak için giden 
.talk soyum soyum soyulmaktadır. 

Miaal yazmiyacağım. Yalnız E
:nanetten ısrarla rica edeceğim: Me
•ire yerlerinin duhuliye ve istihlak 
"iatlerini tcsbit etsin, çünkü havada 
ıile ihtikar yapıp dünya ihtikar re
. . oru kıranlar vardır. 

FELEK 

İlk günler işlerim mükemmel -. ~klanda? bıc çok. ~ahıya- rakalarmın alınması ve tebligatta bulunacaklar nihayet Ağus-
gitti. Dükkanın içi adam almı- ne fıkırler geçıyor. Beynım ya- tos gayesine kadar tebliğlerini iki nusha olarak . umumi katip 
yordu ... Amma piaysada müs- nar dağ gibi kaynıyor.·· B~a müderris muavini Dr. Fahreddin Kerim namına gönderilmesi 
teriye inan olmaz. - benzer bir iş daha yapacagım ric.a olunur. 

Bir gün dükkana Felek bey ~lbet. ·.;.;;;::..;=,;,;k~--.,.

1
-S.,....-.,.1--------------~=~~iirJf ~rafa değirmi bir göz SE~A~ttzzET An ara ta ia u j~ eri nıü~ürlülün~en : 

«İyi, güzel, mükemmel, dedi Bedeli keşfi (16190) lira (40) kuruş olan Ankara ovası iska 
fakat yaftanız manasız!» Halk sütunu bendinin takviyesi ve yeniden 4 kapak ve manevra tertibatının 

«Neden? • inşası ve derenin tathiri 12-8-1929 tarihinden itibaren yirmi gün 

Burada taze balık satılır di- Bendeniz ekseriyetle Kurtuluı tı- müddetle kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. 
yorsunuz. Elbette burada satı- ramvayına binerim. Namı sabıkı Ta- Müteahhit evvelemirde (1215) lira teminat akçasını ve ya 
lacak. Okmeydanmda satacak tavla olan Kurtuluş sakinlerinden Hükumet Bankasi ile sermayesi milli olan Bankalardan birinin 
deg'ilsiniz ya?» Rumların kaffesi biletçiye Tatavlaya kefalet mektubunu iraeye mecburdur. 

bilet diye hitap etmekte ve bazen ha- M" kas · tı' k d k "t hh'd' b 'b' · t Düşünüp taşmdnn, hak ver- kub 1 una aya ış ra e ece mu ea ı ın u gı ı su ınşaa ı 
riçten bizler tarafından vu u an d d · 'd · · d b'l k 'k 'b 

dim. Hemen tabelacıya haber ihbarlara rağmen Tatavla kelimesinin yapmış ol uğuna aır ı areyı tatmın e e ı ece vesaı ı raz et-
gönderdim. "Burada,, kelimesi- istimalinden bir türlü vazgeçmemek mesi lazımdır. İhale bir Eylül pazar günü saat 15 te Ankarada 
nin üstünü boyattım. tedirler; ki bu suretle hem Türk mil- Makamı Vilarette icra edileceğinden proje ve evrakı keşfiyeyi 

Bir hafta sonra bir gün Etem !etinin izzeti nefsi millisini rencide görmek istiyenlerin Nafia Su işleri Müdürlüğüne müracaatları 
etmekte vehcmde hükümeti cumhuri 'l" 1 

İzzet bey geldi·. ı an o unur. yemiı:in evamirine muhalif harekette 
"Güzel dükkan, dedi, temiz bulunmaktadırlar. Bunun için bende

Bence bu haftanın en muhim ha- mal. Yalnız benim ıçın tavanı niz gerek Polis müdiriyetinin ve ge-
r biaman düşmanımız Venizelosun b' al k b h rek tıramvay şirketi müdürlüğünün 

Meklepliler müsabakası 
Venizelo~un moglubiyeti 

Satılık Müstamel eşya 
{Unan bcıe ·'ı'ye ın· tı'habatında kral ta ıraz ça ama, unun e em- . b u nazarı dikkatlerini celp etmegı ve u 

!tarlan tarafından mağlup edilme- miyeti yok. Yalnız manasız bir tatlısu firenklerine evamiri hükümet 
.ıdir. şey var! ne demek olduğunu bildirmek için Dördüncü Vakı[ hanında Ticaret ve ~anayı deposunda mevcut 

Ticaret ve Sanayi odasından: 

Bay~ar~a~a~a: DeınirJollar ınağaz~ 
~ürlüğün~en: 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlık ile alınacağından tallpletln 19 
pazar~esi günil ( hırdavat ve perakende levazım için saat 9 dan 1211 
elektrık, mefruşat, boya, kırtasiye gibi aksamı saire için de saıt 
17 ye kadar) lsban vucut ermeler!, ve müddeti mezkOre barlcind•~' 
fatın kabul edilemeyeceği illn olunur. 

1 adet p~rgel takımı büyük 
1 • ortası takviyeli şeffaf minkale 
1 • taksimi erazi gece şahısı 
1 • cep tesviye aleti 
1 • bez şerit metre (20 metrelik) 
1 • 1ıuna (pistolet) 
7 
8 
!'i 
.ı 

ı 

4 
2 
1 
1 

80 
400 
50 
30 
o 
( 

15 
6 

500 
5 

• yazı takımı kıristal (büvilk, orta) 
" ilç hokkalı ahşap yazı takımı 
• ahi'P tampon büvar 
• makinalı kılasör 

• termometre (ızeml ssgarl) 
• koltuk sandalye 
• telefon etajeri 
• istorlu dolap (küçük) 
• dos)'a dolabı 
• vernik fırçası (domuz kılı: muhtelif) 
• lokomotif için tampon grassılr (garnltllı) 
• bakır çenberli boya fırçası (kıllı No ıd} 
• boya karıştırma pıçağı <No 14, 18) 
• eyer takımı tam 
• (gaz) vida diş ölçüsü 
" kaynak lamba ve kesme salUmo memeltıl 

metre 3 çam tahta muhtelif eb'ııta 
adet büşon fuzibli 6 amper 

yolcu vagonu için glop 
rc.-;im masası 2 • 

20 kilo 
5 
5 

14 
1 

adet 

• 
• 

kilo 

pırinç çubuk 30 mim 
tari'ı<iz madon! damr;a 
maJeni tarih damga>ı 
lastik damga (muhtelif 
gli.<erin 

etklılde) 

200 adet kürek sapı 

15 
2 

• 

40 ton 
2 adet 
8 kutu 

100 metro 
4500 kilo 

65 metro 
l adet 

1000 • 
17 • ( 

" 50 kilo 
5 adet 

1 takım 

223 kilo 

1150 • 
2 adet 
2 adet 
2 n 

250 
" 

150 kilo 
44 adet 

100 • 
500000 • 

360 puı 

150 kilo 
20 kutu 

1200 adet 
200 .. 

tosviye ruhu 250 mim 
y•zıhane bpı lavhas< co.ıoxo.ır) 
çhnento 
şapirograf No 3 

laııik için sıcak kayn•k 

kanaviçe 

galvanize oluklu saç (0.5X1800X800) -1 
çekme demir gaz boruıu 8 1/2 
mcınur ma:ıası 

adı san mukavva 70XIOO 
iki taraflı 45 derece somun 
tesvlyecl tırnak kalem! 
lngillz sicimi 1 m{m 
telefon santral kontrol bobini 
(hutte) nam kitap (4 elit) 

moskof taşı 

sutkostilc 
cam kalemlllc 

pd ıslatmak Jgln sUfndlr 
muhtara plakası porselen 
projektör ve kontak kömllrU 
keten telgraf ipi 10 m,'m 
maden için adi cırcır mıskap kaleıııl 

demir testere laması Jld taraflı 

muhtelif renk ve eb'attı zuf 
yassı metal eğesi 1 i pusluk 
gen taşı 

sulu boya takımı 
faher kalemi No 2 
cep defteri 
benzin kaynak lambası (1 ld!oluk) 

1 ,, dtiz havya 150 gramlık 
3 deste eseri cedit murabba çizgili kllıt 
6 kilo yuvarlK başlı perçin çivisi 
4 

14 
7 
4 

" 4~ 

" 
" .. 
" 

yuvarlak başlı pirinç maden v!duı 
dLiz freze başlı pirinç maden vldaaı 
düz freze başlı pirinç ağaç vidası 
yuvarlak ba;lı pirinç ağaç vidası 
yuvarl•k freze b~lı pirinç ağaç vidası 

gali eııizll ve kurşun rondela 
ti metre3 çam kalas (ol.OOX 0.25X0,05) (120 adet) 
a adet kiıvet 10 15 cam için Bu mağlubiyet Yunanıstanda Ve-J "Nedir efendim? biletçilerin Tatavlaya bilet isteyen yol ma>a, sandalya ve sair mustamel eşya {;; A~ustos 929 Pcr~embe 

i ·elostan bıkıldığını ve artık halkın «Yaftadaki cümle. culara tuamvay Ta tavlaya gitmez di-
mun oyuncağı olamaya°='ğını gö•!e:I "Manasızdı amma düzeltildi. ye bilet vermemesini ve bunda israr ~g;;.u.n.u.· •s•:ı•a•t•2-d·e-m•a•h•a•ll•in•d•c-b•il•m-li.z .• ·ıyİoe•d•e-s•a•tı•la•ca-k.rı.r •. ------ " cam kurutma sehpa;t / 
ı . Ben bu ma ,lubıyetın S•:bebuıı, «İyi düzeltilmemiş. Taze ba- edenleri polis nokta mahalle_rinde tı- - . . 

1 

ba bir suyolcusuna el'Dir ve meram --------------------------./ 
'enı'zelosun mu··badelc meselesin- ramvayı durdurup polise teslım etme- hafta l' ka a• mahallemızın c~ı 1 

,. kırılmaz fotoğraf feneri 

v Ik t lır yazılı Satılır kelı'mesı' eve ıne " ' - anlatacak bir makam yok mudur?! B' 1 11 ~ 1 ı· 1 ~I ~ ~· le uğradığı siyasi ademi muvaffak sa 1 . - !erini çarei kat'iyye olmak üzere gös- 1 1 d k ır nuınarıı 1 s an ll na ,... en ıne . ndu ııın p 
dyetinde buluyorum. Atina, Lamiya, ne lüzum yok. Elbette satılacak termeyi bir vazifei milliye telaklri e- =~t:ı:: j,'::'~aft:n de; ~:y:n ~: .. :.t: !?.::i~~= !:•::::., U U e 1 111 U r Uy , 
I olos, Terhala, Patras, Tnpoli. Yan- balıkları buraya mostra diye yledim efendim. izi aynı bentle<den aynı su ıchrın Mu..Jlim SAIT JI. 

'b v · l' 1 · k" ··ı 'ğ' F 'ko··y aakı' nlerın' den bol bol ak "- .M. ekt.ep -~arasız ve le~lidir. ·.ra_h•.i!J iki. 'nci derece Muadel••ı'ne jplD"Jıl a gı i enızc ıst erın te asu ettı ı koymadınız ya?» erı sair mahallerine tı,.. ~ el"'. 
rerlerde dahi Vcnizelos kazanama- Gittikten sonra düşündüm, M. FEHMi halde bizim mahalle neden ıusuz ka- Yeni neşriyat mu~detı dort. d~vreden ıbaret ıki se- bır ve Mükemmel Müııattah tı .;t. 
nıştır. Atinaya kral taraftan Mor- bel ._ * ~ lıyor? Koca bir mahalle halkı acabA nedır. Neharı bır ba§langıç devre a- den müsabakaya tabidirler. 
~ris şehremini olmuştur. Acablı Ve- hakverdim. Hemen ta acıya SU YOLCUNUN ESiRi MiYiZ bir ıu yolcunun eıiri midir? SPOR GAZETESi ' çılmak zarureti hasıl olmuştur. Bu den 25 e kadardır. Kayt zaıtl~ı1fıı 

1izelos bu mağlubiyetten sonra da haber gönderdim, "satılır,. keli- Bentlerin sularını bol bol tehre a- Belki on defadır sular müdürlüğii- Futbulcu Refik Osman Bey "Re- devreye ?rta mekt~p mezunları ~mti- la ıs eylül arasındadır. Tedrı~ 
nübadele gibi mühim işleri sürünce- mesinin üstünü boyattnn. kıtacak olursak lıtanbul suya sark- ne müracaata bulunduk, buna rağ- fik Spor" ismile bir gazete neşrine hansız gırerler. ~uracaat adcdı alı- rinci teşrin başında başlanrr; I 
'lede bırakacak mı' "Taze balık,, sözü sahiden olur! diyen Şehremaneti sabık sular men üç dört gün muntazam~~ ıu a- batlamıştır. !Ilı: nushası Mısır maçla- nacak talebe adedınden çok olsun ol- lazime merbutlu bir istida ıle 

4~G~·~l·~ta~ıa;r~a~y~:~--~R!E~Ş~l~T:.::V~A~S~F~l~k~a~f~i~y~di~··!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!~-~~m;_;u_·d~~~ .. ru~-~n;ü~n!ı;:k;u;la~k~la~r~ı~~~·n~la:::::aı~n~?~!~B~i;r~-k~ar;;.:,,~~-~~~~rt~~~ün;!!iao;;;!nr~a~~en~e!!!k~e~ıil~ı~r~l-amcai!!!!r~ını!!i!!!n~t~e~n~ki~·t~le~r~inım·mhmamvmimdrrm·•.~"!"!!!!!!!!!!!!!'!!ima!!iiosmımn~b~ui!!!!!e~vs~a~f~ı~h~aız~·~o~l~a~n~la~r~(~H!!!!eı~a~p~,~c~a~a~t~o~lu~n~u~r~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ r 

ili 
- ~ - - .. 

1 
_ Haydi gidiyoruz, Balata bir a- 3 daklarını süreceği ilk Türk neferi o- şesine kıvrılıp kalan ihtiyar Düpedüz ve kıpkısa balcl1t!' 

" MI yet,, in edebi te*'rlkası : h · k B · '' damı na er şeyı unutturaca tı. u, tarı- hasta bir defa daha döndü, u- Çatlak bir ses! 
• • Bu gür ve tok sesi daha bir çok Siyah duman ~iıtunları havayı ka- hin yer yüzünde durguladığı ilk te- b' . .1 . d ı1 

S K G U
• • N Es 1 karma karışık sesler güttü: rartıyor. Daha sonra göğe doğru miz yurtseverliğin coşturduğu yük- zun ır mı tı çıkar I: Bu çehreyi unutınaYıt1 

_ Yemiş ... Yemiş! y~kdsele~ alekv c!ablgalarıkı bu 1 karanlık sek heyecandır! _Hı ..•• n ... h .••• ~-r"" daima hatırda tutunuz! 
b 1 ıçın e şım<e gi ı ça yor Tepeyi a•ıp gelen ilk atlr taburun ··" ~ Çorbacı, çorbacı. . . uraya • • o~>r 

' ' _ Haydi .bir adam! Bir genç ve bir ihtiyar, iki lı:adın kumandanı eller üstünde ve sevinç Ve bu inilti derinleşerek sıra- Gece bir kış gecesi. -; 

1 
_ Haydi çeyreğe ... Haydi çeyre- alevler içinden kendilerini sokağa yaşları arasında köye girer girmez landı. pencerenin çerçevelen_·~ı ı1el' Etem zzet g· e ı attııar ve kasaba yoıuna doğru ko- atından indi, eıindeki çomağa dayan- bı •. ,,, 

şuşan kalabalığın arkasından sürük- mı• ayakta gu" cügücüne duran ihti- Aynanın karşısında gozune söküp götürecekmiş gı 1r.-, 
,_.., ı~ ......,_. - Efendi! Efendi.. gel... b • k d b · · B"t" · ırclıl • 

Başlarkerı 

3 r.ıblo 

En son kaba, sinire dokunan bir lendiler. Köy baştan aşa ateş için- yar ninenin uzattığı su tasını kaptı, sürme çeken a ın aşını çevır- e~ıyor_. u_ un evı zang jtıtl 
ses daha işidildi: de! Bir an sonra ne tek ev, ne bir başına dikti ve yeniden uzattı: di, hastaya baktı baktı: kiremıtlen uçurtuyor! 

_ Gel hanım gel. Cibaliye !. • . tahta parçası kalmıyacak. Falı:at bu- - Doldur ana doldur! İ karlayacak ta ı 
na aldıran bile yok. Aaıl ateş yürek- İhtiyar kadın tası bir daha bakır - Ç sıkıntısı herif, hala öl- · · • 

Çarşafına sıkı sıkıya bürünmüş bir lerde 1 Kalpler yanıyor, gönüller ya- bakracına daldırdı çıkardı, göğsün- medi ! • . • • - Öl! .. 

- Sol sağ.. Sol sağ. • Bir ki. . 
-01! •• 

Dolmabahçe camısımn önil. As
•r köşeyi döndü ve bir kumanda 
o•İ yükseldi: 

- Bölük dur, 
İkinci emir: 
- Yerinde rahatı 
Piyade 93flarında ileri geri bir kı

' ldanma oldu. Yeniden emirler biri 
_rıni takip etti: 
- Hazır ol! 
- ....... . 
- Mangalarla sağa çark ileri ,, 
'J. i'·i '· 1 -rıanll11ya da cevap: 

- I:1p rap ....• 

Ö ti k ı · td genç kadın oandalın içine, sonra da la B . zen aya ses en o u ve .. a&- k k d'k'-- 1 b kt bakt nıyor, arzu r yanıyor. u ateşı sön- den kopup gelen içli bir sesle: dedi, Gene aynaya do"ndu", yu"- tııP 
k d' · · ayı çıya ı ıuıt e a ı ı, sor- d' k ıa H d' ·ı · 1 D k b' ç er ızısı: . du: ıirme znn. ay ı ı en - İç yavrum iç. Kartalımın canı- zünün podrasını, ellerinin kre- eme ' onu ır a,·u · ııı 

- Biz yiğit piyadeyız! • · · En ilerdelri yamacın eteklerini tır- na deg"sin olmak irin tekrar toprag,. 
mar•ını söyliye söyliye bir kuş tezli- - Cibaliye mi? · .. nuru tamamladı. Süründükre ' • , manan küçük çocuk birdenbire elle- dedi. " zü doymaz kucag· ına '. · 
g·ile caddede kayıp yu"rüdti. Fakat Sandalcı: · · k ba' d go"nlu" go" •u" arılıyor ı'ştı'hası ar- ~. rını çırpara gır ı: Yig-it yapılr Binb .. ı eline sıkı•tı-

1 
~ " ' kadar güce gı· den ba~ka '' 

bir iki dakika sonra en ilerde, Alay - He hanım he, daha duru on F .., k ö d ""' • tıy Y - atma .ratma ız. · • g r ün rılan suyu ag"zına go"tu"rmeden eg'il- or · olur?. J 
kumandanının arkasından giden genç mu? U? Ah k d ı ı (' 
mülazimin atı birdenbire tekerlendi; Dedi, küreklere yapıştı. m a aqı a ar d~, ihtiyar kadırun yüzüne, gözlerine Otuz otuzbeşlik bir kadın. ı V 
mülaziın beygirden yuvarlandı! O . Ve ... bir ııan\ye ııonra yalnız Fat- dıkkatle baktı ve sordu: G" l . . . .. .. . . . O ihtiyara acıyınıı. 11tı 
anda karoı evin penceresinden de yu·· _ Bır az sonra sandal !ayıdan epey- ma değil hepsi, en önden eQ arkaya _ Ana senin oğlunun adı da Kar- oz ennızın onune getınnız ve 1 b' d K lıp kııl" ';>' 
rek sızlatan bir kadın çığlığı yüksel- c~ .a~ılmıştı. Sandaldaki erkeklerden kadar bütün yolu dolduranlar hep tal mı? bu yüzü, bu vücudu iyice tanıyı- ~. ır ~ ~· ıv~ı deıl ıte / 
di: bırının eh genç kadının baldırına u- birden gördüler ve bağırdılar: --- ruz: Yuvarlak bir yüz. Esmer lum doş~gınde. kı.mor dıı .;e 

-Ah_ anne, bunu sen yaptın! ;:~~~ı:~ ~:~~~~nud:an sert bir tokadın - Yaşa Gazi.. yaşa! BlRlNCl KISIM bir ten. Kalın dudaklar, bembe- yor~.· kiÇ~ ne ~t~r caııcl'11, 
2 Ateş, ölüm, işkence içinden fırla- yaz dişler, kabaca bir burun. Be yor· : · ~ca. 'htiras lı~ ~ 

Bir akş~mın sonu. Hava iyice ka· 
r.ırdı ! 

Hafif yağmur çıseliyor. Kayıkçı
lardan biri tok sesile bağırdı: 

- Edepsiz! Ben bir Türk zabiti- yıp başlarını geriye bile çevirip bak- ı yazı az siyahı çok büyük ve de-, •ste_nır, hangıd_bırkı nıııı<J ~ 
nin nişanlısıyım! maya aldmt etmiyen bu halk yığını lişmen bir çift göz, kırçıl, dökük çekı!}en ces_e ın OY 

Sarhoş Rum can acısıle bağırdı: gece yarısından beri hep onu. onun - Yarının çocuğuna - !ur da ona 
- Hanım Hanım ...• Şimdi Türk muzaffer askerini bekliyordu. Topuk bir saç yığını! Daha sonra orta 1 ' )it111'Jı 

zabiti yok. İngiliz zabiti varı !arma kapanıp yüzünü, gözünü, du• Gece yarısı. Yatağının bir kö- bir boy. Kalın ve geniş butlar. 
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: r gunü saat ikide b•nkaya gelmeleri rica olunur. :: 
= •. :: 
~,. 11 TURKIYE iŞ BANKASI §§ 
,,.. 1••11111111 •• 

• •ıı 11ıı11111 :: •, •, 111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ııı r: 
11111111111111111111111111111111 111111111111111111111 ••••• 

l(APPEL 
Yazı makinaları fabrikası 

CHEMNITZ (SAXE) - ALLEMAGNE 
"tarihi tesisi 1860 1600 amele 

1929 da h .. k. 
istey .u umetten sipariş almak 

~'letJ~ hır çok rakipleri meyanında 
. ZAFFER 0Ll\ı1UŞ 

Yegane nlakinadır. 

Mısır hükumeti 300 
maki na sipariş etmiştir. 

'•ıe. 

''l(APPEL 
~ '' <lzı makinalarının 

l1i •' 
'Yetine biiyük bir delll 

l'arkıye . 
lllümessııı. Y. Şenurkyan lstanbulda Sadıkıye han 

MILLlYET PERŞF.NBE 14 A(;USTOS, 1929 

TAVtL ZADE MUSTAFA 
ve biraderleri vapuru 

Muntazam Bartın F,kspresi 

Tavil zade 
VAPURU 

15 A~ustos 
perşembe ak

Sirkeci ~amı 

rıhtımından hareketk mutat 
iskelelerine uıtradıktan sonra 
Bartın \'C Cide iskelelerine 
azimet ve avdet edccektlr. 
Mıırılazanı \\\:;lık F:kspresi 

Selanıet vapuru 
her pcr~cm 'C akj:ımı Sirkeci 
rıntır.'ıııdan harakctle mutat 

i'kelclcrin.: 1 1Jl;rndık'an son"'<ı 

cuma glınu falrcm.t ,·e AYY!l· 

lığa muva,a;·ıt ve pn1.ar filınL. 

Ayvalıktan h,ıreketle pazartesi 
lstıınhula a~·det ede1:cktir. 
Mahalli müracut; Yemiş Taivlıa le 
birıJorlcr Telefon lsta:ıbul c2 I 1 

•· , Yelienci va~urları 
lzoıir 3ür'al poslası 

~-u~ri İsmet paşa 
vapuru 18 ağustos pazar 
glini.i tam saat ı 5 te Galata 
rıhtımın. f • hare· 
dandcığru zmıre ket 
edecektir. 

j.ı 

ıH 
11'1 • 
:ı!.. 

iilffi!~ 
ili' 
·ıı 

1i~ 

:~1ınnı E" _ .. ;; TJ~~~~~~~;~i~ ~h~t~ iti:~ ··=}: ... ;; ~::::ff:.? 1iliEl~ Hilir;~ Hf1HH!rllllili~~u!lliıni H· h:ni j!!l:~:1~ i:: .• ::;~ 

Belediyelerimize 
MAZBATA 

Bayramiç kazası 
meclisi beledisi Kara~eniz ~osf ası li~ 

mm numero 

ANADOLU :::ııı 124 
Yı\PC.:RL. !lill! Avusturyanın HOSENBAVER itfaiye fahrikaları lstanhulda 

., 

.. 

ı:< p ~unu ii~f Tiirkiye unuın1i vekaletinden belediyenıizce nıühayaa edilen mo-
aıtustos azar uk~am ı• ... 'k' l . . . 

'

. ~.::;;_i_ topornp ve :ıroziiz al:itı kazanıızda simdiy'e kadar ı ı (ela '.·an<rın-Sirkcci rihtınıı 1tlan hareketle • b 

do~ru ( Zoıı.(u'dak. lneboh.-. ı:~ da muvaHakiyet ve hayret efza iş y:ıpınış ve daha Türkçesi çok '·1 

Gerze, SanHtın, Ordu,Cireson. mm büyük ve paJ"!ak bir kuvvet \'e ınuvaffokiye~Je yangını durdurınuş ··ı; 
Trabzon. SlırnıPne. Of ,.e Rize· ! !ffii ve harice siravetine nıevdan vermenıiştir. işbu afatla bir ve iki ·· 

ye g·i,kcckl, · \·el ~;:; ,_·angında yan;11ag'l·a nıal;kt'ıın haneleri kurta_nna da bir sene içinde 
Tnfsi!At içııı Sirkedde "'~' l!' 

kene: Jlanı ,la kain acanta· '1hij kendi scrnıavesini l·urtarnıış ve cidden çok ıyi i:;; görnıüştür. ·· 

sına muracıat ılın İşbu vazivctin Ye n1otörün hiç olnıazsa böyle Bayraıniç eınsali ,_, 

ALE~~~~~R~~~~LER rcı. btanb12l ı .ı ı.; .... :.·.!···'···.;··.· .• • belediveleı-ce. nıübayaası ciddrn şa_vanı arzudur. Biz bunu bir nıen- ı ,. 
\ c C;:ılatada merkcr. rıh- _ • • ' 

Seri. hks karadcniz po>t:ı>ı um h:ını,,tla C,'clepidi ve ~ata- ;;-g faat yeva reklc:i.ın ınukabili değil men1lekete yaptığı iyiliği ınet- • 

Millet vaporu 18 filopaci acantalığına ıTilıracaat ···•· hehnekİe Türk vatandaş belediyecilere bir hakikatı arz ediyoruz. ., 

aıı;usktos ' 'lciJ<ın Bc)ogıu 8.i.ı • i' .~.ii.:1: \' e unıum vekilden bu hususun. be.lediyelere tam. in. ıi arsusiyle işbu .it 
Pazar günii ·1 ·~aını ı·, 

saat ıs 11.. , • . . • I: iLı takdirnan1e nıazbatan11zın tanzıınıne karar verıldı • 21-1-929 m 
Sirkeci rıhcımınJan hareket:µ Şchı enıanetı ılanları ı;ın; Belediye reisi Aza Aza Aza Aza ~mı 
~Zonguldak, lncholıı, LH1it!1)C. Vesaiti nakliyenin -.yrü seferini mm RrşTC M. SADIK A. CEVDET HüSEYtN EYYÜP 
Sam,;un, C'nye. urdu, Gire.<orı. t n ·m e t · · · G ı h. · .,.., . • • t JH 
Tralıizon, Rize 1 ye gidecektir. b:ı:~iy/nok~~ı:1aı~~~linea~: ~r ... ~~~ ;ij~ PEK ÇOK ANADOLU BELEDiYELERi AY~1 :\ıl ALDE "" 

\fııracaal nıalıalı: İslauh: i"'1ret fenerinin vereceai i~aretlec hak ""i' .. Al\"'EJ ER GO" NDER1\'{EKTEDİRLER ~ 
. kında fık:ai atiye.~in ı37 inci madd~- ı1~~iJ TEŞ~:KKURN J'.ı ; J l ll • !Htl' 

:\leymencc 'lanı cltındakı ynzı sine tezyil edildigi alakadaranca ma- ·~:: •<;. 

hane Telcfıııı t,ı~ı ı 1 1154 ·ı::!k o;:!:~;~rt:~~~:27:f~kl~;~~I~~ ın~i Rosen bave.r itfaiye fabrikaları §;fi 

~ n y r l (' nf H j. ra}aktır.~.eşH_ renk gören vesaiti r.:· ::~ Türkiye vekili umumisi ~~ U (ı 1 ij lj ' j klıye (Kopru - Domuzhane sokaı;ı •; ;;, !·, 
•••İııı•OD•m••••ı ~;~~~;~a~~~:~~~~e~1:ea~e~~~iö~~ '.,ıiıi:l Mu·· hendı·s Halit Salih ır:hı 'lerk~z .:\centlisı; GJlatıt köprü dugu ıstıkametın sağına döne iıilir: ~:::i J:ıı: 

~;:~~~:ı: ~1~:;:~~~1• ~;~~. a~~~: ye:ili.gö~~~~;;:~~:ı;,,;t~~·~t;lt~:kld~~ n:ııMag .. aza Galata Voyvoda cad-11ill 
lscanbııl 274-0 mek ı~terse evvela seyru sefer memu ı;ı;;\ • ! 

runa ışaret vererek bekler, ·ıe sevrü l!~:I 

·ı z m ,· r s u·r'at post asi sfer memurundan alacağı müsaad~ Ü· lfü d . 15 
' zerine sola döner. !i!iii esı numero 

( Kulcemal ) vapuru 16 4 - Yaya gidenler kırmızı işaretiyle i\:!n 
1 vesaiti nakliye s~yril seferine kapan· mnı jıı 

ı\~u>to; Cuma l-!,30 da Galata mış olan bir sokağın bir cihetinden di mm M kt d . . G 1 t t u: 
rıhtımıudan hareketle Cumar· ğer bir cihete.g:~e~ler~ f_.!i_._l,.i,._!

1 
e up a rest• a a a pos a ·;,: 

tes! sabahı lımire ıridecek ve • 
,.., Şehremanetınde : Balat atelyası :::::ı k 4 8 2 Jll!ii 

Pazar 1.J.,30.da lzmirden hare· için lüzumu olanı.(2200) <;idene tah- ~:; 11 utusu ~ui: 
ketle Pazartesi sabahı gelecektir. tası (250) Gürg~ Plıtası (400) Ko- irnJ! ıı 

V d k tı lagaçı, (200) Taban agacı (2000) ii!ill İti 
apur a .... u e mm d ir s . . (5000) ''r k 1 k '"'"mm· ......... . . ............ ·······-· !!'' "i ·ı 1 ımım~· ;•;.:ıı;;ı IE·r.ırn """"'' ı <:iJ!!i!f 'llffi!!Jfl:ıımı,urıK':iı'ıi''''!rilf fl/!ifjl'llLkli ''"" 

";;;:ı~;· ·~:;~i· m;;;;;;; . f;;F:ri~~f:fü~~~~~·~ ·~ . EZiUe ·be re~iy' esi ny'isHttuden·: ~-· ..... ~· ···"""·" , . . 
[ll.\IIR]vapııru l S ,\~-u;tos dört köşe başlı vida, (600) Kilo Çivi 

per~emhe ak,a'.111 Galata nhtı· (100) Metro Şerit te•tere. (50) Ma- Klorürlü sularının şifa verici hassalarla meşhur ( Kestanbolu) Ilıcalan keşlfnamesl mucibince (13723) 
mından hareketle Zonguldak 6ka)pD, Ç 

4?. PiTlanya PıEçağı,. <;5°)) Eye, lira ( .ı ı ) kuruşluk in~aat ve tamiratı ypılmak şartile 1 Haziran 930 taihinden itibaren ( 1 O ) sene 
J h 1 5· S Ü uzune estere yesı ll6 Me- .. . . . 
ne 0 u ınop amsun nye tro Tezgah Ka}'lşı, (6) Boynuzlu müddetle ıcare verilecektir. Taliplerin şartları anlamak uzere (Anadolu Aıansı ıldnat şubesıne) Ça-

Fat;u Ordu Gircson [rabzon R d ( ı T · 
en!· 4) E est~resı_ (1) Makap nakkale ve I::zine beleJiye dairelerine müraca.at etmeleri 7 Eylül 929 Cumartesi glinil saat 14 de Ri7.eyc gide.:ek ve Of Trab;mn 1 tezgahı, (1) El makınesı, (1) Zim· . 

Numero 31-33 Polathane Gircson Ordu Fatsa 'para tezgahı, (!)Tekerlek parmakla ihale! kat'iyP;f yapılacap;ı ilin olunur 

~~ ------------·----------~ ~mrun~noplM~iu~u~· r1 ıntmıbk~~Egl~sk~~~(=~nr ---~-~~----==~=========ı~-~~M~~~l~u~t~h~u-ti~.-.-.=B-u-~~-n~P=r_e_v-~-e 
a a ıçın ma ınesı, 16) Tvn b" b k h H d' he · ~ ı ı yarak gelecektir M d k. .. 1 JQ) B me usu es a ı mer um am ı yın } ! ~BffiİfJOllafl YU (İIIlalllafl UDIUIIli j~afftSİll~eU; o----A-n_!_8_l_y_a_p_0_3_!_n_3_l __ ,:ıı ! ;;~f~r~~~:~r~~:e;;~~ı~=t=~r~ii'. '' '' ~~~~~ :~~~~ti;2~:~u~~~i; 

aourıa~ 'l1 h lrı kamış ı~'ctme mufettişligi malzeme,inin Trabzonda ( A: 'AF.IRT.\) vapuru 18 ı~~~e~~:a~~;;:n~~~ü:[~~::;,~'< ~~i~.~~:ı BUV"K TAVV 'RE rı·u 'NGHQll ;:;:~~~~ei~~:~ ~:ı::.ı:ı=~~~c~":::;'. 1 l!ıa ta liyc,. <: gı 1ruk muamelesini icra ve Erzurum ma!(a· \!(tbto' l'MI.lr g' nii saat ıteklif mektuplarınıda ihale Rliııii olan• ( U il ( IJl (Jl UdU nur 
:tıb ~vk Ve t ı· · k k 1 1 J/l A l O da Gala c ·ı rıhtımından 15 Eylül 929 persenbe &aat oıı be>e· Merhumun refikaai ve biraderleri " u es ımı mı.ın:ı ·nsa>ı ·apa ı zar• il :. P;tı>t<H ı;ar· kadar Mezkur müdürlü;!e ve•meı.,i: '. YEDiNCi" TERTI• p 
Uacıkıı .ıat l fi da \nkaraJa Dc\'lct dcmiryolları bimısınd:ı hareketle lzm r Gulluk Bodnım • • Beykoz kazasının Anatlob forcri 

Uvakı.; r. \Iunakaıava iştirak edeceklerin teklif mektup!:ırını Ye ı Rado3 Fcthi)c Finih \ntaıyay:ı Beyoğlu daire•i :nüdüriyeıir.dcn:! 2 NCİ KESİD.E 11 FYI ÜI ()f{)İR ~~·;-,:~~e;tkv~~.~:~~e;f~\.:'::;:;: 
ti ı. at tcınına ları~ı · d t 1 - lO k 1 ! ~idecek ve dımü<,w mc:::kur : B~şi~taşta Osman paşa .okag,ndaki 1 • • ' ~ _, 4 ' ' · • . 

t'. "~kat . ' :nnı ~n ~ saa ·'·· a ·atar umı..,ı mu , Çop ıskclesinin tamiri 1016 liro 31 a · • k "k • fında kat ve ihraç edılmek ve 31 8 
ını hır ı· eınınc Verme len lazımdır. Talipler miınakasa ~artnamclc is~dclcrl · . birlikte Dalyan J kuruş üzerinden ı 5 • a _ 929 •arihin- · uyu } ramıye: 929 Cumartesi günü defterdarlık bı· 
1 ıra k \I · · k f' kk 1 d · ·b · nasındaki komisyonu mahsusunda ı .. 'Narp mu "bilinde Ankıırada :\Jalzcnıc dairesinden, lst:ınlıulda arman; ' :-a ·ız. ~ana a c, : en ıtı aren yirmi gtin müddetle ka.I 35 00 } • d halesi icra kalınmak üzre 76 kantar 
bı ind .. ~ıa ınal!;azasıntlan Erzurum da F:azurum i~lctme mlıfettiıli C:clihııluya uftrııyarıık e;cı~ccktır 1 ~a~ı /ar! Tu~~l;le. m;ıa~saya k. omıl-ı ,o ıra iP mahlüt ve 30 kantar meşe kömürü 

• tec!a 'k ş ur. a ıp erın roı, ve k•şifna- ile 252 kantar kestane ve 117 kantar 

D rı · cdcb,_il_ir_k_·r_. ---------------- 1 lrnr .,upürge ıooo adet mesini görmek üzre daire baş fen me· Ayrıca : 
_ · murluğuna ve % 7,5 nispetinde te· S OOO koca yemiş ve 161 kantar meşe odu el-r} Yn~ l.\ınlıa;ı .>OO minat akçelerinin daire ve~nesine ya· 1 ' nu ber mucibi karar ve şartname or· 

V et m tb '"d" f '"ğ"" d Tel wmar fırçrn .100 " tırdıktan sonra ihale günü oıau ı-ı 15,000 man tarifesindeki bedel esasiyeleri a aası mu ur u un en: !'iyah vazelin 300 kilo 9 . 929 çarşanba günü saat 15 k eh- üzerinden aynı müzayede asulile yır· 
Katranlı eliııce,i 10 roda liyetifenniyelerini gösterir vcsaikle 12,000 mi gün müddetle müzayedeye çıka· 

1000 kilo ;\ltıcellit ruckalı d · ·· · ·· 1 000 L" 1 k "k • { rılm><tır: S•ncak snvııla;: 15 " aıre encumenınc muracaatları ti.in 1 O, ıaa ı 1 ramıye er ...... 
1000 • Kalın paket ipi f olunur. \ Taliplerin ve daha ziyad~ iz.ıhat 

V' ~~il:~, ı0,000 \"arda kanaveçe spcrmeçet mumu IOO •· * * ,. ve 10,000 ., Bir ınükafat almak isteyenlerin İstanbul orman 
lttıı r ve ne ·ı . ~arcn1mderinı.le yazılı t>saf Üsküdar dairesinden: Balat atalv- k k ba~ müdiriyetine ve yevmı ihalede ~'ilı e tııaıb vı erı baiaı.la münderiç üç kalem levazım münakasa! alenıye mucibince yedi kalem eıya pazar- , asındc mevcut 25.000 adet paıkc ta· Bu ke~!dedc ccm·an ~ J,900 " numara aı,anaca ·t,r. yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 

~ t ''lılı lııe ltıLsa~~ızea mübayaa olunacağından talip olanların 31 Ağustos 92() lık ".ırcrilc bil mü •akasa alınacak· ,, şıı;~n mezkil.~ ate'.yden ı_nav?aya taiı- 30,000 Lir& kaz•nan 992.ı numaralı bilet : lst•nhul, Ankara, akçasile maan mezkur ihale komi•· 
~ Yonuna CUrnarıesl günü saat 16 da matbaada miıceşekkıl mübayaat ur. \ermek i;teyt:nlerin 20 agus- mıh ve Usku~ar ısk~.lesın~ ıhrarı ka- Trabzon. lzmir ve Turgutltıcla, yonuna müracaatları ilin olunur: 
n, lllUra ve Şartnameyi görmek isteyenlerin de her gün komisyon kita· tus Q29 tarihinde saat 16 ı.la le- I' pah zarf usulıle murıa.kasay.a kon· 18,000 Lira kaw.nan 30811 numaralı bllet ; htanbul, Edirne, 4cu hukuk Fatih icra daire•İndeı>: 

li~a u .. r:a;dr· a ÇEKi. RGE PALAS otel ı· ...... • ... , .• •,•"•"•m•uJ•tı··r.iv•c•tin•e•g•eı•m•e•ıe.ri •. ••' ~~~~~~~~~ :!~~~~:k~~!iiı~~:~ 15,ooo Lira ~:=~n:.~!~~~~~·~~:~1~: : rsıanbu~ Haymana, ~~~;;:~~:~;e~:i:ı~7~~:~?~a~l~~~; 
...,.1 Llcede yedinci seyyar jandar· lıkte zarflannı vaktı muayyenind• ü ü 

2 
d At n»•n d fun 'ıt 

)'"
1
• d · ·· · li 12,000 Lira kazınan 12759 numaralı bilet : [stanbul. lzmir, g n saat e • .-- n a ""ad V ma alay kumandanlıgındlln: ala- aıre encumenıne tes m etıneieri ve edilece~i ilan olunur 

lllatur•·a enezya oteli sahibi Ömer bey idaresinde şar:nameyi görmek. üzre her gün Çanaltkale ve Samsunda. 

1 
......... T .. İ' ...... ,".TR••(") ...... ! 

"a ve alafranga banyoları ve yemekleri var - ıın eylıll 9~9 dan mayıs 9JO gaye· Daıre Fen memurluguna müracaat- ıo,ooo Lira kazanan 32575 numaralı bilet ; lstanbul. ı. -~ 
11 ~-----...::__:...:.,:..:,=.:~:..:..:.::...:..:...:.. ___ __:= sine kadar dokuz aylık hayvanat !arı. !çel, lzmir ve Osmanellde, satılmıştır. 

•sek • * • I 1 
\'e C ihtiyacı için 120· I 72 bin kilo arpa B S NEMALAR 

eyazıt Dairesinden: Aksarayda ........ "• •••-••-• 
kıpah zarfunıllle 80·1!1500 kilo g-uraba Hüseyin ağa mahallesinde Ferah sinemasında 

f ot ve 65·864-00 kilo samandı aleni Tramvay caddesinde 219, 233, 235 Yuk k "h d' ki h' '"b at koını·sJODUDdan • 
.'':) '-....... a~ Sultan Mahmut türbesi. Telefon: 2622 suretle 5 ağustOi 929 tarihinden 26 No dükkanlann enkaıı hedim ve na- u se 1Illlıı8Dul8 nıe euı ınu a1a u • Su ak~ım komik ( c•Jct il temsil-
(.' - - . ---. kli masrafı alıcıya ait olmak üzre pa- !eri ikı oyun hlr arada sincmad1 ıtustos 929 tarihinin pazınesı günü !ık d · il k L bo tu c•·.•.· ·". '<'1· ı " " " ' zar suretile satıla<:aktır. Almak Yüksek mlihendi,; mektebinde vllcti e getır ece su a ra varı r "·"'" ALAMI MAFSAL.YE saıt on dörtte Ucede alay merlı:e- isteyenlerin ihale günü olan 20 A- • 
.,4 1 l zinde müteşek1cil komisyon tarafından ğustos 929 Sali günü saat 14 te na·1• tesisatı için: inkılap ti)·atrosu tcmsı'llerı' • 1 ı ı - Bllciim!e tdcrnıadle muhtelif cakatta üç adet elektrikli 1 [ı ihılesf icra kı mmak üzre mOnalı:uaya re Encümeninde hazır bulunmaları Yeşilkıwde Bülbül parkınJa hu ak-anı 
" 1 • A • .._ ..... M için devli sulann tekmil hıvu konulmuştur şartnameler lstanbulda ilan olunur. tulumbanın vaziyesllc hcraber itası . ' 
" 1 -- - !!! -. '"' idi k ı F b k h l'F.l. \ KA"-LJ. 'l' vodvil 3 perdo ,,,.. l'ab ı ve ına>ınru cam r. 1 h · d J)' b k ı b l 2 - vlicutle "etı'rllece'· tes.·ı·sata mu taz ont oru, .ı ·san11 tı· 
f'',1 I 1 ı, ınaden f J ima At anesın e ıyar e irde J atan ul crasından: Bir b•.-rcıın te· " • · Y d d ğ 

Y e'lldı ' so • ve rejim sulannın yalnız (VITTEL) de L r b d dl ü 1 mini istifası zımnında Beyoğlunda susiye ve vunelcrin vaziyesile beraber ita;ı ar im San 1 1 o, 1 llrı-, 1 1 • ıırnıımıı·esı ıa-.·ıı·k edı'lını"t·ır. müfettişi ut ı ey e r ta perin I 
. ·' , d 1 d Kain Pera garajında tahtı hacze alı- 15 ,Aıtustos 929 tarihinden 16 Te~rlnl evve 929 tarihine kadar Eml~k uzcr ne birinci ,. ikinci 1 e te< i kaı·· · ı · sartnameleri aıres n e teminan mu· nan bir adet Stutbeker markalı ten•z " d I 

P.t 
1 

'an Kara ciı;ere tesiri azımi olan ı ' ' kapalı zdrf usulile münakasaya \"az e i mi~tir. Teminatı muvakkate derece '"''tekle ve m.: ııt şernit•e 1 l!f'f l~I vakkata iraesi surerile pey sürmeleri zuh otomobili 18 ağustos pazar günü 
: ,l!aıııı 1 

' 
1P'F1ıl1Ji{'!:I saat ondan ıı re kadarTaksim meyda akçesi (735) liradır. Münakasa ~eraitini öğrenmek üzere t:ıliplc~n parı \cnlir. htan ıulun lıcr scmtiuue 

"ct ~ • ···-- ihaleden e\'vel teklifnamelerinl usulu nında alenen füruht olunacakttr. Ta· eml:lk :ılınır \'C satılır. (;~ıuada Adı ~nı, ı • k , yliksek mühendis mektO'hl mübayaııt komisyonu riyasetine mliraca ...... 'c den ..J.. o1 .lı.Li. ı.;.6 erin ihtikanı \'I! ,ın..:ı:;ı 1 dairc::iintle kornİ~\'Ona göndermrlerl liplerin memurına Yevm ve saati han ·o 1~'1 
--~.;.'.;~,_!er \. IHJRF \\l !staı·.bLıl S·•mlı Lan ııtııııcr I ·"! ' ı · • atları ilan olunur. - ---...... __ ..__ı,---~-~--.- .. --~ ~ il4n olun.ur. mezkürda müracaat erı ilcı.n olunur 

• 

r 



ALTI SİLiNDiRLi MOTÖR 
YEDİ YATAKLI KARANK ŞAFT 
DÖRT TEKERLEKTE HİDROLİK FRENLER 

........ 
ROM VE NADYOM ÇELIGINDEN AKSAM 

Bir kan1yonun mükemmeliyetıııe bunlardan büyük şahit olurmu? 
Doç kamyoıılannın altı silindirli motörü, şasinin her yirmi alta ki

losuna bir beygir ku\'veti isabet ettirecek kuvvettedir. 

Yedi yataklı ve kamilen işlennıiş çelikten mamul krank faft, motöre 
azanıi sağlamlık ve sarsıntısız hareketi temin etmektedir. 

Kamyonun tazyik görecek her parçası kron1 ve nadyom çeliğinden 
inıal edHnıiştir. 

Doç kamyonile malınızın zamanında yetişeceğine emin olahiliraini11. 

Kar, yağmur, çamur Doçun sağlam şasisi ve mebzul kuvveti karşı
sında hükümsüz mani)erdir. Doç kenıyonunu, bir DoQ ıınhibinden tah
kik ediniz. 

TUrklye için umumi veklll ı 

Kemal Halil. Mehmet Rifat ve Şürekası 
İdarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu istiklal caddesi No 168 

Telefon Beyoğlu 2124. 'felgraf: Tatko 

1 
Garaj ve tamir yeriı 
Ayaspaşa Jandarma karakolu ba•ında 
Telefon Beyoğlu 1755 

Taşra acantalıkları: 

Ankara Zabıtçı Zade ve şürekası Bursa Nasuhi Esat bey 
İzmir : 1\lahmul Celal:!ttin bev 
Kayseri Muhaddis zade A1i'm bey Samsun Esat efendi zade Seyyit 
Adana Muharrem Hilmi bey Bilal bey 
Gaziayıntap: Güzel bey zade Hasan bey Gireson İsmail zade Vahit ve ŞürekAsı 
·rrabzon Hacı Abbas ve mahtumları 

İsparta İntibah şirketi 
Diyarbekir Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 

Edip beyle_r. _______ _:___M_a_I_at..;.y_a_:_B_a_dı_Iı_z_a_d_e_T_a_h_i_r_be_.Ly ___ _ 

Emniyet sandığından: İlan 
Halka hor türlü kolaylık gömrmegl Sandık vazife bilir. Emllklni ipotek 

gostererek ~andıktan para lsdkraz edecek müşterilerinden işlerini bizzat ~
remlyenlerln delili ve komslyonco gibi hariçten baz.ı kimselere muracaatla 
fuzuli mHral ihtiyar etmekte olduklı nazaran ltibare alına•ak bu kere u.ndık 
bu gibi müşterilere kclaylık olmak üzere mahsus \'e muvuzaf memurlar 
tayin etmiştir. Vergi ve belediye ve Tapu iduelerlndekl bu ipotek muame· 
Jeı;lnl bu memurlarımız v:asttaslyle yapnrabilec•klor ve kendilerine Ucret ve 
aidat namlle bir şey veılnlyecekitrdlr. Allkadarlann maltlmu olmak Uzer• 
Anı keyfiyet olunur. 

İlan • 

Devlet DenıirJolları Ye Umanları umumi i~aresin~en; 
\lilnakasa ı fesholunan 60 kın. yol malzemesinden yalınız bil) Uk 

malıemc tek•ar kapalı zarfla münakasaye konmuştur. 
\lunak&>a 26 Eyllıl Perşembe günü saat 16 da Ankarada Devler 

Dem ryolları idaresinde yapılacaknr 

~lunakasaya i~tirak edeceklerin tek'lf mektuplarını ve muvakkat 
kmirJtfarırı aynı g nde aar 1 :i,30 a kadar umum mıidurlük kale· 
,.,. .n 'ermeleri 111.lımdır 

J'u' plcr mlinaka 'I ~artnamelerlnl 1 O lira m ·kabilinde Ankaradı 

nalzeme daircsinder, 1 tanbulda Haydarpaşa ın:ığa.zuı.ndan tedaJllı. 
L-<lebı ;rler. 

lleYlet ~enıirJolları YB limanları uınnını i~aresin~en: 
Münakasa ı fesh olunan 60 km, yol mıılz~meslnden yalınız 

küçük malzeme tekrar kapalı ıarfla münaka~aya konmuştur. 

Münakua i8 eyltıl cumana! günü flit 16 da Aokarada 
Devlet Demlryollan ldarasınae yapı!acakur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde •ut i li,30 ı kadar umumi mUdilrlük 
kalemine vermeleri llzımdır. 

Talipler milnıka>a şartn erini 1 O lira mukabilinde Anlca-
rada, malzeme dalrednden,' J tanbulda Haydarpaşa magazasından 
tedarik edebilirler. 

Bursa vil~yetinden: 
Karacabey kazasında geçen sene ln~asına başlanan hükOmet ko

nağının bakiyesınden; mevcut 8000 llralık havalenamesı mikdanndakl 
in•aıt A~- tos 1929 ''e 26 ıncı Per~embe gunü saat 1 tı dıı talibine 
ihale ed!Imek Uzere mUnakasaya çıkarılıpıştır. Tauplerin keşlfnameyi 
görmek için her gUn ve teahhUt etmek isteyenlerin de mezkOr 
gilnde ve kanunda yuılı tarilat daire.inde• Bursa vUAyetl encüme-

nine muracaatlan lltn olunur. 

anı an ası slan~u 'u~esin en 
Taksitle satılık Emlak 

Eııu No: ıı Mevkii \lo: 11 • 'evi Teminli fllı\ı!-'. 
Lir• 

1 1 Panııaltıda Canbazlvt mahalleoinde yedi kuyuıaraokagı 1 hane 50 
24 f1'lide hzetPaşa çifllğ! aıui!I dahilinde 7 Tuğla furunu 21 O 

1 Q Be iktaşta şenlikdede mahallesi Köçeo~lu sokağı 22-20 hane, ahır, arabalık ı 50 
55 Sultan hamamında Tahtakıle c .ttesi 2 lratlı ana 850 
60 Cagaloglunda !'ıhhiye müdlriyeıı ltti,alinde 5· I dUkkAn 100 
P9 Kadıköy Ra~lmpaşa mahaılc>I sögütlii çeşme 249-247 arsa ı(}i) 
92 Büyük ada yalı mahallesi topuz sokağı 3 hane 175 
03 Heyheli ada Ruhba'I mekıehine giden yolda milkerrer 6 bahçe 800 
93 ., ,. Ahas pa~a sokağı I! ,. 250 

106 Büyuk ada • ·izam ,addnl I! bag 50 
l 1 ı ,. ,, -\yanikola ., 45 arsa 50 
112 45-1 50 t"! ,, ,, " ,, 

118 ,, ,, Ebe mevkli 11 ,, 50 
151 ,, ,, ı, .• m cattesl 36-34 bahçeli dükkAn 21 O , 

Balade muharrcı ıl~ i< bedeli ~ekiz ıak,itıe istifa edilmek ~artiyle bilmüzayede 1&tılaca~ındaD 
llplerin ihaie gumınc musadif 24 A11;ustus 929 Cumartesi 'aat on altlda şubemize mUracaatlar:_,... -----'-------- -· ~ 

lstan~ul ınıntakası ınaa~in nıühen~isli~in~en: 
Vlllyetl Kaz.,ı 

Balıkesir Sosığırlık 
ı ·ahiye veya k&r)'••I 

sultan çayın 

cinsi 
Borulı 

imtiyaz ıarlhi 

eylül 1308 
Esbabı 

HUşşamul müeyyet n Vaıl~ 
eyyeı ve !sa beyleri• Rukiye. .. 
Kevser, Necla, Arabiye h•0' 

alt hfJseler 
" Balya Deli yuauflu Simli kurçııa 1 mayıs 1310 Ahmet Cellieddln pafıya aıı•ı,60 
~ lvrincll yenice! kebir Antimon 19 hozlrın321 Şarlı La yen ve ftrllıJ 
Ba!Ada muharrer üç kıt'a ınadene maadin nizamnamesinin (61) inci maddesine tevfikan müddeti urfınd• 

ol mUd!lr tayin ve lktmeıglh lrae edilmemiş olmasına binaen imtl\'aZl•nnıo ft<hl B~vekliete yuılmışnr. Jdff 
olanlınn üç ay zarfında Şurayı devleıe müracaat eylemeleri illn olunur, - . 

Ankara Hukuk ınekte~inin ~aJıt ve ~a~ul ~artları 
Ankara Hukuk mektebi müdürlüğünde~ 

1 - Lise ve ya yüksek mLkt~p mezunlan alınırdır, 

2 - lmtihala talebe alınmaz . 
8 - Kayit mıiddcti Teşrini evvel iptidasından nihayetine kadar . 
4 - Müracaat edeceklerin ( A) mektep şahadetname Ye ya ta~tıknamesi ( B) nufm tezkre' 

( C) hüsnühal ilmühaberi ( D ) 6-9 ebadında 3 adet fotuğrafi getirm~Jerl. 
5 - Leyli olmak isteyenlerin sureti aşağıda yazılı tarzda birer taahiltnama ,., kefaleroarııl 

vermeler! ve !taka! ikişer takim çamaşır ve pijama getirmeleri. 
6 - Eeyll talebe meccanen yedlrillr ve yatırılır ve her sene bir elbise, kundura ye beıf 

verilir. 
r - 18 den az ve 80 dan fazla yaşta bulunanlar leyli alınmaz. 

Taahütname v;e Kefaletname sureti 
Leyli ve meccani olarak kayıt ve kabul olunduğum (olunan . . . . . . •. oglu . . . .. · • ·' 

Beyin) Ankara Aukuk mektebinde gerek ayni sıniha ve gerek muhtelif sınıflarda iki sene ter~ 
edemediğim (edemediği) ve ya her hangi bir sebeple mektebı terk eylediğim (eylediği) vel

1 

nehari olupta tahsili lkmAle kadar muntazaman devam etmediğim ( etmediği) veya ihraç edil· 
dlglm ( edildiği ) Ye tahsili lkmıll ettikten sonra ldkllf edilen vazifeyi beş sene müddetle ıfı 
etmemek gibi mektebin maksadı tesisine münafi bir halim (hail) tahakkuk eylediği taktlrJ' 
ihtiyar olunacak bilumım masarifln yüzde elli zam ile ve faizle birllkte defaten tediye ve r.S 
minini taahhüt eylerim. (tediye ve tazmine burçlu ile beraber müteselsilen kefillın. ) 

l~ciha., kuvvet ve sihhat için 
en mlıcssir devadır. Bilumum 

eczanelerde bulunur. l"muml 

depoları Bomonti fabrıkasL Tele 

fon: Beyoğlu 583, ve lsııhulda 

~:krem Kedp ecza deposu. Tele

fon: t~tanbul 7R 

Eter keskin ve sağlam 
bıçak istimal edcrscııh 
kendinizi ıraş etmekte 
hiç bir QtUşktllata maruz 
kalmazsınız. 

Onte:ne bıçakJ.an pek Mllım 
&lıd&cld çdftlndcıı ınam61dur. 

Ycılo Çllunazdon wrıJ bir pe
... ıılmanw derbaıır edrGI&. 

~ 
~ 

Gillette 
Jandarma lmılaıhanesi müdürlü

P;Onden: 
jandarma lmaitıhaneslnce saun 

alınacak 90 kilo kompırıme kinin 
münakasa11 19/8;929 pazartesi saat 
14 ıe yapılmak üzre bir gün tehir 
edilmiştir. 

Ziraat Bankası lstan~l ıu~esin~en: 
Balıkeslrinin Glresün nahiyesi civarında mu müştemil~t bir bap d: 

fabrikasını birinci derecede ipotek ederek Balıkesir Ziraat Banksube i~ ~ 
on beş bin lira istikraz eden Arabacızade Hacı hafız Mehm•t •f•~ / 
şUrekAsının müddeti moayyenesi 'TIÜrur <ttı~I haldr deynlnl •etli\e e..ı 1 diğinden ipotek edilen Giresun nahiye ine yarım saat mt<alede ,.,\ıı{ 
Arabacı oğlu fabrikası demekle maruf ve yedi vals ve litıı salrel '"ır' ı 
mil son sistem kAgir fabrika ile müşıemllAtından Elli altını~ '°'' :ı 
istiap eder aynca bir ahır ve ittisalinde demirhane ve yetmiş se1<s•n • •' 1~ 
sııtır hayvanı istiap eder aynca bir ahır ve ittlsaliııde iki hademe d 'el t 

su ile deverancder iki taşlı başka bir değirmen ve lıtisılinde levk•ni Jılf • 
ile ıahıwi iki dükkAn ve fabrikanın lıtisalinde kezalik fevkani ilç ~ 
ıahtani bir oda ve ayrıca fevkani altı ve tahtanı Uç oda ve hlf { 
ve. bir mutbah ve bir çamaşırhane fevkani tahıani salonu muıt~ 
müceddeı ahşap mevcut ve fabrikası elyöm muntazamın hali faaliyeti• (, 
mezkOr fabrika maa müşteml!At mevkii müzayedeye vazedlltrek Jl ~ 
,.rihinc mils.dol cumartesi günü saat on aloda muvakkot karar 
h~ldc tdileceğind'n iııira;-a talip olanların yüzde on nispetinde p•Y J 
sini miıteshiben Balıke•ir icra dairesine müracaat eylemeleri ilin olunur· 

Ankarada Zafer caddesinde Zafer otelinde iki numerod• 
müteşekkil hail tasfiyede bulunan ıf 

ANKARA MİLLİ MENSUCAT TÜRK ANOl" 
ŞİRKETİ TASFİYE MEMURLUCUNDA~;,, 
1 - Ankarada San kıfla clvannda kain 41254 metro ıııO .l 

baı erazl dahilinde tarzı lntası kııtr çatı11 çinko ile mestll' ~~ 
mlye 150 - 200 metro kuma, imaline muktedir Ankara Mlflf ti''.. 
sucat Türk Anonim flrketlnlo müceddet aon sistem ıu•O~J~ı 
fabrikası bilOmum tealsatı, mebanl, erul ve m0ftclfl1 

birlikte bilmUzayede Htıhktır. 
1
i 

2 - Fabrika era:ıl ve blnalanna \'e teelsata mlteallllı: pi /, 
vo müzayede şartnameıl arzu edenlere blla Ocreı ve derb•1/ 
llye memurlutu tarafından posta ile cönderllecetl clbl ıııııl Al 
izahata verilir. r; 

3 - Fabrikanın bcde\I muhammen! yllz elll bin ıraıll'j,ı 
haddi ilyıkla ıornımedltl takdirde tasftye memurıut11 ; 
ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır, •'~' 

4 - Müzayede 29 Atustos 929 pertembe Anlıarada ı°'J 
caddesinde Zafer otelinde 2 •uıueroda Ankara Mlııt aıe0 ,,.., 
Türk anonim alrketl taeflye memurlutu yazıblnHlnde aaal 0fl,I 
aleni olarak icra edilecektir. Poıta ile ıönderllecelı telll'.1ıı1ı' 
saati mezkQre kadar kabul edilerek mubtevlyatlan nazarı 1 r 
alınacaktır. ı'' 1 5 - Müzayedeye iştirak edecek olanlar evvel emirde ıııO ,ııı 

k tll de fartnameslnl aynen kabul ve .bir nüshasını imza edere 1 
memurluğuna tevdi edeceklerdir. 1otll1 

6 - Arzu edenler tasfiye memuriuguna müracaatla 111 11 

aıacaklan gibi fabrikayı da gezebiilrler. / 

Posta ve T.T. ~a~ ınü~ürlü~ün~en ; 
.\luhabcre memuru ycti~tlrmek üzen.' otuz 

ıı ı1' 
lira üı:relli sek pi' '"' . hl'şten -. 1111• !Azım alınacaktır. )'aşları on ~ekizdcn aşağı yirmi 

olmayan taliplerin şeraiti anlamak Lizcre Agu;ıosun 

kadar baş müdiriyet tahrirat kalcminl' miiracaatları 

. ~tın 
i 8 IO!'I " 
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FORD Açık. Tenezzüh Otomobili. 
Aile için ideal bir araba 

Foraun yeni ·açık tenezzüh arabası ilkbahar ve yaz gezinti• \ 
leri için en elverişli ve eıı güzel blr aı:abadır. Bu arabanın ha
iz olduğu konfor, sağlamlık ve &ürat sayesinde uzun yolcu• 
luklar, fena yollar üzerindeki seyahatler artık yorncu olmaktan 
uzaklaşmışlardır • 

Bu arabanın gösterdiği birçok fevkaladelikler arasında ten
teRinin açılıp kapanmak hususundaki kolaylığı zikredebiliriz. 
iki kişinin açıp kapayabilmek için pek zorluklar çektiği güç 
tentelerle uğraşanlar yeni Ford tenezzüh arabasının zahiren 
ehemmiyetsiz zannolunan bu teferruatındaki kıymeti pek güzel 
takdir ederler. Yeni Ford tenezzüh arabasının tentesi yalnız bir 
kişinin pek cüz'ı himmeti ile gayet kolaylıkla ve pek az bir za· · 
man zarfında açılıp kapanabilir. Bu suretle otomobili tamaml· 
le açık bir araba haline getirebilmek keyfiyeti yorucu ve usanç 
verici bir .,. .. ~·ete olmaktan kurtulmuştur 

Yeni Ford torpedosunun şekli haricisi karoserlsinin alçaltırılması 
suretile pek cazip bir hale ifrağ edilmiştir . Beş kişinin 
rahatça oturabilmesini temin eden bu araba i:.:i rengin 
~rçok kombinezonlarla yekdiğerine imtizaç etlirilme.:;i netice
sınde hsule gelen ahenkli renkleri ile eo müşkülpesentleri bile 
memnun edebilecek bir zarafettedir. • 
Bu sayılan faide ~ ler yeni Fordun şöh· 
reti~i teş~il eden fen· ~ ni hususiyetlerine bi.r 
zamımedır. 

/ 

._.,.. __ 

Fiati 980 dolar 
Franko lstanbııl 

(ön ve arka tamponlar bu 
liaıe dahil dei:ildir. ) 

işbu fiattı yan rıtrdelıri Ilı 
;yan SİfJIT camlan dahildir. 

-

... .. ___ . 
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cJı 

leıa 11b ., vapur en rahat, en eğlenceli clvannda Sanasar " Telefon letanbul 
A• UL_~eres 1 Tayyareyle ve asgarJ masrafla için Han No 46. il [ lsta·ıbul Ekspres J_ a~talıj!'ı~~ , 2157 
''ld -

!Is~ K Barsak - Karaciğer - idrar yolu 
un-ı - Kurtlar Hastalıkları için 

~ ~ 

' ' k1~ ""'tu,.1 _ 
\ 'cı og1u ~•brikaları hezaran sandaliyeleri umumi satış depos;lstanbuldıuı 
t~ tııı,; •vn anında 46-47 numaralı Joz. N. Aclman telefon lstanbul 2409 
t tıı.;ı,,,- 1 

_depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fantaz 
~"\ Pi .muten.,'\·i ıstur, perde mister, tül; keten perde, örtüler; maroken 
~rırniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolaları fabri 

ıı:an ve parakcnde satılmaktadır. Fiat maktudur. ilanda asan<or vardır. 

--- ' ~ l\ıı ~ Leyli ve nlhari ~ 
Ve F e . At• ı· 1 . Ana sınıfı illı: 

ttlte!( yzıa ı ıse erı tali .;.:ımlar 
ıı Dlvanyolu: Çifte saraylar 

Utün 
'ıler;0 , 1 

sınıfları teşkil edllmlş tam devreli lisedir. Kayıt ve kabul 
' m~nl 9 ağustos pazanesl gününden itibaren baılanmıştır. Müracaat 

•rı cu . 
''~rct,. martes4 pazartesi, perşembe ~ilnleri sut 10 dan 17 ye 

z::s: Telefon: lst 1995. :l496 ~ 

llQ~ng~ldak Yüksek maden 
~~orıır~dndısi Mektebi müdiriyetinden: 
~~etıdis· a..~ Yüksek Maden tida ile beraber, lise şehadetna-

ı \1 ı uıcktebi l l' . . 
tq· e tah ·ı .. ' ey ı, mec- mesı veya muvakkat tasdıkna-

ıt. (l· · 81 muddeti d"rt . 
tıı lis ırınci sene . .~ s~- mesı, 6 foto, sıhhat raporu ve 
Cd c ın sıne munhası- . l'isa czunları kabul 1 nüfus tezkeresı ve aşı şahadet-
t " t ı T _ o unur. . . .. d 1 . d 

ır' '>iı-... .eşnnievvelde b _ namesını gon erme en ve a res 
t, ... : '"ek ıst - aş · · · d' l'd' 1 K "d ıekt .eYen itse mezun- lennı bıl ırme ı ır er. ayt mu 

G-e:-P_m_u,;;.d:.:,iı::..' n~·rY::_et!!i!!ne!:..!;b~ir~is~d~e~ti;ıı _;T~e~ş~r!!in!!i:::,ev~v~e:!l~e.!k::;a~d:.::a~rd~i::r.:... 
~ .. 

oztepe -~-~~e havuzlarl 

,,~ " ,!,M E R 1 K A N ~ 1 S E S 1 

1 
ılunrııu ·t etınce mektep bu seneden itibaren liseye tahvil K ı ur F _ . 
ayıt İçi , ·}hlhln 16 ıncı gilnü der:;lere başl:ınacakur. 

11 (,unıa günleri sabahtan akşama kadar mektebe 

müracaat olunabilir. 

~~~~!sa vilayetinden 
lııaı d~ .bir kaç k ~t hastanesı ıçin ı 400 lira kıymeti muhamme
U!Q ~ti ılc nlüb a em alat ve edevatı tıbbiye alınacaktır. Alatm 
),ı:~rrinde ın ayaa Şartnamesi Istanbul ve İzmir sıhhiye müdü-

~ı:I linaka e~çcuttur. 
ardır ısa muddeti 28 8 929 c art . .. .. b " 

t a.ı. .. · 05 liralık t . - • . . um esı gunu saat on uçuga 
~•nıayac k . e_mınata ıstınat etmeyen teklifler nazarı iti

a tır ılan olunur. 

d • b 1 Her gün KöprUden 7,05·7,55-9,5:>·13,5-15,15·16,I Ve eniz anyo arı daHaydarpaşayagldenvapurlarıotrenlcrlmen __ __ __ ___ __ _ _ balar~di~e~D~torıarvebUlelervardır 

.... Arnavutköyünde ~ ., 1 lla 8 Eylül 929 da devam edecek ~ 

1 Kayıt !~~~~~~~um~~: s~~~~!~ saat 9 • ziya~tl~i~~~ru~n~~~!~~~IL~:v~~:!z~~!ütün 
Avusturva senayii ile A"rupanın en mühim devletleri tarafından zen· buçuktan 11 buçuğa kadar Kolejde icra olunmaktadır • t gin ve pek mühim meşlıerlerle tem;il olunmaktadır. iyi ve ucuz mal 

-· ! satın almak için yeglne fırsatur. 

Tl·caretı' Babrı' ve nıe~ıebı' alı'sı' ınu" du" rlünu"nden·. ' ( So;~:r,t~:i~i)'.~·u:~~~~: ,:~:;··:~~::~inle: .;~;taı;::::·ti :;'.;~~u:ı~ ~i~~:~: U J 1\ U U 9 U 100 liııdır. T lüvivet varakaları mümessili fahrileri bulunan Galata ıe 
Eylülün on beş. nci günü tedrisata İptidar Perapalas karşısındaki '.':ata seyahaı idarehanesinden alınabilir . 

edileceğinden talebe kayt ye kabulüne başlan- OOOOOO•oeeeeeCwCC•••••••• 
mıştır. Mektep nehari Ye nıeccani olupsefaini ı·u~aat nıu"teabbı'tlerı'ne 
ticariyeye kaptan ve nıakinist yetiştirir ve y UU 
derecesi yük~ktir. Tahsil nlüddeti ikisi tali Zoonuırıa" vu""sek ınarıeu ınu"Lenrlı's nıekteLı' ınu"rlu"rı' 
ikisi ali olnıak üzere dört sınedir. ali birinci 9 u l J l u u u u u -

. sın ifa liseyi _ve tali birinci sııu~a lis~ do!( uzu yelinden; 
ıknıal eylenıış talebe alınır, :e lıseknn on1:1ncu J(eşif bedeli 4!) bin küsur liradan ibaret olan 
on birinci sınıf~~rından. ınunakale sure~ı~le nıektep nıüştenıelatından maden işletn1e enisti-
talebe kayt edılır. Talıp olanların eylulun .. .. - - t k t. 1 b k. · k · . . · .. - . .d 1 tusunun us a ıy e a ıyeı a sanıının ınşası 
vedıncı cun1artesı gunune kadar ıstı a arına k 1 1. ı·ı ı · "dd ti .. k 
• ·d k. k d k O I .. d Ç apa ı zar usu ı e )lr ay nıu e e nıuna asaya 
atı e ı. e~ra . 1 rapt~. ere rta <OY e _ r~.ğan konulınuştur. Proje, keşif ve şeraiti anlamak 
sarayı ıttısalı~de kaın nıekte~e ~er gnn oyle- isteyenler Jstanbulda şehrenıaneti civarında 
den sonr~ ?1uraca~t etnıelerı luzımdır. lstandul 111aden nıühendisliğine ve Zong~I?akta 

t .- Huvıyyet cuzdanı, 2 - Aşı şehadet?a- ınektep nıüdüriyetine nıüracaat edebılırler. 
nıesı, ~ - Mektep şehadetnaıne ve ya tasclık- Kapalı zarflar Eylulün 7 inci günü saat 16 da 
na~nesı, ~ l\laznun ve n1~tt~~en1 oln~udığı_?a Zongulbak nıaden idaresinde açılacagından ilk 
daır polısçe musad?ak ıln~uhaber, <J - do~t tenıinatı havi kapalı zarflar daha evvel 
adet kartonsuz vesıkalık fotoğraf, 6 - Velı, nıektep nıüdürivetine vasıl olnıalıdır-
Veliyelerinin nıusaddak inıza suretleri. ~------------------·---

Yüksek nıü~ennis ınekle~i ınünürlü~ünöen; M;~~i;k~~tt~;ç~~sa~:~::~~:~ııao~a 
ı- Yilksek mühendis ırektebine lise mez•Jnları alınır. taliplerin adedi 

mikdarı muayyeni geçerse leylilik için aralarında müsabaka imtihanı 

yapılır. 
2 - Ressam ve topoğraf şubesine lise mezunları imtihansız ve 

orta mektep mezunları imtihanla alınır. Duhul imtihanlarından müs· 
tesna olanlar ile imtihan neticesinde şayanı kabul gürWenlerin adedi 
mektepçe tayin edilecek mikdarı geçerse leylilik için aralarında 
müsabaka imtihanı yapılır. 

3 - Gerek yüksek miıhendis mektebine ve ~erek ressam ye 
topoğraf şubesine gireceklerin yaşları yirmi be~tcn fazla olma-

yaca\tır. 
.ı, - Kaydı kabul muamelesi ağu>tosun on bc~indcn eylOliin on 

Birinci devre derslerine başlanmıştır. 
l\lüdircsi: :\!adam YF:R.\XL'l 11 P.\P:\Z)'\~ 

Gayet kolay Fransız u;uliylc ko,tüm, tu,al ~ beyaz i~leri maa
tafsilAt dikiş bilenlere 1 ayda hiç bilmiycnlere 3 ayda mukemmeien 
öğretilir. BaJel'imtihan ıalibata ~( .ıil ı·cklletiıı.!en musaJdak şehadet 
nameler verilir. 

Kayit için lleyoı!;l"nda Kurtuluş Tereiı tü tramvay caddesinde 1 ı6 
.... numaralı Papazyan apartımanın birinci dairesine müracaat olunması. 

Kereste münakasası 

HAVACILIK 
" v c . 
. J.'fSPDAV\.. 

··:~t N .z E~N-G i ~~· ·. 
LÜKS MEC:MUfa 

ÇIKTI 
Darul'aceze müdiirlügunder. 

Kilo 
4-000 \' ejetalin 
bOOO Pırınç 

3000 Şeker 

b teneke Tuzsuz tere yağ' 

60 ,, Gaz 
Darülacezeye muktazi baladı 

cio$ ve mikwları yazılı be~ kalem 
erzak ve sa.irenin kapalı zır! usulile 
mü03k:ı •al an ı-ı Rylül 929 cumar 
tesi gliniı ~aat ondOn.te icra edile
cektir. T:ıiipleıiıı yüzde yedi buçuk 
teminat akçeleıiyle mllracaatları. 

Kilo 
!l~50 Kuru uziım 

2.:;o Ni}:ı~tı 
2>0 irmik 

75 Galeta 
1!5 kutu Plskü\1 

Bir sene müddet içinde Dll'li!ace· 
zeve muktaz1 bal~da cins ve mıktarlan 

v~zılı beş kalem malzemerıin kap•lı 
~arf u;uliyle münakasalan ı 2 Fvlul 
929 per,embe günü saat oııJörtte 
icra eJilccektır Taliplerin \'tizde 
yeJi buçuk teminat ile narnlacezeye 
müracaatları. 

Kilo 
.3000 
2.!00 
800 

Arpa 
Samın 

Kepek 
Darülacezeve bir sene içimle 

muktdli balAda cins ve miktarları 
nzılı üç kalem haynn mckl'llltının 
kapalı zarf usuliyle mümka<ası 12 
Eylul 929 periembe günil saaı on 
dcinte icra edılecektir. 'raliplerın 

yüzde ·edi buçuk temb•thn!e ınu
rıcaatlan. 

b~ine kakar icra ediJecektir. Taliplerin mutat olan cvarala milsblte 
asıl ve ya sureti musaddakalarile üçer kıt'a fotoğraflarını bir istl

dayıı rapten Cwuarre·i Pazartesi ve Pertcmbe günleri saat l 3-16 

arasında müracaatları ilin olunnr. 

Tütün inhisarı un1um müdürlüğünden: 
tzmir fabrikası için cb'adı muhtcıir•d• 400 metre mik'abı kereste pa- Pi yan o aranıyor 

zarlık suretile alınacaktır. İtaya talip olanların eb'adı ötrenmek üzere Az kullanılmış bir Piyano arıyo-
her ğün müracaatları ve yevmi ihale olan 21- 8 -929 çarşanba ı:üniı saat rum. Dı>kides Beyazıt elektrik şırketı 

10,30 da Galatada mübayaat komsiyonunda bulumnalarL Mes'ul Miidür: ~ÜI'.HANl:~'l'Tll! 
• __ __d_____,=V!==--'""'""=-~\, ·ııu~ 1 ra-..1<'~,.Jır.. ...... __ ~ 

!!,Un ka: acaktır. ..__ c 



PERŞEMBE 
15 AGUSTOS 1929 

~ 

Poata T• telırraf ldareellll• OımaDlyıdeld telelz lıtuyona te,ıı:ııannın tevellııe lılll'V 
verflml,dr. lıtaıyon• alt intibalar 

t • 

K:-erbursu nablyell yolııada J.al bir lı«ıpnl yapılmlf 'Hl yolculara açılm .. tır 

Son zamanlarda Terkos çetmılerlnde susuzluk baş ıııatermlştlr. Halbulı:ı ihtiyaca katı aıı 
mevcut oldutu muhakkakflr 

1 
1 
j 
f 

1. 

Almpya4aa celeıı baberlere a:llrı ( Rııs-Çla ) lntaab Çla 
lan tuahllnt ve llDm•yl•lerden intibalar. 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Oal çffqlnde ~ ıı:opa bııh~de tenezıı:Dbtl 
lıntmu AlibralıHlr 

Bu •u' lı:ırklar eHnde yapılan at kofulan çok muvaffakı ı 1 olmu,tıır. Bu kllfulara alt intibalar 

~~""'""ı n ş aa t il anı,....,...,,...,.....,.....,,..""'"' 1 
Prevantoryum müdürlüğünden: 

Haydarp8f&da Valdebatında Prevantoryum e1aa binası 

çatısınııı olbaptalı:I proje ve ketlfnamoal mucibince tadil ve 
bir fekli fenniye lfraıtı 1 ııva ve badanasının lmall kapalı 
zarf uıullle mllnalıaaaya konulduğu halde talibi zuhur etme
dltlndon Atuatoaun 19 uncu pazartesi gilnll saat l!I te pa
:sarlılı: ıurettıe ihalesi mııkarrerdlr. Taliplerin yllzde yedi 
buqull nlıbetlnde muvakkat teminat para veya Banka mek
tuplarını bamllen Fındıklıda Ollzel San'atlar Akademlıl ya-
nında yllkHll mektepler muhaslpllğinde mlltetekkll komlıyona 
yevmi mcıkurda muayyen saatte müracaat eylemeler! ve 
ıııah de tetkikat lcraeı için de her a:ıın mll11seseye 

V'-"'-'""'-"-' müracaat edebllıccğl ilan olnnur '-''-''-''-''-".._,,. 

lstan~ui Mü~~ei uınuınili~!n~en 
Jstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesinde mtvcut hastaların 

iaşesi için 31 '.\layıs 9.30 tarihine kadar l uzıimu olan etln 8 Ağus
tos 929 taripine musadif perşembe ~ıinü ihalesi mukarrer iken talip 
zuhur etmemesine mebni mlinakasanın bir hafta daha temdidi takar
rür eylemi9 lm~kla taliplerin yevmi ihale olan 22 Ağustos 929 

perşembe gunli •aat 15 te Defterdarlıkta mUte~ekkil münakasa ve 
ihale komisyımıına mıiracaatları ve tcminaıı muvakkate olan yüz 
elli sekiz lirayı yevmi ihaleden bir gün evvel Defterdarlık vezne
sine yatırmaları illn olunnr. 

~alala it~alat ~üınro~o ınü~ürlü~ün~en 
Cimi Eşya 

•4dalt 
Adet 
257 

"·e\i 
Fıç ı 

Kilo 
2.'>70 

Ha~köy antirlpo•ur. da mcacut cins ve c ,· ,alı \ aıılı e~yanın hir 
kısmının a\ Jrya dma;ından dolayı 22 8 92•1 ı .. rıhinde mabllinde 
>•tılacakıır. 

stan~ul ın~~~ei uınuınil~in~en 
sı;tanbul nmuml hapishane ve tevkllhansindc mcYcut ha'1' 

iaşe•i için 31 :Vlayıs 930 cari.hine kadar lüzumu olan inek 
klse yoğurdunun 8 Ağusros 929 tarihine mu~adif pcr~cınl~ 
ihalesi mukarrer iken :ııuhur eden taliplerin teklif cykdikld' 
haddi IAyık görUlememesine binaen munaknsanın bir ha[c;ı 

temdidi takarrür eylemiş olmakla daha nohaniylt' itaya c .. ıf 
yevmi ihale olan 22/81929 per9embe ~Unu saat ı :i tc J)clt' 
lıkta mtiteşdckil ihale komisyonuna müracaatları vc tcnııns~ı 
vakkııte olan iki yUz üç lirayı yevmi ihaleden bir .e:ıııı c''' 
terdarlık \CZnesinc yatırmaları ılAn olunur. ~,A 

~:-=ı=ı·ı==ı=·===::=ı:~·:ıoc:~ .... F 1 R S A T ..... •:::=::~ııı==:::=:::::;~[ • :~~ı~ı::r ...... =:::::.:::ıc:::~:=::,-. ft) 
Hareket hasebiyle ıayet ıflzol mobllyeler rizayl ıarıı rı' 

ve mllaalt şeraltle satılacaktır. Her glln saat 10 llll 18 ıı 1.• 

ıında Beyoğlunda >.ta Hamamında l(lllhan sokağınd~1 ~ı 
numerolu Ağa Hamam apartımanının 17 numerolu daıre"",J 

f{11~'! rcyJ ~' ·ı~~1fffe 
UMUMILICiNDEN: k 

16 8 91!9 cuma günti Veliefındi koşu yerinde müzayede ile sacılar• ti' 
' . . . ·elh' 

(Karacabey) ıaylannın müzayed11lne ışurak ve hayvanları tc> 

9arıları bcrveçlıiatidir; . n 
ı - Müzayede neticesinde ıay aaun alan zernı, ıekarrur ede 01el1 

müzayedenin nısfını müzayede maballlnde pofinen verecekler ve J1I 

sini yirmi dôrt saat zarfında Veliefendl ko~u yerinde bulunacak oıan 
cabey) harasının memuru mahıusunı tealim edeceklerdir. . <'' 

2- Bedeli müzayedenin bir defada ıemamın \C pe~intn ıe•"l 
kabul olunur. . .. . ld·kıcıı 8- Satılan tay bedılı muuyede ıemamen ıesvl\·c cdı 1 ıl 
teslim edflır. [ı~ 1 

'"aki nı~ 
4- Yirmi dôrt saat zarfında bedeli müzandeııın rn"" ı( 

viye etmeyenlerin Hrmiş oldukları para iade edılm t z. . ... a cd<~'~ıı 
5- Sanlan ıayın virmldört sur 2arfında . yani hedelı mu• y V•~• 

memen tesviyesini müıeakıv tesellüm edHjp gotilrulmesi . IAıımd'.'·ıır• ;şi' 
.tıman için hıyvanı yerinde bırakmak 1'teyenlerden ~unde ti<; 

bakım ücrtti ahnır. ıitıif• 
'1- 'fell&liye H sair bilcümle rUsum. hayvanı saun ılın ••

1
• 


