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Yunanistana karsı kükümet fili tedbirlerini almaktadzı~ 
t 

Gazi Hz. için seyyar bir 
deniz hamamı yapıldı 

Gazi hazretlerinin deniz banyola- tenen mahalle nakledilebilcccktir. 

Feshedildi 
tJç devleıı;daha 

Ticaret muahedeleri 
feshedildi 

Tediyat listesi 
Odada talik edildi 
Rusyaya ihraç hakkı Turk t'lcirle

rine intikal eden derilerin tf'\ Liy::ıt Iis 
leleri dün Ticaret Odaı;:.-ıoda talık e
dilmiştir. Alakadar mühim '>ir kısmı 
b~nları~ sur~ti taks.i ... min~ "ve tayin e
dılen muhletın kısalıgına ıtira? ederek 
vekilete müracaat etmişlerdir. ·rica
ret OdaJı erk3nı. Oda meclisinin ka
~rı karsısında bu gibi itir d/. Iarııı va-

rıt olmadığı ve İktisat vekiı.lctince lis 
teler tasdik edildikten sonrd scvkedi
lecek derilerin sür·atle muayene edi
lerek Odesaya gönderilmesı zaruri ol 
duğu kanaatindedir. 
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Gazi Hz. 

Gazi Hazretleri dün 

Dün de Rumeli hattın
da bir kaza oldu 

Dün sabah Şark Demiryollan ida
resinin (91) numaralı marşandiz 
treni Kabakçadan Çatalcaya gelmek
te iken (7 5) inci kilomctroda tren 
hattında bırakılan bir drezin ve va
gonle çarpmış ve bunları parçalamış
tır. Lokomotif hasara uğramış isede 
yoluna devam edebilmiş ve nüfusça 
zayiat olmamıştır. 

Nafia vekaleti komiserliği bn kaza 
tahkikatına vaziyet etmiştir. 

YAKALANAN KACATLAR 

Şehrimizin muhtelif mahallerinde 
yeniden kaçak Bulgar ve asker ciga
rası yakalanmıştır. Kaşımpagada Kö
mürcü Tevfik ve Hasanda 1650. ka
çakçı Basri nezdinde 44. kaçakçı İh
sanda 1 O paket Bulgar cig'!,rası. kü
çük pazarda İnebolulu Mehmette ka
dınlar vasıtasile sattırılan 500 paket 
asker cigarası. Fenerde kaçakçı Ah
mette 18, Yenimahalledo baka! Par
sihte 100 paket asker cigarası bulun
muş ve Tütün inhisar memurları ta~ 
rafından müsadere edilmiştir. 

CA V ADAK! VOLKAN 
Batavya. 15 (A.A) - Cavanın ma 

ruf kaplıcalarından olan .. Sandsea .. 
yakınındaki Bromo volkanı iki gün
denberi faaliyete geçmiştir. Mütema 
diyen alevler püskürmekte ve kül 
yağmuru yağdırmaktadır. --rından istifade edebilmeleri için Sey- Hamamın içi kum ile döşenmiş ve 

risefain idaresi fabrikaBlnda bir "'Y- altına da yüzenin akıntıya kapılmama BU GÜN TAYYARE KAZASI OLDU 
yar deniz hamamı yapılmıştır. sı için tel kafes yapılmıştır. MARS!LYA, 15 (A. A.) -- Bir 

• 
ismet Pş. Hz. 
Başvekilimiz dün 

yerli malları sergi
sini ziyaret etti 

~e~er isti~salahnıız 
Bu sene ıo,ooo tona 

~ali~ olacattır 
ll~ulle 7,000 Uff ak 3,000 loo 

~eker çıkaracak 

Cumhuriyet bahriY.esinden 
bir kısım filomuz Izmirde 
İZMİR, 15 (A.A) - Bahri cumhuriyet kuvvetlerinden mu

rekkep bir kısım filo bugün öğleden sonra limanımıza muvasa
lat etmiş ve şanlı sancağnnızı hamil filomuz kordonda toplanan 
kesif bir halk kitlesi tarafından şiddetle alkışlanmıştır. Danan
ma kuımmdanhğı makamı vilayet ve makamatı askeriyeyi ziya
ret eylemiş ve bilahara vali ve müstahkem mevki kumandanı 
Paşalar tarafından iadei ziyaret olunmuştur. Halknnızm filoya 
karşı duyduğu meserret bipayandır. 

Adam sen de! • • 
.!~rkiye de yeni bir mezhebin le ı lind".. bi.~ «Ma~i~~ .~azete~il~ pürhid

eı10aıunden haberdar mısınız ? Bu det uıtume yurudu: cGoruyor mu
biraz Hindistandaki Fakırim'e ben sun ıunu? bak, bak; bizim aleyhımı
zer, §U htrk ile ki bizdeki saJikleri ze neler yazmış; ne iftiralar uydur
hep şişman adamlardır ve bunlarin muş!» dedi. 
ıöz)eri Hint fakır'lerinin gözleri gi- Omuzumu silktim, dudaklarımı 
bi deruni bir ateıle pard parıl yan- büktüm; cMatin» gRzetesini elime 
maz, bilakis o kadar sönük, o kadar almağa lüzum bile a;örmedim: 
sönüktür ki boğazlanmıı bir koyun - Arlam ıen de! 
gözünü andırır. Zaten hiç bir ıey]e dedim. Sonra- düşündüm ki bundan 
müteheyyiç olmamak, en mühim ha· dört sene, bundan üç: sene evel aley· 
diseler önünde omuz silkip dudak himizde yazılmı~ bir ecnebi yazısını 
bükmek, hakarete aldırıı etmemek, ne müthiş bir feveranla okur ve bu .. 
muhabbeti sallamamak ölüye ağla- na ne kızıl bir öfke ile mukabel el 
mamak diriye gülmemek bu mezhep meğe kalkışırdım. Şimdi bizzat kendi 
mensuplarının iktida ettikleri başlı-- yüzüme tükürseler «Yağmur .. <..g1-

ca düsturlardır. Hareketsiz ve müte- yor; eyvallah!» diyeceğim. 
kalliı dudaklarından tek bir söz çı· «Matin'> gazetesinin muhabiri Yc-
kar: Adanı sen d~! ni Türkiye'ye dair yazılarında yainr:z 

Onun için biz bunlara adam sen de- bu noktayı doğru söyhyor; bütün o-
tiler diyoruz. Biz bunlar? lakin tc:biz lup biten ıeyler karşısında ammenia 
bunlar,, diye bir• tasnife lüzum v~ 18kaytlığını hikaye ediyor. Hakika
imk8.n kaldı mı? Bir kaç seneden be- ten bizde amme her şeye k.a~şı fiika
ri Tiirkiyede her kes bir parça •a- yt oJmasa bu frenk muharı·ırı a~amız 
dam sen deci» değil midir? Filan yer ~a bu kadar serbes dolaşıp ~ezınme-
zelzeleden harap _ türap olmuf. ge, bu kadar ulu orta takkıkat e 

_Adam sen de! tetkikatta bulunmağa; Rum \'a an-
Filan havaliyi sel basmıf, köyler daşlarımızın, Levantin dostlarımızın 

çökmüı, insanlar boğulmuş, ormanlar ağzn:ıdan Türk.fer hakkında bu kaCa.-
sökülüp denize yuvarlanmıı. tankir ve tezyıf toplamağa imkfln 

- Adam sen de! bulur mu idi? 
Hamam dün Haliçten çıkarılarak Deniz hamamında elektrik tesiôatı 2 inci aahlfemizde: tayyare, bir göle düşmüştür. tki kisi 

Dolmabahçe sarayı önüne getirilmiş yapılmıştır. Tesisata Ertuğıul yatı ce _ P<ılııika mecruh oldukları halde sudan çıkarıl- Yunanlılarla aı·amızda yıllardan Bir kaç sene evet bir Amerikalı 
v.e Ertuğrul yatı, yanına demirlemiş- reyan verecektir. Hamamın etrafı ka- 1 b k 1' mış, tayyarenin enkazı altında kalan beri ıüreeelmekle olan cMübadele» gazete muhabirinin faıizm rejimi a-
tır. palı ve dört metro murabbadır. İçin- 2 - -• ey mc ıu 0 diğer üç kişinin taharrisine girişi!- meselesi pek çetin bir safhaya girdi. teybinde bulunduğu için ltalya'dan 

. ıı- Son haberler miştir. Daha dün vurduiumuz şamarın izini nasıl kovulduğunu hatırlayoruz. Hal-
Bu deniz hamamı bir romorkörle is de soyunacak mahalh vardır. ~ üncll •ablfemı·zde •, - d t b · ı b ki M . . 

.:.:...:..:.:.:.:...---o-'!!~;;;-:-;:-;: " 0 TA MIRA T KONFERANS! y ARIN yanagın a aııyan u mag up millet u • atin• a;azetesınin muhabiri 
SNOWDENIN MEKTUBU TAYYARE KAZASI OLDİU ı-- H"n"mı BiTECEK MI..? bize kafa tutmağa başlıyor. g~lecek ıdenbe bizi tekrar istediği gibi 

LONDRA. 14 (A. A.) - ngiliz 2 \1ıhktmtltıd< PARIS, 15 (A.A.) _ Pariı midi _Adam ıen•de! zıyaret e e ilir; istediği kadar al•y-
LA HEY. 15 (A. A.) - M. Snow- h k l · b' h. · d bul b·ı· ava uvvet erıne mensup ır tayya- 4 Uncll aahlfcmizde gazetesine nazaran, La Haye konfe- Bir takım ispekülasion'cıların elin- ınuz e una ı ır ve bu da yetmi-

dcn in M. Jaspar a bir mektup ya.ta- reci Suton köprüsü yakınında yc·re 1-- H ':ı raporu ransının Cumartesi &Ünü hitam bu- de lngiliz lirası fırladıkca fırlıyor- yormut gibi Türkiyede zulümden te-
rak geçen hafta mali encümene ver- düşmüş ve ölmüştür. Bu vak'a buse- !-· Fdtk lacağı aöyleniyor. Murahhaslar bir muş. Hayat pahalılığının amillerin- ~~r'.den ıilcayete de kalkııır. lat;di-
miş olduğu takrirdeki metalibi lehin- ne zarfında kaza neticesinde vuku J _ Rtn ı~ul A~' ı.;untşi itil8f imkinını hazırlamak ve kolay.. den biri de bu olduğu söyleniyor. gını yapsın.·· 

•~~~~~~~~~~~~~..J...ı:durı.a.ısLrıau~~c~t~m~eJs~inltiW.ilfttıh'm-a_s~F-Y_:<_n_ı_iş~o-l-,!.ı;b~u~la~n~-M-:~':ıJ~Y~İd~~~nı...ı;2~3iktü~nuc_ülsu~ .. d~u~··~-~G-e~~-·n.J..~~~~~~~~~~~~~~.J~l~-.~b~r~ma!!'!k~i~ç~in'!:..s~ıt:__•_•k~fi~k~ir~t~e=ati:·:·i=n=de:.'.~~~A;;;.ddam~~·e~n~dWe~!~ıgı.~!IJl!il:iıi...c,,l_~~--·_·~•-d_•m~l•e~n~d~en!~KJU1 
lunmaktadır. an dıklar Rl 
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IPolltlka 

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

/ere rasgeliyorsunuz? 

1 
1 

Hangi yollarla en çabuk ve en kolay o1arak 
okuyup yazmağa alışmak mümkün 

olabileceğini araştıracağız 
"Yeni yazı ile yar.ır.akta ve okumakta ne gibi gilçlliklere ras

geliyorsunuz ?" 
"Milliyet yeni harf ve yazı inkılabında en ön sırada çalış

mış olmakla iftihar eder. Bu duygunun verdiği gayretle okutu
cu ve okuyucularımıza şu :mali soruyoruz. 

Gelecek cevaplan derliyip toplıyacağız. Okuma yazma için 
güçlük verebilen noktaları ayrı ayrı gözden geçireceğiz ve bunla
rın nasıl ortadan kalkabileceğini, hangi yollarda en çabuk ve en 
kolay olar~ okuyup Yazmağa alışmak mümkün olabileceğini 
arattıracagrz. 

Bu ~e.v~pları derlemek ve güçlükleri topl~yrp kolayını göster
mek ışını yazı _ a_rk~d_:ışI~1;111_ızdan İbrahım Necmi Bey üs
tüne almıştır Dıl ınkılabı ışının en çalışkan yapıcılarından olan 
arkadaşımızın adı, bu anketten iyi neticeler alınacağı için bir 
kefil sayılabilir. 

Anketimize her istek eden cevap verebilir. Cevapların nıiim· 
kün olduğu kadar açık v<:: misalli olarak yazmada Ye okumada 
:;örülen güçlıiğü göstermesi kafidir. 

- -- ---- -- --- -----
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Moskova sefirimiz 

MO SKOVA, 14 ( A.A)- Hüseyin 
Ragıp bey buraya muvasalat etmiı
tir. 

AMERİKA HEYETİ 
MOSKOVA. 14 (A.A) - Sovyet 

Rusyada dört hafta ikametten sonra 
Ameriün ticaret ve sanayi delege
leri Berlin tarikile memleketlerine 
avdet etmişlerdir. 

MOSKOVA, 14 (A.A) - Sovyet 
memleketi tayyaresinin pilotu Ces
lakof Taigada yere inmek mecburi
yetinde kaldığını, tayyare rakipleri
nin $ıhhatte bulunduklarını "Sosho
serik"' t.en bildirmektedir. Uçuşa de
vam meselesi tetkik edilmektedir. 

SAATTA 580 KİLOMETRO 
PARİS, 15 (A.A) - Paris midi 

gazetesi yazıyor: İtalyanın Zeebru
ge de icra edilecek olan "Schneider" 
müsabakasına esrarengiz &urette 12 
büyük deniz tayyaresi göndereceği 
ve bunların modellerinin son derece 
gizli tutulmakta olduğu rivayet edil
mektedir. Bu tayyarelerin saatte 580 
kilo metre mesafe katedeceği söy
lenmektedir. 

Kapalı zarf usulile ınüınakasa 
Ankara N~a su işleri müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi ( 14162 , lira ( 66) kuruş olan Balğat Galeri ve 
Uiranaj su toplama İn~atı 9 '8 / 1929 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. 

Müteahhit evl'cl emirde ( 1065) lira teminat akçesini ve ya 
Hükt1met bankasile sermayesi Milli olan bankalardan birinin kefalet 

·' mektubunu. iraeye mecburdur. 
Münakasaya 4tirak edecek müteahhidin bu gibi su inşaatı yap

mış olduğuna dalr idareyi tatmin edebilecek vesaik ibraz etmesi 
lazımdu. ihale 2'9 A~stos Per~embe g(ınü saat 15 t~ Ankarada 
Makamı Vilayette icra edileceğinden Proje ve evrakı ke7fiyeyi gör
mek isteyenlerin Nafia <u işleri müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

ANKARA, ıs (Telefonla) - tı tamamlanmıı oluyor. . •. 
bankası heyeti umumiyeıi içtimaın- / Yeni talebelerimiz ıeldi~ 
da harice bir milyon liralık bisae - ki ııelmeleri yakındır -~ 
nedi ibnaç etmek ıurctile oennayenin murlarınw: arasında mü O- I!' 
tezyidine kanır Terilmİftİ. Nizam- rok Avrupaya ayni miktar 
name mucihincc eol<İ hiıııedarlann gÖndereceiiz. ·1•' 
~ _rüçhan!~ iıtimal edeb~me- J Geçen ıeneye nazaran ~ 
lerı. ıç~n lS Aguıt?~ ka~ar. m~hlet ha ividir. Alb ay zarfındal<l şlı' 
vcrilmış, keyfiyet ılin edilmııtı. lemir., altı aylık bili.nço d .

1 lı bankaaı umum müdürü Celal dalın müsait, daha meın°""' 
beyefendi ıu beyanatta bulunmuıtur: tD". _.;; .~ 

Son altı aylık muamd jf' 
_ Hissedarlarımızın ekseriyeti çen senekine nazaran claba 

azimeai bedelini temamen tediye et- kilde inkitaf ebniıtir· "]• ;ı 
1 mck üzre hakkı rilçhanlarını kullan- Bu vesile ile lı ban~•• ;tiı"!r 

ınıılardır. Kalan hiue senetleri de te- mak iıtiyen ve daima.. bı~ ..:"'' 
mamen satılmıı ve bu suretle kayıt t ... ıeov • 
muamelesi kapanmıfbr. lı banlauma teveccüh gÖıteren mut t ~ • 

ahaliye daha fazla faafiy• ll.,ei' 
hiıae senedi mübayaa etmek için mü ğİmİzi vat ile tCJekkiiı' • 
raçaat edenlere borsadan almaları biliriz. 
cevabı verilmektedir. Bazı hissedl\1"· "f _.ııe 
]arımız hiue senetlerini sattıkları ŞÜKRÜ K.A y A B. IS 
takdirde alıcdar mübayaa edebilir- GELiYOR 

1
,.) -;1, 

!er. ANKARA ıs (Telef0 " -~ış 
, A ka'"P"'" ,. 

Zile ıubeıinin açıldığını biliyonu- biliye vekili bugün " ı.ııı~" ~I 
nuz. 26 Ağustosta da lıparta ve onu yahatte beraberinde b~ t.i •• , 
takiben Unak, Antalya ıubeleri açı- ; daşlarına bir öğle ~iya 1ıt111 0-l<"ç 
lacakbr. Takriben bir ay sonra da, Vekil bey ıeyahati ~" • t>i~ 
Konya ıubesini açacağız. Bununla bu ve malumat vermek ~:;.ı.ıır• 
ıene açmağa karar verdiğimiz: ıubeler 1 ne kadar lstanbula gı e 



~konomi 
• 

3-- Sanayi sergisinde 
mensucat 

. Zaten ıne . . 
alt Ü b.nsucat ıthali harpten sonra teşkilatsız kaldı. Şım-

fır st 
1 

ır haldedir. Onun için istihsalatırmzın canlanacağı 
liar sat ı zamandayız! 

. .' Btı~t:~. eve! ~stanbu.ı, Balkanların tevzi mahalli idi. Roman: 
Yük ·~h ıstan ıthallenni İstanbuldan yaparlardı. İstanbuldakı 
, M:n1 

al evlerinin Londra ve Manchesterde, Paris ve Liyon
dan :'0 ve Turinoda şubeleri, mübayaa memurları vardı. Doğ 
aıı..rıar~~z alırlar, Türkiyedeki satışlarını, Balkana tevzilerini 
Bu .. · .. guıı, Bu 1 · • · ·· Utdü. F. k ev enn yerinde yeller esiyor. Harp, hepsını su-
aneıer a at, bu ekonomik vazifeyi görecek yeni yeni ticaret-
Otııisy açılınadığından, şimdi büyük manifaturacı ağır fiatla 
eııoıa.r~ncud~n a~yor ve öyle satıyor. Küçük manifaturacı ~~ 

de d an a~ır fıatla çeşidini düzüyor ve öyle satıyor. Her ıki 
İtha.l~t ınanıfatura Türkiyeye çok pahalıya mal oluyor. 
futı: lttıızm en yüksek kaleminin bugünde mensucat olduğu 

1aiyada':t· Anadolu~a çok siiriilen cakarlı, çizg~li alaca ~allar 
. n İn i ' kaba manıfatura,dokuma, basma,aınenkan, zefir, kre· 
lcısın~ ~creden getirtiliyor. Yiinlülerin, ipeklilerin ehemıniyet
Fakat ;ansadandır. Kaput Amerikadan geliyor. 

'ld~ki u karışık ithalit hiç bir tensika tabi olmadığı için, İs
d<Jttıc aı:;.c Anadoludaki (fiat teşekkülii) millet ekonomimizi 
&una ~· ~dar etmektedir. 

d'ıııir gib~r nıhayet vermeliyiz! Nasıl? Mensucat istihaalimizl 
~af ettt'. ele alıp, kudretle sevk ederek ve tereddüt etmeden 

Sana, . rerek ı 
1 tötüfu sergimizin mensucat dairelerinde vatanda ne yap~~

llıuiiiti . Yor. Anlaıılıyor ki yünlü ve pamuklu sanayiimımı 
tıı~l~akı:eki ehemmiyetli f~brikalan Feshane, Hereke, Kara
tctıı ~·· rköy, Süreyyapqadır. İpekli sanayilnde, ehemmi
~. Uııtahsi! olarak, adedi günden güne artan fabrikalarmıız 

t İtte ilk 
an 111üc ınerhatede yapılacak şey yünlü, pamuklu, ipekli çılı:a-

llıeıc için 
8~CScleriınizi, ihtiyacmıızı temine muktedir hale getir

ı (l'Urıc :artelleştinnektir. 
~kU sa YÜ~!il sanayii karteli) (Tlirk pamuklu sanayii), (Tiirk 
Utüıı1ı:11 °:Yti karteli) halinde' toplanacak müesseselerimizin 
~~le uvvctlerini azamiye çıkamıak için rationallsation ka
~tıoııau ç~hşacağız. Garpte ve hatta Bulgaristanda kartel ve 
~di) &atton ile han(i (maliyet fiatı sukutu), hangi (istihsal 
ı.~ il nettccleri elde edildise, elbette bizde de ayni usullerin 
i lg23 ~ 0 neticeler elde edilecektir. 
i~ ın~g24, 1!125, 1926 iatatiatilderimizde pamuk mamulitı, 
~ CdiJ Ulitı, yün mamulitı, ipek ipli!i ve yün ipliği olarak 

lg23 den ltlıkdarlarm kıymeti şunlardır.: 
1 9~• e \Unum ithal olunan 145 milyon Uranın 67 milyonu 
tg'ls ~ .. 195 .. 8:S ,, 

tg~6 .. .. 24i .. 99 .. 

s ~eruı;; ., 234 ,, 91 .. 
Ucat ltaıeını.Uttı İthalatı yüz olarak gösterirsek, saydığuruz men
~g23 t erinin ithali şu azalan nispetleri gösterir: 
924 e Yilzde 46 
tg~s ~ ,, 44 
lg~6 ~ .. 41 

~"~aaı·ea ~f " 38 
1-='' İçin. c g\İmıük istatistiklerimiz zamanında çıkmıyor. 0-
tç!,tlde bu~927, 1928 deki nispetleri hesap kabil değildir. Lakin, 
0~~· a011 Utıdutuınuz ekonomi hayatından aldığımız istihbare 
~ ıı bu Bettelerde nispet çıkmış değildir. 

l'·~eııa ~alan ve çıkmayan nispetleri, kısmen, inkişafta bulu
ıtı· Ut[ij c Ucat sanayiimize atfediyoruz. 
~; tibi ıtı n~cllere rağmen, yani muamele vergisi ve oktruva res
~ eyeıı 1~Yet fiatına binen, sürümü azaltan ve istihsali zar-
~te, i:ıllere rağmen, Türk mensucat sanayii yine ileri git

~t' all<t il al.ata mahsus derecede tesir dahi etmektedir. . 
~ 1<>tı de Cnleyeceğiz ! Sanayi demek organisation ve rationali· 
~kı ci~elı: olduğunu anlamamız ve cihanı ilerleten bu usulle-

tt Yiilt~ .~ibi kullanmamız nisbetinde,bizde haricin çekilmez 
Strg· unu taşnnalctan seneden seneye kurtulacağız! N. 

'··' llıiinaseb · h 1 ..,., etıle yazılan evelki yazılar 13 ve 15 Ağustos nüa a a-

~ ı.:oıt.\p • • • • -
l>ı~p i leı.•tiıııız~ AB~l~SI . 1 ~danın e.ıa ~fYllL - Ticaret Sa-
.~lıı ~"1 •den .mi:ibım nukta_rda nayı .odasına .aıt eski masa, sandalya 
~~ ~Udİitii .. hır .. ıta!yan fabrıka- ve dığer mobılye eşyası dün Odanın 
I~ il, •tıne ç &Umruk resminin tez- koridorlarında müzayede ile satılmıt
ı~n 01 <re bir ~r~plarını burada yap- tır. 
"tte Up oJmı a rıka tesisinin müın- Bır kısmi kırık ve harap olan bu 

••hriıııiz~acağın_ı ~etkik etmek e~a müzayedesine oda memurlarının 
\~~tiA.~plJL }clınıştır. bır kısmı da iştirak etmiş ve (150) li-
~ 0tnı•de lıir A.BRIKASI ra kadar hasılat elde olunmuştur. 
1 ic· ldu~um mueesscse kullan- Mallarunızm revacı için. - İstan-

llı;ı~~ bir fabu\ arnp~lleri burada bul Ticaret Odası başlica ihracat em
b' lı.t bir r~ a tesıs ':tmek üze- tiamızın ecnebi piyasalarında reva

ııf lıı~ .. beıe gir a "_ta~ mücsseae ile cını tezyit için tetkikatta bulunmak-
jl t;,. < a, ~ rıatı~Şmıştır... tadir. Bu hususta lazımgelen ra;>or

l.,~~n0lıııuş v:· - Dun Borsada iş lar yakında hazırlanarak İktisad ve
!i°:"l (açılan I (I015) kı.ruş (30) kaletine gönderilecektir. 
"l) ıo 11 &ılız lira (llll5) - ---- -'i, • l:ıu P.•rada ka an sı İLK MEKTEPLERE 
ı.\>~r Yun m P mıştır. Altın ÇOK TALEBE ALINACAK \ ·~ııı '!'!lor uva!'Jıade (192 .25) . 
)~ bıy0 Üz"". tatıldir. Bu sene ilk ""'kteplere azami nis-

' ~n bir •rıne ihtiyaçtan 1 1 bette talebe kayt ve kabul olunacak-
ıtı .... "l.a:ttı e:cneb· aı a t 
~ ~Heleri . 1 müessesenin bor- ır. _... a. ~ 
'ttıt.\hkiltat ~ı takıp edenler hak- AMERiKALI DAROLFONUN-

İt t.ı~: heyeti a~j!maktadır. LULA~ KONFf::RANS 
~~r ..... ~ita hu~ •Yor. -:- Anadolu- İstanbula zıyarete gelipde dün gi-
ıı•d,, lıe;.eti y nan İktısat meclisi den Amerika Darülfünun talebesine 
'ieı •ktir. arın şehrimize av- Müderris Halil Halit ve Ekrem bey-

~. 01;ı/•kında i . . . ler tarafından memleketimiz hakkın
ıı.. lzıııir v ~cı t~t~ık ınıntı- da Turing klüp namına konferanslar 

e avalısıno gide- verilmiştir. Seyyahlar memnuniyet
lerini telsizle bildirmişlerdir. 
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( __ M_l_LL_l_Y_ET_l_N_ş_E_H_IR __ H_A_BE_R_L_E_R_t__,) 
Mahkemelerde 

Ben döğmedim, kendi yıkıldı 
Zaten yıkılmak için 
behane arıyormuş 

Villlgette 
Barem kanunu 

Eylülde tatbik 
edilecek hazırlıklara 

başlandı 

Barem maaş kanunu Eylillde tat· 
bik olunacaktır. Defterdarlık bu hu

Su falcısı 
Tevfi.h yüzme 
bilmediğinden 

denizde boğuldu 

Emanette , 
Üsküdar hattı 

Tramvayının temdidi 
iki üç güne kadar 

başlıyor 

Gücü kuvveti yerinde, iri yarı bir adamdı. Höngür höngür ağ
lıyarak yirmi yaşında bir çocuktan dayak yediğini iddia edi}•or: 

- Beni içeri çekti, yere yatırdı , tabanlarımın altına vura vu-
ra bayılttı. 

Diyordu. 
Reis sordu : 
- Sen hiç karşı gelmedin mi? Bak maşallah gücün kuvvetin 

yerinde .. 
Bön bön etrafına bakındı: susta tetkikata başlamıştır. 

Kanunun tatbikatına ait talimat- Geçenlerde gümrük önünde denize 

Bir kaç giiite kadar vazı esas res
mi yapılacak olan Usküdar - Hay· 
darpaşa tramvayları teşrini sani ipti
dasından ittibaren işlcmeğe başlaya
caklardır. Usküdar tramvay şirketi 
imtiyaz dahilinde olan bütün hatları 
yapıp bitirdikten sonra müsait olan 
yerlerde çift hat yapmağa başlaya
caktır. Şimdiki işleyen bütün hatta e
velce 6 kontrol mevcut olduğu halde 
sonradan bunun üçü kaldırarak tiçe 
indirilmiş. Halbuki üç kontrolun ib
tiyaca kafi gelmediği anlaşıldığından 
tekrar altıya iblağı teklif edilmiştir. 

- Efendim, gösterişim vardrr ama içim koftur. Püf etseler 
namenin bu günlerde gelmesi bekle· Giren Ayaaofyada medresede sakin 
niyor. su falcısı Tevfik bir müddet yüzdük

Muhasebei hususiyenin kanunu ne ten sonra ortadan kaybolmuştur. U
vakit tatbik edeceği henüz tesbit edil zun müddet taharri edilmiş isede bu-
memiştir. lunamamıştır. 

yıkılrnın. Esasen laportum da var. Doktora muayene oldum. 
Maznuna: 
- Söyle bakalun, nasıl oldu bu iş? Bana dayak attı diyor. 
- Hayır efendim. O kendi düştü. Ben elimle bile dokunma· 

dnn. TEFFIZ VE DÜKKANLAR 
Şimdiye kadar bir hanenin müıte- UÇ SERSERİNİN YAPTIKLARI 

milatından olan düllinlar başka bir Adem, Kemal, Galip isminde üç sa-
- Elinle dokunmadın da nasıl düştü? Çöp mü bu? 
- Anlatayım efendim. Ben dükkanın önilnil suluyordum. Bu 

talibe dahı teffiz olunabiliyordu. bık;ılı Uzunçarşı civarında ahçı Sey-
Bu usu!Un doğru olmadığı anlaşıl· fi. efendinin dükkanına gelmişler vo 

da oradan geçiyormuş. Biraz pantalonu ıslanmış. Yumruklarını 
sıkarak üstüme yiirüdü. Geri çekildim. O sırada ıslak taşlarda 
ayağı kayarak sırt üstü yere düştü. Zaten Yıkılmak için behane 
arayormuş. 

mııtır. Bundan sonra ha[!e kime ve- !Uç yoktan zavallı adamı bir tekme KONSERVATUAR VE HALK 
rilmiş ise altındaki dükkin da o mu- ıle y~re yıJr:tmşlardır. DERNECI HEYETİ GITTl 
hacire verilecektir. Mutec~vızlorde? .biri sil~nı çık~ Konservatuar heyeti müdür Yusuf 

• ·• mış ve dükkanın ıçınde Seyfı efendı- Zıya beyin riyasetinde olarak muallim Davacı iddiasında ısrar ediyordu: 
EMLAKl MiLLiYE SATIŞI ye ateş •.tmeğe başlamıştır... Ferruh ve Mahmut Rağıp beyle Halk 

Emlaki milliye satııları teziyit o- Adem _ile arkadaşlarıda dukkinda derneği namına Darülfünün 'fürki-
- Döğdü efendim, hem dliğdü, hem başmıı yardı, hem ba· 

lunmuıtur. Bu meyanda tarihi kıymc- ye~ek yıyen soı:nrac~ ;A!i ustanın il- yat enstitüsü asistanlarından Abdül· 
tı haiz olmayan bazı saraylar da sa- zenne a~darak ıki ditını kırmışlar. kadir beyle beraber dün akşam Kara 
tılmaktadır. taba~ca ıle. baıından.yarala.mış~rdır. denize hareket etmiştir. 

yılttı. 
- Görenler var mı? ' ., 
- Çoooo .•. k! 

MALiYENiN EMRl Mütecavızler Seyfı ef. nın dükkl· Heyet evvelıi Trabzona gidecek ve 
runda c~meklnları, dolapları krrınış- orada bir hafta kaldıktan sonra Er

Maliye Vekileti hazine emrine terk lar, nadıde kuşlarını ezmişler ve 100 zuruma geçerek ve burasını merkez 
olunan eınlih hakkında Defterdarlık· lira pa~allnı a~ıtlardır. ittihaz ederek bütün şark viliiyetlc
lara fU tamimi fÖndcrmiştir. Polıs bu mü~ecavizleri yakalayıp rine ait tarlaları burada toplayacak· 

- Bir iki isim söyle bakalnn. 7 

- İsimlerini bilmiyorum. Kendisine sonınuır lllSylesin. 
- Kendisine mi soralnn? Yani aleyhine phit çıkaranı diyor· 

sun, öyle mi? 
~4 ı~neıi bidayetin~en iti.haren ae- haklarında tahkikata baılamıftır. tır. Avdette de Gümüfhaneye u(raya 

net halıye Temmuz nihayetıne kadar caklardır. Bu seyahat bir buçuk ay 
- Neyse .• Ben bir gezeyim oralarda da lalmlerini ~ 

getireyim. ,,- 1~ . ..,.,,,...., Maliye emrine terk edilmiş ve edile- ULUDAC.DA OTEL devam edecektir. 
cukek olan R

11
um ve Ermenilevlrden m~kt· Bursa, 15 _ Muhaıebeı' husuıi- I ---

- Getirmeli ya. . Sonra davayı kaybedersin f • ,. 

r k 1 in TAKS M MEYDANININ TEVSll eilmva mbend ullen. . nebi!' ve m~ • yece Uludalın Mühendis suyu deni· 
- Ama şimdi tiu gidecek hepsini kendi tarafına alacalC. Ben 

gel dediğim zaman gelmiyecekler. ' tarı e satıı e e erının ınmesıne 1 "· ı · d Taksim meydanına yeni rayların 
!"· .. ulmü U B 1 üf en en g .... c yerın e, geçen sene te· 
..,.um ror ıt r. un ar m _re· meli atılan otelin inıaaına hararetle tefritlne baılanmıştır. Bu ameliyat - Orasına biz kanşmayızl ~ . 
datlı olarak ~~karıl~cak ve Maliye devam edilmektedir. Vali Fatin B. bittikten sonra tramvaylar tallmlıane-
Vekiletlne ronderılecektir. bilyük bir alıika ile inşaatı sık sık tef• den manevra yaparak döneceklerdir. 

Düşünceli bir tavırla çıktı. Arl[umdan ırWlittiU•rı ·~.-:,...,. 
- Bu adama blr meydan dayafı atmalı lmiı. O zaman lnt-

BELEDiYELER VE iLTiZAM 
USUL O 

Dahiliye ~ ekaleti belediyeler hak
kında ıu tamimi göndermiıtir : 

cBu günkü belediyecilik sistemim
ize uymayan iltizam usulünün mev· 
kii tatbikten kaldırılması zaman rel· 
mittir. Halen akdedilmiı bulunan ve 
ahkamı cari olan mulcavelen.ameler 
hitamı müddetine kadar mer'i kalmak 
tartı ile belediyelerin badema beledi
ye itlerini dofrudan doiruya beledi
ye teıkilatı vasıtası ile ifa ettirmeleri 
ve iltizam tcklinln lcat'i surette tcr
kedilmeıi lizımdır. 

DELiKSiZ DERiLER 
Deriler Türkiye ihraç emtiası me

yanında ehemmiyetli bir mevki itgal 
etmektedir. Bu ıebeple mezbahalarda 
ehliyetsiz yüzücü bulundurulmama
sı ve derilerin delikıiz çıkarılması 
Dahiliye Vekaletinden bildirilmiştir. 

c =· 
HAKiMiYET BAYRAMI 

Yarın Hakimiyeti milliye bayramı 
olduğundan daireler kapalıdır. 

SANAT MEKTEBi MEZUNLARI 
İatanbul Sanat mektebi mezunları 

İstanbul Sanat mektebinden bu •ene 
elli bir santkir mezun olmuştur. İn
şaatçi, marangoz, elektrikçi, te•viye
ci, motorcu. dökilmcü ve modelci 
gibi muhtelif sanat şubelerine men
sup olan bu sanatkarların çoğu An
adoluya giderek iş bulmuılardır. Di
ıtcrleri de burada ihtisasları olan işle
re yerleşınlılerdir. _,,,....., 

ARABi VE FARSI DERSLERi 
Liselerden bu sene kaldırılması ta· 

karrür etmiş olan arabi ve farisi ders
leri için daha resmi bir emir gelme
miştir. 

TRABZONDA YAÔMUR 
TRABZON, 14 (A.A) - Son gün 

!erde yağan şiddetli yağmurlardan 
Sürmene de ( Sargena) ve Trabzon 
ile Pulathane arasında (Maglavit) 
relerile daha bazı küçük dereler ta
şarak eteklerindeki tarla ve bahçe
leri sürümüş ve mah•ulatı tahrip et
miştir. Trabzon ~ehr i içinden geçen 
Lagnos deresi de taşmış bazı evleri 
su basmış ise de bir hasar yapma
mıştır. İnsan ve hayvanca telefat ol 
mamıştır. Yağmur bu sabah bir saıt 
sağr.ak halinde devam etmiş Kisarna 
ve Tirzik köylerinde seyelan husu
le getirmiş, bütün tarlalarda kısmen 
hasar yapmıştır. 

Cemiyetlerde 
Turing klüp 

ti§ etmektedir. Otelin birinci katı 
ikmal edilmittir. Binanın EyUl.l so
nuna kadar bitirilmeıine çalıfılmakta 
dır. 

EMANET MAHKO'M AMEL11: 
KULLANMAYACAK 

Mahkemeler, yersiz, yurtsuz ser
ıeri ve dilencileri ekseriyetle idaı ei 

diği kadar şahit getirirdi. ••• 
GüNlJN ADLıYE HABERLERi 

soo LIRASINI AŞIRMIŞLAR ~~~:;.e .::ı;~:ı~:,..:i~~~~:~de is Kadı köyünde arabacı Onnigi öldürmekle maznun 
Mercanda Çukur handa oturan Şehremaneti, mahkeme kararile ge 'F rruh b . uh k mcslnc başlandı 

Mehmet efendi gece Beyazzıttan ge- len bu serserileri kabul etınemiye bat • C cyın m a C • 
çerken önüne iki tahıs çikınış, man- lamıf, poliı vasitasile gelen mahkdm- ıtadıköyünde bundan bir müddet Atırccza YO llçGncll ~eaada l>ul11• 
tarcılık suretilc 500 lirasını almııtır. lan idarei husuıiyelere göndermiıtir. evet bir hadise olmut ve Ferruh na· nan ve kanunen mllataceliye~ lıraydiıM 
Mantarcılardan Buroalı Mehmet ya· Bunun sebebi bu mahkilınlerin İf ınında ıimendöfer men;ıur!a~dan 18 temu eden muhakemeler lıirind Yt 
blanmııtır. görmedikten mada it görenlere de yaıında bir genç Onnil< ısmınde bir ikinci ceza mahkomelerindt rtytt e-

lABANCALI AŞIK 
Evvelki aqam BCflktaıta tramvay 

caddesinde 7 - B polia elinde ta!ıanca 
ile kaçmakta olan bir adamı kova
lamıtlar ve yakalamıJlardır. 

Bir sandalcı olan bu adam, bir kı
zı ıeviyormuş, fakat kız batka bir a
damı sevdiğinden araya adavet gir
mittir. 

Sandalcının, elinde tabanca oldu
ğu halde, dolaştiğı görülünce der
dest edilmesi için polise haber veril
mittir. 

Zabıta derdestine gidince sandalcı 
korkmuş, kaçmıya ba§lamış, fakat 
nihayet yakalanmııtır. 

---=· 
TOPHANEDE CERH 

Topane caddesinde kalkandelenli 
Celilin kahvesinde Sabri ve Ali meç
hul bir sebeple kavgaya tutuşmuşlar
dır. Sabri hemen kahveden dışarı fır
lamıı, koımağa başlamış. Ali takibi
ne çıkmış, yetişince tabancasını çe
kerek ateş etmiş, Sabriyi başından 
ağır surette yaralamıştır Garib yaka
lanmıştır. 

mani olmaları, koğuşlarda amelenin arabacı Ermen!yi öldürmekle maznu dilecektlr. ~~rceza !e ~çüncll cesa 
paralanm ve eşyasını çalmaları, işle- nen tahtı tevlı::ife alınmıştı. . mahkemıle~ın. tatili. hitama enlik· 
rini bırakarak kaçmakta olmalarıdır. Ferruh beyin muhakeme~ıno A~ır- t~ sonra binncı ve ikinci ce:ı:aıun ta· 

Emanet amelesi ekseriyetle münfe- cezada baflaomıftır. tahitlerin ifa· tili bqlayacalıtır. 
riden çalıımaktadır. delerine nazaran Onııi in ölümU ile Sultan Nımet birinci sulh laublr, 

Bu itibarla mahkftmlan nuarcti neticelenen macera fÖY c cereyan et- Beyoflu lldnci ceza mahkemeleri de 
mütemadlye altında bulundurmak ka- ı:nİ§tir: Ferruh bey, bir akşam pede- Salı gllnllnden itibaren tatil yapıaak-
bil olunamamaktadır. ri, valideai ve hemfiresite Kadıköy- lardır. 

İdarei hususiyelerde bu mah:<ur ündeki evinin önünde oturuyormUf. T AH'ILPl\R SAPltc UM 
yoktur. Bir az ileride maktul Onnitln ninin LiRA Yl NiÇiN ZiMMETiNE 

'"""""""' önünde bir hadise olmuı :. An~dolu CEÇIRMIŞ? 
PETROLU KARIŞTIRANLAR ajansı idare memuru Hayrı beyın re- Çartıkapı maliye tahail ıube8i ı:ne-
Petrol inhisar idaresi, gaza kolza fikası Onniğin karısı ile kavga eder· murlarından Kemal beydon -ra, 

karıştırmak suretile sui istimal yapan !erken Onnik müdahale ederek Hay· yeni bir maliye tahsil ıubesi tahsil
lar hakkındaki takibatı teıtit etmiş ri beyin refikasına çıkışmağa bati•· dari zimmetine 1190 lira reçİrı!tleklo 
ve bu hususta Şehremanetinin de mu- ~t·. Onniğin tecavlizünü artırmas~ maznunen Ağırcezaya verilınlştir. 
avenetini temin etmiftir. ~enne Ferruh bey kalkmlf: Onnı· Kule kapm malll.e şubesi talrai.1-

İnhiaar müdüril Hüsnü B. icap et- ge: darlarmdan Sadık e endi namındaki 
tiği takdirde takibatın kolza imaltitha - ~e yapıyorsun? ~.. bu adam, mevzuu bahs 1190 lirayı 
nelerine de teşmil edileceğim •Öyle- Demış. zimmetine geçirdiğini itiraf etmiı ve 
mittir. Onııik bu müdahaleden slnlrletmiı demiştir ki: 

Sergiler 
-- ve Ferruh beye cSen ne karıııyor- _ Ne yapayım? Karım veremdi, 

sun?» hitabile karışık bir küfür il· çocuk doilurdu. Doktorlar sıkı ve iti· 
vurmuş ve bir de tokat atmıı. nalı bir tedavi tavıiye ettiler. Mı-YERLİ MALI,. • Onnik, hidd~tini bu ~adarla da ye- aşım kifayet etmedi. Yozgattald cm-

Düğme imalatına 
ehemmiyet verilecek 

nemeyerek cebınden bır ~ıçak çıkar-1 ilkimi tasfiye ederek kanmı tedari et 
mış ve kaçan Ferruh beyı e~ne ~- tirmek istedim. Fakat ilk teıebbüsüm 
dar kovalamış. Ferruh bey evıne gır- ispat etti ki bu iti süratle intaç et
miş, ~akat Onnık on~ .kolundan tu- mek kabil değildir. Yozgattald emJi. 
tup dışarı çekınıt ve .•ki ~dam boğuı- kimin hemen nakde tahvilini icap e-

MISIRLIOCLU BAHÇESiNDE Yerli malları sergisinin (mevadı mağa başlamış. Hadısenın bundan denlere bildirmekle beraber, acil ihti-
TECAVOZ gıdaiye ve itriyat) pavyonları çok sonraki aksaıru karanlıktır. yaçları tesviye için elimde bulunaa l 

Kadıköyünde Mısırlı oğlu bahçe- rağbet bulmaktadır. Serginin itriyat Yalnız hadise mahalline gelenler paraları sarfetmeğe başladım. Yoz- ı 
sinin eski mjisteciri Mehmet bey ya- kısmına 15 yerli imalilthane iştirak Onniği bıçakla vurulmuş olduğu hal- gattaki param geciktiği için hem a• 
nında Selam ve Emin isminde iki ki- etmiş olup memleketimizde itriyat de yerde bulmuşlar ve Ferruh bey çığımı kapatamıyor. hem de bu açı
şi olduğu halde bahçeye gelmiş, ga- ve bilhassa kolonya sarfiyatının yüz. Onniği öldürmekle maznunen talttı ğın gittikçe büyümesine mani olamı
zıno mUdürü İbrahim beye tecavüz ha fazla rağbet bulmasının sebebi bin tevkife alınmış. · · . . • . yordum. Neticede bugünkü vaziyet 
•~iştir. Mehmet beyle adamları elek edilmiştir. Dinlene? bütili.'. ~ıtler Onnıgın zuhur etti. 
tırıkleri söndürmüşler, masaları de- Avrupa kolonyaları (J) lira rnü- Ferruh beyı ~ovdugunu, onu ko":ala- Neticede heyeti hakime hesaba
virmişler, İbrahim beyi döğmüşler- mulatı derecesinde olduğu halde da- dığı~.söyledıler. Ha~ta bazı şahıtler tın tasfiyesini ehli vukufa havale e-
dir. ha fazla rağbet bulmasının sebebi bil- Onnıgın. !'.er_ruh bc;_yı kov.atarken bı- ' derek muhakemeyi talik etti. 

· olmas d r çak çektıgını de ılave ettıler. Yalnız 
.,.,.....,.. nıspe ucuz ı ı . M • d · · d b' ah' h di · 

ÇIRAK YOZONDEN KA . ıgır ıç ısmın e ır ş ıt, a seyı 
VGA A_vrupa kolon.yaları ( ~) lı~a, .ınu: 20 metro uzaktaki bir bakkal dükka-

Kadıköyünde Değirmen sokağında masılı olan yerlı mamulatı ısı bır. Jı. nından gelen hafif Ziya iancsile şa-
------·· 
Yarışlar 

At yanşları 
Mehmet efendinin kahvesinde otu- radır. Avrupa ı:vant~ları (25) .lıra bit olduğunu iddia ederek, diğer şa
ran sandalcı İsmail ağa ile Hasan bir olmasına mukabıl aynı evsafı haız O· bitlerin ifadesinin aksine olarak aleti 
çırak almak yüzünden kavga e~ş- lan yerlileri .sli.radır. iptidai nı~~a- katil olan bıçağın Ferruh bey tara
ler, Hasan kama ile İsmail ağayı sol dı, memleketımızd~. hazırla~ak. ıçın fmdan çekildiğini söyledi. Fakat bu r .. İstanbul yaz yarışlarının dördün-
elindcn yaralamıştır. d~akadarlar teşebbusata gırışmışler· şahidin ifadesi, yene kendisini poli•• ı cusü bu gün saat iki bu~ukta Veli 

- - ._ dır. verdiği ifadei eveliyede tekzip edi- efendi yarış sahasında yapılacaktır. 
MALOL GAZiLERE ARAZl Milli meşherde kutuculuk eserleri yordu. Halbuki diğer iki şahit, aleti Bu haftaki koşular pek ehemmiyet 

TEVZii de çok takdir edilmiştir. Bunlar ara- katlin Onniğe ait olduğunu, maktu- l lidir. Karacabeyden gelen otuzaltr 
Üsküdarda mal fil Gazilere arazi sında lüks mevadm ambalajına mah- ilin çocuğunun ifadesine atfen teyit. hayvandan on yedisi 6000 metroluk 

tevziatına başlanmıştır. sus zarif kutular vardır. ediyorlardı. 1 koşuya iştirak edeceklerdir. 
Balta limanında cja arazi tevziatı- Tıbbi ~u~tahzerat .. v~ tıb?i pamuk Neticede heyeti hakime hadisenin Bu .ha~taki birinci .koşura on.iki ha-

na yakında başlanacaktır. Vaktile o- kısı'?ları ihtıyacın mlihl,1ll bır kısmını mahallen keşfine karar verdi ve mu- yvan ıstırak edecektır. İsımlen Meb-
radaki araziye noksan kıymet takdir temınedecek vazıyettedır. hakemeyi talik etti. ruk, Ma~allah, Yaşar, Tayyar, Gü.el 

Birer otomobilcilik ve edilmesi, tevziatın gecikmesine sebep Konservecilik köşesind 5 f b 'k ! İzmir. Kırşahin Sabah, Necip, Malı:· 
olmuştur. mamulatı bulunmaktadır.°seb:e::n:. iSTiNTAK DAiR. TAHKIKATINl l bül, :rayyar ve Kibdthr. 

spor şubeleri tesis etti Bu arazi meselesi tetkik edilmekte- yva. salça ve tatlı konservalan bil- NESREDEN GAZETELERiN 1 !~ıncı l:oşuya k~çuk .v< Al~eyl."n 
. .. . . . . . dir. Müteakiben 60 malUle istihkak- tün ihti aca tekabül etm kt h TAKiBi İzm.ır, Kısmet, ?•yık, Ruhsar ısmın-

Turıng klup ~ey etı umuı:ııye ıçtı· ları nisbetinde tevziat yapılacaktır. . . . J:'. e e ve ep- deki hayvanlar ıstırak edecektir. 
maından sonra bırer otomobıl ve spor .____.. sı ıstıhl~k olunm~kt:a-~ır. Balık ko~- Kanunen mahrem bulunan istintak üçüncü ko~uy-;._ da Kapgrine Ba-
şubesi tesis etmiştir. Otomobil şube- HIMAYEIETFAL GARDEN servelen az oldugu ıçın Avrupa mu- dairesi muamelatını neşreden gazete nan ıı. Filozofi, Ferdinan ve Re'an 
sinin reisliğine Nadir spor şubesi ri- PARTiSi vareda~ı?a kar~.' esaslı ~urette reka-i !er hakk.nda takib~tta bulunulması 1 iştirak edecektir. J 
ı-:asetine .de .yüz~şı Rüştü B. !er in- Dü':' gece Himayeietfal cemiyeti bete gırış~e~ u~re .. tertıbat alınması için Adliye ve~~l~tınden. İsta!'b~!. ı Dördüncü koşuya Halim y 
tıhap edılmışlerdır. Bakırkoy şubesi tarafından Sakıza- mu~afık g~rul~uştur .Et konserv~sı müddei umumı!ı~ı~e emır verildı~ı ve Scmhan namındaki h e. ıld ı_ı: 

Klübün otomobil şubesi İstanbul- ğacı gazinosunda bir garden parti ve- ve ıambon ımah ~uau•unda t•ıebl,uı· Ankara muhabırımız tarafından bıl-' rccektir. ayvanlar gı-
da bütün otomobil sahiplerinin ihti- rilmiştir. ler de muvaffakıyetle neticelenmiş- dirilmişti. Yaptığımız tahkikata na- ı B . . k . . 

d 1 ril ı " k d 1 F k' tir d '' k k d "dd . eşıncı oşu mamalı zabıtan ko"l-yaç ve ert e ~ a a a ar o acak, bo- a ır yavrucuklar menfaatine ve- · zaran un a şama a ar mu eı u- sudur Binba S f' . ' .. 
zuk otomobil yollarını tesbit ederek rilen garden parti çok güzel olmuş- Serginin müzeyyenat eşyası kıs- mumiliğe bu emir gelmemiştir. Em- ı Yüzb~sı Ce ş; B :y 1 B. :n Sün :u 
ait olduğu makama bildirecek, yolla- tur. mında bilhassa fil dişi, galalit ve zi- rin Cumartesine kadar vürudu bek- laz· Ke ~a B ; ın Mavz~hası, ~u-
ra işaretler koyacak, yol haritaları ---·-- -- ~ıl'.met ~~çlar ü_zerind~. ~ücuda_ ge- f Jenmekte~ir. Hangi Gazeteler hak- ra~:decc~~. · ın Loreksıyanu ıştı-
tan ıim edecektir. TeveJJu••t tmlen guzel eşkal ve dugme numu- kında takıbatta bulunulacağı malılm S k K 

Spor şubesi spor klüplerinin de neleri nazarı dikkatı celbetmektedir. değilse de bu hususta akşam rüfeka- on 1o7şuhya ar~c~bey harasına 
b 1 k 1 b . .. • . • . d b' . . . . . . . mensup ayvan ıştırak edecckt 

yardımile ecne i meme et erden ge- Sanayi ~e ~a~d-~n aı:kas( Anka- Mamafı dugme .•ma.latı~~ harcı i- 1 mız an ınnın ısını zıkredılmektedır. Bu hayvanlari\ ~::\r~cab• . .... 1 v -~~r~ 
tirtilecek takımlarin seyahatları ve ra merkezı muduru Bekır Zade Şa· lem olanlara teşmıl şımdılık scrma· I MAHKEMELERiN TATiLi tebinin yctiştird' •· ·}

1 
" ·": ı: .. k 

burada ikametleri esnasında ihtiyac- k. Be in bir kız evladi dünyava ı ı · d ı ·ı ·· k" ı ı · · ıgı genç er bınecek . ı~ YN 1 G"l' t : g~ - yde' az ıgı odayı:ı emilı:ıum ·ul!' oma- Ayın yırmıncı Salı gününden iti- ve Haralar fero subesi sefi M Ceker 
JarııH temin edecek ve suhulet gôste mış ve ! ec a u umser csmıye o~ ıgı ve. sene e uç y~n ıra vare- haren Ağırceza mahkemesi kanunen idare edecektir. ~ · · 
reccktir. lunmu.1tur. dat getırecek olan bu btiyük iş için 1 muayyen tatilini yapacaktır. Aynı ta- Üçüncü ve d .. u· · k 

Bu ~ubeler yakında b.alıyete baş· Ail ini tebrik eder, nevıad' ıne-ı yakında esaslı tesebbüB!crde bulunu-' ribte iiçüncü ceza mahkemesiniııde 1.ınd1 haranın ho:yvunc~ oşular ar~-
layacaktr<. sut bir istikbal temenni edniz. iacaih ııövlenm · u"''"Jh!!;>~•'!:''!!-!'1 .•~lr~•::•.d.t.;:··~:!:""~-ı!'c..=:~~=;;-;;;;;:~::ı~..:.,~an n catılaca;ı: . .... 

• n ita aca\<tıt. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dün en çok barareı 22 ve en ız 

!ı9 derece idi. Bu gün ba\"a poyraz 
~ açık olması muhıemeldlr. 

FELEK 

MiLLiYETiN EGLENCELERİ Şehreınaneti ilanları 

Şehremanetinden : Yeni camide 
Çelebi oilu AUiaddin mahallesinde 
Y enicaml merdivenleri karşısında 
103.45 numaralı dükkin pazarlıkla 
satılacaktır. Taliplerin 21 Ağustos 
g29 Çar§3Illba saat on bet• kadar le
vazım mli<lürlilğilne gelmelerı . 

* • • 
Şehrcmanetindcn: Şişli-Maslak ıo 

sesinde açılmakta olan çukurları ka
patmak için lüzumu olan 20 ton so 
ğuk aıfalt kapalı zarfla milnakasaya 
konulmuştur. Taliplerin şartname al 

D.ENİZDE Kİ KAZIKLAR! mak için her gün levazım .11üdürlü-
Geçenlerde Kilyosta denize çakılı ğüne gelmeleri teklif mek•u.ı:-larınıda 

lıinlerec kazık olduğundan bahsetmiş, Bu ırflnkft yeal Dftnkft bllmeccmlzln ihale günü olan 5 EyH\1 929 Perşem· 
fakat bu ka. ıkhwn hakiki me·ı~e'leri bllmecemlıı halledllmlf şekli be gilnil mczki\r müdc"ü~e vermo-
hakkmda kari'leri tenvir edememiş- SOLDAN SAôA !eri. 
tim. Bir kaç gün evel Adaca yaptığım YUKARDAN AŞAt.I • • • 
ufak bir gezinti bana bu kazıkların t. - Arabın cemi (7) 1. - Çift süren makine (5) Şeremanetinden: Metro :nurabha· 
esasını öğretti: Adanın her köşesin- 3• - Büyük (3) 2• - Attırmak (3) . ına 14 lira kıymet takdir edilen 
nde koca bir ilan: "Açıkta denize gi- C 4' - Bir cemiyete mensup (3) 3· - Nota <2) Orta (S) Nıd~ (2) ayaspap yangın yerinde 30'52 met-
nnck yasaktır,, alımda da bu )-asa1'>n et (3) 5. - Çubuk tahta veya demm!en ro murabbaında 1 Harita numaralı 

.,. 5. - Tcmi.ılemek, ı•ıldatmak (9) yapılını• duvar (9) ·ı bba 6 ı· k İstinat ettiği nizamlar hakkında ma- • ~ ana ı e metro mura ma ıra ıy· 
'Jurnal. 6. - Fakat (3) Ahlatın iyisini yi- 7. - Zaman (2) Fakat (S) Krrım- met takdir olunan mezldlr mahalde 
, Hamama girdiniz mi, 25 kuruş du- yen hayvan (3) '"' (2 ) 25'41 metro murabbaında 2 harita 
huliye. İşte deniz kazıkları böyle ça- 7· - Büyük <3> 8· - A! yavrusu (3) numaralı ana pazarlıkla ...,tılacaktır. 
.kılır. Peştede dünyanın en güzel aı- 9. - Başında ppka olan (7) 9. - Bır maden (5) Taliplerin 21 Ağustos 929 Çarşamba 

~~a=~!:;'::ö ~ı:.io~~nk:~~ -·rı·care·t-B·-·orsası-ndan-·.·- ~~~~ğ~~ ~~:!~;dar levaznn mü 
girilir ve aırl hamamda istenen büt• 
ün konfor bulunur, bizde yalnız elbi- Şehremanetinden: Sular ıubeıile 
aenizi asmak için çakılı dört karfiçe Hakı'mı"yetı' Mı"lliye bayramı Cendere su fabrikaaı ve Kumkapı gösterip 25 kuruş alırlar. terfi makinaaı için lüzum olan ampill, 

Açıkta girmek yuak. Kapalı da boru vana ve teferruatı, odun ve saire 

f~~:~~:~·~·ir~el de içinden çık, da- münasebetiyle 17 - 8- 929 cu- fa~ıam~1:~\!..= =:~ur.ka~aa~ 
BAŞKA BAHARA • • • • • B k 

1 
liplerin §artname almak ve eşya lis-

ş h. martesı gunu orsa apa ıd r teıini görmek için her &ün levazım 
eve! em•::.~::rı d!~~·~; k11r ~~ 1 • müdürlüğüne gelmeleri, teklif mek-
günden beri bu zatın Jstanhulun ima- Um u m.A.ı k a.A. t-ı· p ı ı· k tuplanru da ihale gilnil olan 5 Ağua-
rile de meşgul olduğunu okuyor ve toı 929 Perıembe günü saat on beşe 

~~~§:f ~i!f §E;~ Pazar~tla in;aal ve ~ers~ane sırası ınünakasası :;::;,;;~r~;;:;;~ 
· y . palı zarfla münakasaya konmuştur. 

aıeur anscnın memleketine cittiğini T. t• b h · kt b. aı· · "d ·· I" 
k " IC8re 1 8 rıye me e 1 iSi mu ur uğunden Taliplerin •artname almak için her o uyunca umitsizlikle içim c:tildi . • 

N 
, gün levazım müdürlüğilne gelmeleri 

Matbaaya gelirken tcaadüfen Emanet umunesi veçhile yirmı adet ihlamur sıra ile mektep binası teklif mektuplarını da ihale gilnU o-
erkanmdan bir zata rast geldim, Ya- üs katında keşifnamesi mucibince dört adet aptesthane yap - lan 5 Eylül ı 929 perşembe gUnü saat 
nsenin memleketıne glttiği:1 ııöyle- tınlacaktır. on beşe kadar mezk(lr müdUrlüğe ver 

Hareket ~akirtli~i nıüsa~a~a inıli~anı 
Devlet ~eıııirJolları ve Limanlart umum mü~ürlülün~en 

Devlet demiryollan için hareket şakirdi alınacak ve Eylü!Un on 
beşinci günu Haydarpaşa, lzmir, lzınit Bilecik, Eskişehir • Kütahya 
Ereyll. Adana, Kayseri, Ankara ve Samsunda müsabaka ~tihanı 
yapılaca kur. 

ilk mektep tahsilini ikm!I etme i me~rut olup imtihan he~ap 
(Kesri Adi ve aşarının Amali arbasll.e tenasüp ) kitabet. Türkiye 
cogra!ya ve tarihinden icra olı'ınacakur. 

ı!22 ile l! 17 te ·eilütlüler meyanında ve h.zmeti askeriyesini ifa 
etmiş olmak mı:cburidir. 

Tallplenn lzmlrde Nafia baş komiserliğine Haydarpaşa; Ankarı• 
Konya \'C Sam unda işletme müfettişliğine diğer mevkidekiler yu

karda sayılan yerlerdtkl hareket müfettişliklerine terhis vesikası hüsnU· 
hal varakası nufu' tezkerelerile 14[9/29 öyle vaktine kadar müra· 
caat etmelidirler . 

Mufa ,a) ~erait köpr!l k~elerlle mU~abaka mahallerinde asılıdır . -
~ivas ~a~is~ane nıü~ürlü~On~en : 
Sivas hapishane ve te\"kilhanesinin lhtl acı olan bir senelik 

J 80000 yliz seksen bin kilo yekduziye ekmej!;ln bedeli muhamınlni 
kilosu 12 kuru~ 60 santimden muza yede ve münakasa kanununa 
tevfikan kapalı zarf usulile 4/8/929 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. Fiat haddi !Ayık görüldüRü su
rette 24.8/929 tarihine müsadlf Cumartesi günü saat on beşte 
ihalesi kra edilecektir. Talip olanlann müddei umumilik mekaınında 
müteşekkil komisyona yüzde yedi buçuk hL<abile teminat akçesi 
olan 2268 iki bin iki yüz altmış sekiz liralık teminat mekruplan 
yahut teslim vezne ederek makbuzlarlle mUracaatlan ve daha fazla 
malumat almak ve şeraiti hususlyeyl görmek arzu edenler Cumadan 
mada gUnldrde Sivas hapishane mlidirlyetlne mllracaatlan lüzumu 
IJAn olunur. 

ilan 
mn:. Eveti d d Pazarlık 25-8-929 pazar günü saat on dörtte icra olunacaktır meleri. Devlet Deıniryolları ve Limanları nınuıni idaresinden; 

- Peki ısı:nbulun imarı mes'elesi taliplerin şartnamelerini öğrenmek ve hususatı saire hakkında 
. n~ oldu? diye sordum .. Cevap verme- malumat almak üzere eyyamı tatiliyeden mada her gün Orta
dı. .. . . . . köyde Çırağan sarayı ittisalinde mektep müdürlüğüne ve Def

' dilökı:'..1:~en geçtiğimız bır gramofon terdarlık binasında Zirai ticari müesseseler muhasebeciliğine ve 

* * * L\lünakasıw fcsholunan 60 km. yol malzemesinden yalınız büyilk 
Zülili çeşmesi sokağının tesviye ve malzeme tekrar kapalı zarfla münakasaye konmu~tur • 

da ç;ıhnan plak hazın hazın pazarı ıı. • tı' k • • d bal~d 'k dil · · · . okuyordu: ı,.a, ı:ı ~ ıçın e " a zı re en muhasebecılığe tevdi 
"Vaıılat yine mi lraldı rüzd fuh b.ıbaral" edeceklen temınatı muvakkateye ait makbuzu hamilen saati 

; okuyordu: ihaleden evvel vakti muayyeninde mektepte müteşekkil müba-
URKMEYE BAŞLADIM' yaa komisyonuna müracaatları. 

Oturduğumuz köıkUn arkaaındalı:i 
tarlada daima iki hayvan ballı, bir 
eşek ve bir dana. Tarladan bu geçlı 
te etek kulaklarını luaıp tath tath 
arunyor. Ben bu müatekreh aeıtıuı 
kaçıp danaya yaklaşmalı ve onu ok
ljamak istiyorum, o da benden ürkü
yor. Bu iki h<lyvanın hakkımdaki ay 
n ayrı hisleri dotrusıı beni endiseye 
dü•ürınektedir. · 

FELEK 

Doktor 
Celal Rasim 

Bahriye hasta11esl cildiye 
ı•e zührevıue mütehaıtusı 

-Kadın: Erkek-

P. T. T. levazım müdiriye
tinden: 

ı - Huıuın hıvalycye mıhaua flç nevi •tso. ton galvanize demir tel 
kapalı zarf uaullle münakasaya konulmuştur. 

2 - fUnılıua l 9 '929 urihine muaadil pazar günU icra edilccep;lndtn 
ta!Jplerln 'ırtnıme alm!k için flmdlden, teklifname ve temlnatlannı muhtevi 
kapılı 2arflın tevdı lçın de mczkllr tarihte aaı on dörtte Jsıanbuida yel 
poıunede mübayaat ~umisyonuna milracutlan. 

Derlel ~eınirJolları ve limanları u nıcmi i~aresin~en; 
Munaka a ı fesholunın kay. eri atelye ine ait ı 2 Km. lik yol 

malzeme i t~krar kapalı taıf tı ullle münaka~aya konmu~tur. 
1\lünnkasa H Eylül Pazar günü saat 16 da Ankarada Devlet demir

yollaıı binasında yapılacaktır. 

piyad"11~le deynekçi aokağı kaM•rı;n- Münakasa 26 Eyliıl Per,~mbe günü saat J.6 da Ankarada Devlet 
tarının ınsası kapalı zarf usulıle J. .. y- . . . ' 
lülün 1ou;,cu Salı günü saat 15 te i- Demıryolları ıdaresınoe yapılacakur. 
hale edileceğinden Emanet hey'eti .\lünııkasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat 
fen~lye mü~ürlüğ~nde'.' m.usadda_k teminatlarını synı günde saat 15 80 a kadar umum mildürlük kale-
ehlıyetnameyı hamı! talıplenn şeraı- ' 
ti anlamak Uzere daire heyeti fenni- mine vermeleri IAzımdır. 
yea1ne ve yevmi mezkfirda teklif mek Talipler münakasa şannamelerlnl 1 O lira mukablllnde Ankarada 
tuplarile alelusul daire Encümenine malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa ma,.azasından tedallk, 
milracaatlan ilan olunur. " * * * edebilirler. · 
Kadıköy ıubei idariyesinden: Be

deli ketfi 720 liradan ibaret ı>lan Ka
dıköyünde kartal tepe malıa nesinin 
millet bahçesi sokağr §Osesinin Mek
tupçu sokağından bed ile incirli cad
desi fOsesine kadar harap olan •off
nin tamiratı 19)8)929 tarihinden iti
baren kapalı zarf usulile milnakasaya 
vazedilmiş ve Eylülün 9uncu paz&r
tesi günü saat 15 te ihalesi m:tkarrtr 
bulunmuş olduğundan talip olanların 
ehliyetname ve teminat akçelerini ve 
teklif zarflarmı hamilen yevm ve 
vaktı mezkfira kadar daire cncıimc
nine müracaatlan. 

*** 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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kışla caddesi dilkktn 
kaJlk iskelesi ,, 
Büyük dere çayır başı han 

" " " 
iskele mahalli 

,, ,, ,, hatap arsası 

~ezairli Gazi Basan paJa taktı mütevelli kaJınakam
ıııın~ an; 

Ba!ftda mahal ve mevkıi muharrer S kalem emlAk ve sergi ve 
ardiye mahalli yirmi gün müddetle müzayedeye vazolunmuştur. 

Talip olanların 20 81929 Salı gününe kadar Kasımpaşada divanhane 
karsısında vakıf idaresine ve ~'evıni mezkOrda fatanbul evkaf mü
düriy~tindc miilhak vskıflar mudiiriyetine müracaatla ihale! kat'iye· 
!erini iı;nı ettirmeleri ,Bn olumır. 

cııt. frengi, bel o~ulıluğu 
ve idrar yolu hastalıklarıtıı 
eıı emniyetli usuller ve en 
elverlfll fartlarla tedavi eder. 

\1unaka.saya i~tirnk cdccd<lerin teldif mektuplarını ye muvakkat 
temınatlarını aynı gündt.! saat 15.30 a kadar umumi müdürlük kale· 
mine vermeleri llzımdır. Taliplerin münakasa ~arcnamcleri~i 20 lira 
mukabilimk Ankarada Malzı:ml.! ı.lairı:;indcn, lstanbul Haydarpaşa 
magaır.ıı>ınc.an tedarik edebilir la. 

Satılmak üzere c•ya şubesine hı· 
rakılan M. Arusyaka ait bir adet 'Tia
kina, ye ya e. ye ait iki parça came· 
kin ve sekiz adet perde ve bir hüfe 
ve Sabri beye ait bir soba ilin tari-
hinden itibaren on be~ glln •arl"mcfa ----------.-'!!" ___ ""'!""""'!!'!!' ______ "'!".,..,. 

Adres : Beyoglu. ;\lis okak 
:'llo ll ı lef >n lkyôglu :.:14ı h•r 
gun saat ıl-10 14 20 

Mevltit kıraatı 
Kavılalı lbrahim p.:ışa ruhuna it· 

nalen haremi ruafıntlan yannlıı cu-
11aıtest gCınü öğle nıaıuını müıe· 

alılp $eh zade eamil ıertfinde Hafız 
Buthan efendiye me•lılılu nebevi tı 
raat ettirilecektir. 

Daktjlograf ilanım aruıı > or 
Bir ticaaetbancde çalışmak uuc 

eyi bir daktilo hanıma ihtiyaç ,·ardır, 

~:hliyetname ile barabcr Beyoğlunda 
Bristol otelinde 47 nümerovı nıilrı· 
caat e ·Jemelcti. 

Demir JOllar Hay~ar~a~a ına~azası nıü .. r -
lü~ün~en: 

!000 kilo be ZİR mubayaa ı:tmek istC}Ort\/~ pazarlık 20 ll 2Y 

ah gtinil yapılRcııktır. Taliplerin )CVmi mezkılrda "'lal dokuzdan 
on ikiye kadar nmracaat etmeleri ilAn olunur 

sahipleri tarafından müracaatla kal- . . . .. . . . . 
dınlmadığı takdirde alelusul bilmü- Şehremanetınden: Bedeli keşlı 5941 Üskudar dair"1!ınden: Sahıpsız ola-
zayede satılacağı illin olunur. lira 37 kuru~ olan Bakırköy İtfaiye rak bulunup daireye gönderilen bir 

• * * Garajinin tamiri kapalı zarfla miına- köpeğin sahibi kim ise üç gün zar-
Sehremanetinden: Emanete ait 1, kasaya ko.~muştur. Taliplerin k~if fında müracaatla alması. 

2, ·3. 4, s, 6. 7 numaralı binek oto- evrakı~ıı ı;ormek ıarı.na,m: :'.'.mak ıçın * * * 
mobilleri pazarlikla aatılacaklır. Ta- her giın levazım mudurlugune . gel- Şehremanetinden: 130 kilo damga 
!iplerin 21 ağustos 929 çar.amba gii- ~len tcklıf mektuplarımda ıha!.• kurşunu, Usküdarda Tabaklar Çcş
nü saat on beşe kadar kv'azım mü- g~nu olan 5 Eylül 929 pcr§Clllb•. ~u- mcsi su yollarının. Kacagümrülrte 
düdüğüne gelmeleri. nu saat 15 kadar mezkfir mudunuge Kilise sokag>mda Çeşm•nin tarılın, * * :;ı vermelcrı. * * * Kocamustafapaşa da Öksüzçe camii 

Adalar dairesinden: DoJ.Ji keşfi . . . . sokağında su haznesinin tamiri Ema-
194 lira 59 kuruştan ibaret Büyubda . Şebremanetınden Bcdeh ke11ı •344 net matbaasında basılan 7 500 çift 

· kel · · annd ı · h lıra 76 kuru~ olan Bayazıt kulcıomın vapur ıs esı cıv a a rı tnn tt- k k Beled' t h n•t kL . . -h h r · .. _ . tamiri kapalı zarfla milna asaya cm- rusumu ı_ye a s a ı ma uw-s • T b Md d ııczzu ma alının muntt-has:-. .dakı . . . ._ nun cıltlenmesı Hoca Hayrettin ma-

ıvas Posta Ve aş en Bevil hanelerin tamir ve isl!ihı amcJi- muştur. Talıplcrın keşıf cvraKının . ' 
• • yatı pazarlık suretiyle ihale kılma- görmek ve şartname almak için ne: hallez~nd~ Ay~ma kapru yarund_a _67 

Şeraiti evvelce ilan edilen ve Temmuzun yirmi yedisinde mü- cağından talip 'olanların 25)8)929 gün_ levazım müdürlü~üne g•!?'7lerı No _dukk~~ ~carı ~ 7)_8)?2~ tarı~-
nakasaya konulan s· K · ·Mal T h l cih pazar günü saat 1 s kadar daire encü- teklıf mektuplarımda ıhale gunu o- de ılıalelerı iLi.n cdilınış ısede o gun 

, ıvasın aysen - atya , ur a et- . la k f. . - - devairin kapalı olması dan d ı 
leri ostaları A, ustos n d' · .. .. be 'h . _ menıne v~ evra . eş ıyesı'.'i ;::öı:mek lan S Eylül 929. çar'i:'lllba .. ?unu saat . .. _n . o al'.' 

~- .. ~ 
1 

g u on ye ıncı gunu saat on şte ı ale etli ısteyenlerın de daıre hey'etı fenmyrsi 15 kadar mezkur mudurlu;::c verme- 19)8)929 pazartesı gunune tclıır <-dıl 
lece ııan O unur. ne müracaatları ilin olunur. leri. di ~ i ilan olunur. 

'' JUl/liyet,, in edebi te[rikaltl : 2 - ---· 

Merkez Acontu~ Gslııt 
qıfllldı . Beroğlu 236:1 , 
ıcente11: Mıhmudivc 11111' 

lıtınbul 274ll __.,/ 

Antalya pos:aıı 
( Al\'AFARTA ) ,·apıl' 

Ag-l'iSıo, Pazar gunti 
1 O da (,ala ta nhııJIJ' 
hareketle b~mlr ( ;ııJJıık ' 
Radn~ ~·nhlve F1n!ke ~ 
gidc<:ck ve . dönü~te fil' 

iskelelerle . birl!kte ~ 
Marmaris , Sakız, çao• 
Geliboluya ujtravarak ~ 

r 
19 A ıı; <tos Pa7.•rt< . 

blrluci postası ,·spılm&1•ıt 

Norske lav •• nt '1 

Thee. Reppon vapur ·~ 
Oslt~ llamhurg ve AP' · 

m•kte ulan (SA: "DO) '.1~ . ıı· 
agu>ıosun 20 sinde ~ehnıD 

11laılne intizar olunmskt•dır. 
vapurda emvılt tüccsriy•!l 
mezkOr ıcentaya veyahut ol 
Mumhınede e~kl Loiı Hın• 1 
lcoviç ve 4ürekw efendilcı'D 
caadan (Telefon 2274) 

ALEMDAR ZADlllJF 
VAPURLARI 

Seri, luks karadeniZ 

Millet :;:; 
Pazar g~~~ ~s· 

Sirkeci nhtıınından ıııı' 
[Zonguldak, İnebolu, g 
Samsun, Ünye, Ordu, G 
Trablıon, Riu ] ye gl 

Muracaat mahali: ~ 
Meymenet hanı elnndald J 
hane. Telefon lstanbııl 

elkenci tapurlı~ 
lııııir dr'ıl posllJI 

~rt İsmet pı 
vapuru 18 ağı.ııtos P~ 
günü tam saat 1 5 te IJI 1 
nhıımın- lzmıre 1 
daııdoğru 

edecektir. 

lara~eniz posl!11 

ANADOı 
VAPCRU ...ı 

18 p f" 
ağustos azar ,) 
Sirkeci rihtımından ~ 
doğru ( Zonguldak, 1° rf 
Gerze, Samsun, Ordu,Ci 
rabzon, Sürmene, Ol ,c 

ye gidecdwr. 
Taf>illt için SırkeddC 

kenci Hanında l<Ain ' 
qna muracaat. 

Tel. lstantıul 

Ve Calatada ım ·ki" 

tım hanında Çekpidİ '·'ti 
filopati acantalıjtına J11V 

Tdefon Bcyo!1;hı 854 

Operatör ,'{ 

HALiL ~ EJi
1
: 

BASUR ~tE~ıf:J,1 
Fistül ve sırac~ 
amclivatlı amelinrsıı '!., 
tedavi ve hikumlc ını<lı ıl" 
eder, ~ıat l . ';" J)i\ an~' 

l!ıı- liamlll!I '.\. 2ll 
-~-- ~· 

- İnşallah e-itmezsi~ 

AŞKGONE 1 
Hiç .~ereddüt etmeden, bu te- yulmaktan korkuyor! Onun için dedi. Kadın dosdoğru erkeğini - Adamcağıza istediği gibi 
bessum kadın damarındaki zevk ayaklarının ucuna basıyor. So- yanma gitti: ı de bakılamıyor ki. Şimdi dok-
v~ lez.z~~ yangınının kibritidir •• fayı böyle geçiyor, merdivenleri - Bu gece hiç uyku tutmu- tor onun başı ucunda bulunma- Hasaıuıı: 
dıyebilin:ı ! böyle iniyor J yor Hasan! lı, hekimin bütün dedikleri yapı- _ Anne. • • ~e 
. B_u anda ~ daldığı ümit- Karanlıkta gölgesini sıyıra diyerek yatağın ucuna oturdu. labilmeli! · • Dediği bu kadın bd , 

su ~p ruya~d~ uyanmış sıyıra ve d_uvarla:a tu~_a tu- Hayatta en büyük t~lli inan- - Ne ile? . ·• . söyledikçe bir az d~1 I'' 
olmalı ki tekrar inledi ve mırıl- tuna merdivenlen de ındikten maktır. Hasan da ınandı. Fa- - Öyle ya.. bu harp bitirdi! lmluyor ve israc edi.Y"' ,ı 
dandı: sonra Jaıpısmc]an hafif, çok ha- kat merak ediyor: Bu sefer kadın 50rdu: _Gitmesen ne kaô 

- Feleknaz ••• su veri fif bir ışık. sının ~ ~~ün~~ _ Bu tuvalet, bu düzgün ni- .. - Hasan -~eni~ daha iiç gü- lacak. . ne kadar iyi.:;~ 
Kadın topuğunu yere vurdu, durdu! Elile kalbimn uzennı · ? lnun kaldı değil mı? Bir az sonra a~:. 

hiddetle gözlerini açtı, bağırdı: bastınyor, içeriyi dinliyordu! çmH · · - Evet anne. na daha çok s~kuldtl· · 
H d . sık bo K ı· bir ök Bir saniye böylece hareketsiz em annesının gece yarısı o- . . ·ıı s~' 

- ay ı, ğazmı... uvvet ı sürük, daha - Zıkkım iç. Yok su! • kaldı ··zı . le karanl, dasına geldiği hiç te yoktu! Bu - Ne fena! !arını delıkanlı zabıt• 
der? Birare ölüm nefesinin tene derin bir inilti belki onu da bı- Daha li d ki kr 1 ve go erıy ıgı a- ed 00· ı ld ki _ Nı'ye?. rasında dolaştırdı· " sonra e n e em ku- raştırarak etrafta kimse olma- gece n en y e o u, anne - . . tll·. 
dokunan soğukluğu içinde canın ralmuyacak, bu, son nefes ola- tusunur. kapagm· 1 şiddetle kon- d " k disini. • • • • d min içın· süslendi, kimin ir;n .,.ti- o· · hi · · - Sen gitıruyortl 
dan, ruhundan. kanından, etin- cak! 1 .. . ıgma en ıyıce ınan ır- . ,.- .. - ıtmenı ç ısteıruyorum! 
den, kemiginden okadar çok şey Şimdi so un uzenne attı: ılıktan sonra yavaşçacık kapıyı zel, genç ve hoşa gıder görün- Halbuki gideceksin değil mi? sen ne yaparlar?. 
venniş ki geriye ne "kalmış bili- . . aynanın kar~da l .-.~e. yedi canlı bela imiş .. açtı, içeri girdi. Küçük, dar ve meye ~ecbur old~? Bü~~n bun- - E ... tabii. Askerlik... dedi! .. •ii' 
yor musunuz? ... Dikkat ediniz: kendını hazırlayan kadın ışte Bır turlu başnndan kalkmıyor! urunca bir oda. Möblesiz. Sade- !ar her ınsanm daıma dili ucuna - Ama muhakkak mı? Hasan bu söze ~~(il. 
Toprak renginde bir ten. Kc- bu hastanın kansıdrrl. ·. . Diyerek odanın kapısını açtı, ce yerde bir yatak var ve .. i- gelen fakat bir türlü ağızdan - Her halde. Kumandan bu - Askerlikte gıı..- ,e 
mikleri teker teker sayılan kuru . T?lıaftır. Nedense ıtına en usulcacık çıktı. çinde bir genç adam! Başının ~şanya ç~~~~ sualler-. günlerde cepheye gitmemiz ih- Cevabuu verdi. ~tl ıiİ' 
bir kafa, derisi kemiğine yapı- çırki~ kadından başlar.· Güzel, Sofada admılanru kısa kısa ucunda yaktığı küçük bir gaz ~~ O~~ın ıçındı~ ki Hasan daltimali çok kuvvetlidir •.. diye nun hic hoşuna gi~_!,, 
şan etsiz bir yüz ve. . . eriye e- en gw:el daha sonra sıradadır! ve gölgesini sürüye sürüye yü- lambasının verdiği sönük ışık- aş a ır şey sor u: dört gün izin verdi! Belki kışla- tılı bir, nefes aldı . .,.,. ,11 
riye eczane kapılanndaki iske- Bu taş yürekli kadın da öze- rüyor. Biliyor ki kocası kalkıp ta kitap okuyor. - Babam ~~sıl anne? ya döner dönmez hareket ede- gözleri perdesiz pe~ceJel 
letJere dönen bir vücut! Sonra ne bezene dudak ve göz kenar- arkasından: Oda kapısının açıldığını du- - Fena değil · uyuyor l _ j riz. O böyle bir emir almamış rinde gezdi, ve bır ~ı.f 
rla kudretin bütün varlığını zor- larmdaki kırışIJ?arı kapattıktan - Neciye? • yunca bu genç odam yatağının _ - Son ;amanlarda çok duş-l olsaydı: "Haydi gidin, ananızın nm iri siyah göz be J 
·a, kan. kustura kustura sürüyüp sonra aynaya bır defa daha ge- Diyemez. Fakat korkuyor! içinde doğruldu: tu deiı, mı? babanmnn elini öpün •.• ,, de- rinde talaldı kaldı. ·ıı", 
götüren bir inilti ve öksürük! Tine gerine baktı, gülümsedi. Evdekilerden, görülmekten, du- - Buyurun anne... Öylel mezdil JI' 

' Etem izzet 
Başlarktn 

J Ta6lı 
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~ h!~lcu veya yOk nakletmek için bir 
1( ıra ilk gelecek Doç kamyonudur. 

=ı~ 

nakil vasıtası aradığınız zaman 

su anıyon alınırken gaye , azami yükü en az masrafla ve en seri 
M rette nakil edecek· bir nakil vasıtası elde etmektir 
b ellfaati takdir eden bir nakliyecininDoçtan başka kamyon almasına imk:An yoktur. 
şa~~ lllotörünün kuvveti, yokuş ve arızayı hükümsüz bırakmakla şöhret kazanmıştır 
çeı·1 ~etazyik görebilecek bütün aksam kamilen yüksek dereceli krom ve nadyom 

~ fi 1~1nden imal edilmiştir. 
e11ekpa:çasından azamt hizmet bekleyebilirsiniz... Doç kamyonlarında kullanılan 
F're Uçuk vida bile yerine konmadan tazyik altında tecrübe edilmiştir. 

ı 

ı 

) 
,ı 
'I. 

lttı nlerde altmış beygirlik bir kuvvet inkişaf ettiren motörünün benzin sarfiyafı, 95 
bö 0 llletroda bir teneke benzindir. 
f)

0 
tt tekerlek, hidrolik frenlerle mücehhezdir. Karlı nakliyecilik yapmak için, yalınız 
Q kamyoniyle kablidir. 

TDrklye için umumi veklll : 

ıd Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekası 
aearebane ve sa yeri: Garaj ve tamir yeri: 
l' i<>A'lu · tiklAI caddesi No 168 Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 

e efon Beyoğlu 2t:U. Telgraf: Tatko Telefon Beyoğlu t755 

Taşra acantalıkları : 

~ara ı Zabıtça Zade ve feriki Bursa : Nasuhi Esat bey ~llıit 1 l( : Mahmut Cela.lcttin bev ayse · Samsun ı Esat efendi zade Seyyit 
~ rt ı Muhaddis ıadc Alim bey 1 Bilal bey 
G~~ : Muharrem Hilmi bey 
'tra~ayıntapı Güzel bey zade Hasan bey Gireson : İsmail zade Vahit ve ŞOrekA91 
bi ıon ı Hacı Abbas ve mahtumları İsparta : İntibah şirketi 

Yatbekir ı Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 
.~ Edip beyler. Malatya : Badılı zade Tahir bey 
~··IU1:•••11 RES .:.__---------::-------'------------~-----
~ ıı.~·.•ııllıı- SAMLARI DAVET ~ııı111nn11J.='! 
~~2~ = ~ ~ l'JNAJ?AL ıa ıaurruf fikrini tesis maksadlle TASARRUF !i 
~ tr.ıı. lıılaı.caıc ARI ihdas etmlfılr. Bu kumbll'tlmn faydalmru bir ba- :: 
~ L '5•rıııarıııı bir duvar lavlıuı yaptırmak lsdronu. Bu aıakutla :! 
"" ~lıt ız ırası d b. •• 
~ ceı. ~e ifade e n a ır miisıbaka açıyoruz. Tasamıf flkrl.nl en 5 
~ 1 !it. l'l1tta b y muktedir olacak ressama miiktfıa nakdiye veıile· ::1 
' 8 lıı • akayı '·"-'- --~ et p~ . . ....,..... etmek isti yen ressamlanmızm AğuıtOlllD ii 
~ guııu aut ikide bankayı gelmeled dca olunur. :: ' .. 
"n:ııı:•,•111 11 TÜRKiYE iŞ BANKASI §5 .... n .. , ..... ,., == 
ı ıııı. "Ma~::,• • nnnınunnı111nnnr.ınııınn11nınnıı11r.; 

Veklletınce musaddalı: yeni açılan4. 

Dikiş ve biçki dersan~si 
ıı· Birinci devre derslerine batlanmıttır. 

tar. Cı~et hılüdir~si: l\Jadam YERANUHl PAPAZYAN 
S1l41 •y hansız uı·y1 o• dı~ bil 

1 
us 1 e kostüm, ruvale~ beyaz işleri maa· 

•'•rı· en ere l a d hi na 1 ır. Badeı•· Y • Ç bllmlyenlere 3 ayda mükemmelen 
llıeler "•ril' ım tlhan tali bata Maarif "ekli etinden musaddak şehadet· 

1( ır. 

l.. •Yit · 
•ıoııı ıçuı lleyog-1aıu1a K 

ıralı Papa . Urtuluş Tepeüstü tramvay caddesinde 11 ö 
zya? apırtımanın birinci dairesine müracaat olunması.~ 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 

J andaama imalathanesi müdüriyetinden: 
Kapalı zarfla satın alınacak 2128 adet e§ya çantasının müna

kasası 1 eylül 929 cumrtesi günü saat 14 te İstanbulda Gedik 
paşada Jandarma imalathanesinde yapılacaktır. Şartname ima.. 
13.thaneden verilir. Teklifnamnin tarzı imlası şartnamede ya
zılıdır; teminat mal sandığına verilip makbuz teklif zarfına ko
mlacak aksi hal teklifnameniıı reddini mu<ıiptir. 

Otomobil Lllstiklerinin Şahıdır 
Merkez Deposu: İstanbuf, Suttan Hamam,Mesadet Han ı ............... ______________________ _ 

Ezine beleMyesi riyasefin~en: 
Klorilrlü sularının şifa vericl bassalarla meşhur ( Kestanbolu) Ilıcaları klşlfııamesl muclblnco (13l"i3) 

lira ( 41 ) kuruşluk inşaat ve taınlran ypılmak şart!Ie 1 Haziran 930 talhinden ldbaren ( IO ) l1llle 

müddetle icare verilecektir. Taliplerin şartları anlamak Uzere ( Anadolu Aj11111 119.nat şııbeslne ) Ça
nakkale ve Ezine belediye dairelerine müracaat etmeleri 'l Eyltil 929 Cııınanıeli. günil saat 14 de 
.ibalel kıt'iyesl yapılacağı ilin olunur. 

- - E"1ıılzin apamınanınızuı 

dalını temiz ve parlak 

kalmuını ve 11.zln de 

memnun olmanızı uııu 

ediyorsanız meflıar ve 

muudı taafffin 

Poliflor 
IOGGET 
Cilasını 

Kullanmanız llzı.mdır 

Her yerde 
satılır. 

BİR MUHASİP ARAMYOR .-
Tqrada çalışmak üzre Fransızcıya ve usulü muhasebeye hakkiyle 

vakıf bir gence ilıdyıç nrdu. Talip olanlann merkez nlıam hanında 
Bal ı Kan.aydın irkedne mUracaatlan. 
.. 1941 .................... . 

KAPPEL 
C!HANŞUMUL 

YAZI MAKİNESİ 
Huıuaile FRANSIZ hU!almedntn takdir ve tercih eıtlgl makine 

Hafif, metin ve sağlam 
H r ciheti taahhüt olunur. ~ ıa::~~\~ 

Umumi aconıes~ ... 
Y. Ş. 'ORKY AN Sadıkıy, hın 80-33 1 tlJlbıı! T-J. 1s 22S6 

BELSOCUKLUCU 
FRENGl VE VDEMl .lrrlDA.R 

DOKTQR SITICI NEClP 
Parlı (SEN Lut) ve ( NEKER) 

kıllnlkllriıldNl muııa. Frengi • 
mUe11lr Belaoluldula ve llııllttaıı, 
llf11111 ft ( 0-otlll'llll ) Jle U H· 

manda ye ·~ anemek ibre tedavi. 

ziırJ Po~f ff't• '9dJ V eloca Han. 
İstan \li. ıı..ıor mdbayaat lı:o

ml.syonundın lstınbul erkek mu
allim mektebinde olbııptakl ke
llfııamo ve prtname mucibince 
yapılacak tamirat ve in~aat ka
palı zarf usulile münaksaya ko-
nulmn,tür. 8 Eyltil 929 tarihine 
miiladlf Pazar giinU ihalesi icra 
kılınacaktır. Taliplerin ~raitl 
anlamalı: tizre liseler mübıyaat 
komisyonu kitabetine müracaat
ları. 

Belsoğnkluğu freu ği 
olanlann nazarı dlkkatlno 

Dr. Horhoroni 
Fe.anin en son ıaulile nı'i 

olu ak e11<1 ... y•ni belsoğuk.1 uta. 
frengi. idrar darlığı, bel gevşel<liği 
ve mesane ve bilcümle kadın ra· 

aısızlıldan tedavi olunoL Beyoglu 1 
Tolıtlıyanyanndı •mektep sokalc 
No 35 Tel: B. O. 3152 

Elektirik nıaklnelerlyle belsoiiukluıtu. idrar 
darııtı, prollat, ademıiktidar, bel gevfd:
~ dit ve lireııgtyt a~ 'tecııvl eder. 
karatoyde Borekçi lıruıı "'8SUlda 34. 

fü.n 
Elizlzde 3 üncil seyyer Jandarma 

a!Ayın • . ıpalı zarf usul ile satın alına· 
cak ~o hin kilo Arpa l -8·929 tari· 
binde münakasaya konuldu. .\lüna
kasa lll-8- 929 çarşamba -günü saat 
15 ıe Elhizdı mezkur alav karar· 
glhında yapılacaktı.. ıaliplerln mez
kur komisyona ııııiracaatlan IAzımdır. 



CU~lA 
16 AGUSTOS 1929 

BİN S()Z 
BiR HESİ~f 

• 
J 

, 
) 
1 

Anadolda yaptığı bir , tetkik seyahabnı bldren Dahllly• vekili 
ŞUkrll Kaya bey Ankaraya dönmilftllr. 

Şehitllklırl ziyaret edecek heyet dUn Refltpafa vapuru 
ile Çanakkaleye gitti 

-""' -~ ... -. . .-. -- ,,.....__ ~ 
l•tanbul San"at mektebi bu seneki tedrla devresini bltlrmlt ve hayata atılacak bir c;ok ıençler mezıuı olmu9lardır. Reemlaılz bıı Takakıı meydanında teevlyel turablye amelly•i İ>Afladı. ltealm Takılm meytiADlllJll 

---~:!""'--_.._ __ -.... -.,.iiiii!iiii~!i!t~eiidiirli;s ;idii;ev;i.;riiieiisliiimiiiieziiuiiiniilaiırıiaiıı ;;l;iuiiiruiliıııiihiialiiilniıidiieiiriiöiisiteiiırmiiiiiiekiiitii;ediiliıir.iiiiii!llmlil-llİl•liiliiiliiiiıııiiiiiiiiiiiiiiliiiilliiliiiliiiiiiiiiiiiiiiıaiiliiiiiiiimli.__.iliiiium~uaı~t ~m~a~n~za~r~u~ını öetermıktıdlr. · 

ARSENOFERl TOS. 
Zafiyeti ymutt\_tyede 
ve hali nekahette en i'büee
sir iİ1ı9 (A r'senotera· 
tos) şurubudur. 

Ecz~'lelerde ~e ecza de
poJ,.rı nda bulunur • 

.. f4I '? 

·r ene1.züh ve 
eğ lenli lcrinizde 

Her halde 

(RURı 1 \'İL) de 

~ imBURI 
~:ikolatasını 

da alınız 
lezzeti nd ls ra)lhası 

enfeştir. 

Mı.DE HAZIMSIZLIKL~RI . t(L.EFl.. GA7.l.E~I 
şi~':'.! t-1 t.Jı<ŞilİK •• Y lili!"MA~HDA 

ı SOOO-GASTRINl 
4LJslahz:ırtpt-M: Ti .SIRliDI~ 

-~ÜZMiN • .,..ARAL no 
"" ,'\\l{Lıı.R .llH~NU ÇIBAlfütn "1r\ 
'" SiKA'T~iN .,,. "0

-1 
......... _. eıe • ~··' • '""'"'' ... ... z .... "" 

•Ur. lhsan~

Jksürük şurubul 
Ok,ürlik ve nele• darlığı 

için pek teşlrll 

-· ilAçtır ~-j 

Tasarruf kumbaraları 

i 

Gençlikte biriktirmeyen ihtiyarlıkta zah
met çeker paranızı yere gömmeyin, küpte 
saklamayın. kumbaralarımızdan istifade edin. 

TÜRKiYE /Ş BANKASI 

EMSALSiZ BiR KEŞiF: 

Coleman 
KOL 1v1. AN 

RADiUM 
• 

Tıraş 

bıçağı 
BalAdakl kll,aye azami dikkat etmek yal• 

nız bayllerın dalll Radlum bıça0f 
istimal eden bilcümle be)'" 
fendllerln menfaatlerl lkti" 

l.AMBALARI VE EL FENERLERi 
Benzin ile yanan bu IAmbalar şimdiye 
kadar imal 4"dllenl.-rl" knaa kabul et• 
mez. Sarfiyatları adi bir lAmbanın aarll· 
yatından daha azdır; verdtgı aydınlık zaSlndandır; çUnkU son zamanlardıl 

berrak "e kuvvetı~dlr. " 

K O. l M A N Radium bıçaöının temin ettiği t;öhrettB" 
istifade etmek isteyen bazı açık gözlEI( 

El lAmbaları ve fen"rlerl dünyaya yayı· '' H k•kt R dl al" 
lan şöhr("tll'rfni fewkaUlde olen ldarele· a 1 a Um H namı 
rine VP. SOn dere<.'(" kullenılfh flfmalar1na tında piyasaya sahte bıçak" 

m.-dyundurlaı· . 

K o L f\~ AN lar sürmüşlerdir. Blnaenale>'
11 

LAmhll"llnl ve fenerini bir çocuk dahi üzerindeki '' hakil<f 
kullanablllr, çUnkU sür'atle )anar ve 
kat'lyyeo istimal edt>nl bir lt>hlik<.-ye ma• kelimesi slzlerl aldatmasıf11 

ruz bırokmaz. ~ 

Mezk-Br ( KOl.MAJ\l) nunkasının ıevkalA· Yalnız Almanyanın me,hur'u 61em RO 1" 
de kullamşh ve istifadeli soba, ocak ve dl' 

:::::::::m~ Göz Doktorlarının nazarı dikkatine! ~::::::ı:ı::ı utuıerın.- de nazarı dik katınızı ceıbederız BUHNER fabrikası tarafından imal e 
:: (GLAUKOM) hastalığının yegAne c;arel tedavlıl :: Tl ıı;"YL ı~· ı:-. 1 ·111 \Iİ Al"E~TALARI.: len ve bal:idakl kllfede görülen Radll.I~ 
:: Berlı de M: \\"OELM A. c;_ fabrikasının mesh ur profösör :: Faik lh mzi ve şeriki müessesesi: Sirkeci . ur l lan No ll &I 
•• K 'RI 1 IA"IB ' .-.- lstanhul Asaf Eczıvı tıbbiv_· e deposu; .\!ersim ve Konya braf bıçaklarını Ketenciler ve MarpuçG ,,. 
:: .. , • .v L R<,t:R ın mu>ıahzeraıından .ıv ;: G L A U K Ü S A N §§ Mehmet ~akin Bey; Diyanbckir ve Gazi Ayınıap lar ve Tahtakaledekl muhterem tüccar • 
:: :: dUkkAncılardan arayınız. 

§§,ıacıdır. :'\ümunelik ve tafsilat almak için lstanbulda Alyanak llanınd•== Flatı: 10 adedi 70 kuru,, adedi 7,50 ""' 
:::m::: ~tı numeroya müracaat Tel. lsıanbul 39~ ::::::r:: •111111 Beşiktaşta Sünnetçi M. Emin 111111• ruştur. ,, 

Nazari dikkata • iiıın;~·,,;f;,ı\iı·lit\1;Jiiiiff ıı;~ii~d~iıri;~~1~itfrı~~ff;,7iıl1~~1İl;;~;,i 11n~:r~ı::k~y!e:.::!'ı°~:ki:0~~~:.::~ ~~~w 
Ticarethanemizde müstahdem iken çtkarmaga mecbur T çUba'ı Hanında 4 uumarada. 

••ldugumuz YANI GRAMATIKA STAVRO PARASKEVA efen· ~ MUIIASJP MUAVj~j ARANIYOR [0%11.-. PİYER PİR[M)lAN ~ 
dllerle matmazel NATALI GAFVERONUN ticar~thanemızle Almanca konuşup yazmığa ye muhasebe ışlerıne muavenet etmeğe 
kat'iyen hiç bir alakalan olmadıgını görülen lüzuma mebnl %:{ mukted ir bir genç aranıyor. Türkçe bilmesi ttrcıbe sebepur. Talip 
muhterem mUşterllermizin malOmu olmak Uzre 114n eyleriz /( olanlar bızıat Galatada ·i~a.ıacıyan 1 lanında IU-14 '.';';"!!~!' mü-

elendim. Strongllo biraderler ticarethanesi racaat tımelid i rln. · ~~ 
. rJ 

MESUL MÜDÜR BÜRHANET'fl 


