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Mahallat listesi 
Nümerotaj için 

Cemiyeti belediyeye 
gönderildi 

Tıp kongresi 
"Ankarapalas,,tenzilat 

yapacak 
Ankarada toplanacak ola ntıp kon

gresi için hazırlıklara d~vam e.d~ek 
tedir. Ankara pala• oteh mecliBJ ıda· 
re riyaseti tarafından kongreye veri· 
len ehemmiyet hasebile kongraya is
tirak edeceklere karşı büyük bir ko
laylik olmak üzre fiatlerde yüzde yir 
mi beş tenzilat icrası takarrür etml§
tir, Ankara palas meclisi idare riya
seti bu suretle tıp kongresi için bir 
hizmette bulunmu' oluyor ve me
mleketin umumi menafüne ya~ "üı. 
ediyor demektir. 

Bulgar takınıı 
Üç maç yapmak için 

lzmire gidecek! 
Yakında İzmire mühim bir Bul-

gar futbol takımı gelecektir. . 
Bunup için Altay ve Altın ay klti

pleri Qıilşterek teıebbütlerde bulun
muılardıt. 

Bulgariıı..ııııı (~tef) ve yahut 
(Slavya) takı~n biri getirilecek
tir. 

İzmire gelecek olan kuvvetli Bul
gar takımı ile üç maç yapılacaktır. 

İki maç 6 Eylülde Altay - Bulgar 
takımı ile, İkinci maç 8 Eylillde Al
tınay takımı ile y;ıpılacaktır. 

Üçüncü maç da Altay - Altınay 
muhtelit tak rmı ile Bulgar takımı a
rasında olacaktır. 

9 Eylülde ayni zamanda Fenerbah
çe takımı da İzmirde bulunacak, mü
him maçlar yapılacaktır. 

İzmir, mühim spor faaliyetine sah
ne olacaktır. -------
"Morg,, un ,'ovuk çeşmeden 
kaldırılmaşı için teşebbüste 

bulunacak 

Yarış yasak! 
Vapurlar arasında 
sür'at müsabakası 
yapllmıycaktır 

B~ Yerli malı hallası lerlip ed · 
mi ? Gelecek seneden ilibaren ~ 

bir balla lerlibi dü,ünülnıekle 

Sergide el işlerı 

k 

Galatasaray lisesinde açılan yerli. 
malları sergisini dün de (15) bin 
{500) kişi kadar ziyaret etmiştir. Seı 
ginin gördüğü ral'bet bütün ümitle 
rin fevkindedir. 

Son günlerde Mudanyaya \efer ya
pmakta olan vapurlar araıında yeni
den bir sür'at müsabakası başlamıt
tır. Bu yüzden tehlikeli bir kaza ol- Sergi hatırtsı olarak tevzi edile-
nası ihtimalile yolcular heyecan ge- cık olan m !arın teklini tespit 
çimıektedirler. İ9İJ1 dört kif r heyet teşekkül 

. . .. . . . . etıniıtir. Bazı fabrikatörler bu meda-
De.'1"' Tıcar~.t m.udtirıyetı vakı o- !yaların konkur mahiyetinde olması-

lan §ikiyetler ~erın~ bu vapur kum ııa itiraz etml§lerdir. Henüz buna 
panyalarına yemden ihtaratta bulun-
muştur. - Dtvamı 4 llncll sahi/ada -

• 

Ak denizde manevralar .. 
Tatbikat manevraları yapmakta olan 
Cumhpriyet donanmasından bir filo 

lzmirde nasıl karşılandı? 

Filo dün manevralara devam için İzmlrden ayrılmışllr 
Donanmamızın Perşembe giinU öğ- da demlr atmı!itır. Bu ziyaret mancv 

leden sonra İ2mire vasıl olarak par- re dolayısile yapıldığından Şehir se
lak bir surette karşılandığım İzmir lamlanmamış ve mukabeleten top a
mubabirimizin telgrafına atfen yaz- tılmamıttır. Sadece tayyarelerimiz, 

"Morg" un bulunduğu «Tıbbı a- mıttık. Bu hususta ve donanmamızın çelik kalelerin üzerinde helezonlar 
1 .!lb dairesi, bir kaç yer değiştirdik- tatbikat manevralar hakkında yeni- çizerek sanki onları kucaklamak is
ten sonra nihayet Soğuk çeşmedeki den şu tafsilatı aldık: ter gibi uçuşlarına devam etmişler-
sabık maarif müdiriyeti binasına yer Akdenizde tatbikat yapan harp dir. 
leşmişti. Bu bina, tamamen mahalle gemillerimizden mürekkep bir filo- Şimdi, Türk denizlerinin bu yıl
arasında bulunduğu için civarındaki muz Perşembe günü öğleden sonra maz müdafileri şevkli ve tebcssumlü 
evlerde oturanlar kokudan bizar ol- saat 3 buçukta limanımıza gelmişler nazarlarla halkımız tarafından tehas
ınaktadırlar. O kadar ki bu sicaklar- ve çoktan beri bu ziyaretten mab- sürle seyrediliyor, onların etrafında 
da pencereyi evlerde durmak imkan- rum kalan İzmirlilere neş'e saçmış- müftehirane mübahasalar ceryan cdi
sız bir hale gelmiştir. Dünyanın h.or !ardır. Filomuz Hamidiye, Mecidiye yordu. Harp gemilerimiz temamen 
yerinde ölülerin teşhir ve teşrih edil- kruvazörlerimizle Berkisatvet, Pey- demirleyince, saat beşte Vali paşa na
diği bu gibi milesseler şehre nisbe· kişevkct, Samsun, Basra ve Taşoz mına Polis mtidilrü Omer ve umuru 
ten uzak mahallerde bulundurulur. torpidolarından mürekkeptir. Filonun hukukiye müdürü Burhan beyler, ve 

Haber aldığımıza göre Morgun muvasalatı tayyarelerimiz tarafından Müstahkem ~evki kumandanlığı n~
aihhati umumiye namına buradan gemilerimizin üzerinde yapılan uçuş- 1 mına da ~enız kumandanı Şerafettın 
kaldırılması için Lala Hayrettin ma- Jarla selamlanmış ve halk kiltleleri

1 
bey. Polisın .•.Mehmetçik> .motörüy,e 

hallesi sakinle'ri tarafından ait oldu- de donanmamızın gelişini aeyr etmek Amiral gemısı olan Hamıdıye krun 
~~ makama müracaat edilmek üzre- üzere sahillere dökülmütlerdi. zörünc giderek donanmamıza beya-
Ciır. Zaten donanmanın geleceği bir kaç nı hoşamedi etmişlerdir. 

KAZANÇ VERGi. Si SENELiK saat eve! haber alınnuş ve derhal bu Bu zevatın avdetini müteakip Fi-
TARHEDILECEKI sevimli .haber ~tr~fa ya~ştı. Jo kumandanı kaymakam Meh;,,et 

.Yem Kale ~stıkametınd.e ufuk•a Fahri bey- maiyyetlerinde erkanı 
behren kruvazor ve torpıdolannuz harp reisi binbaşı Cevat ve e · 

ki d . . kJı 1 1 mır "'" daha uza ar an ıştıya nazar ar a bitleri kıdemli yüzbaşı Hüseyi b _ 

Müstahdemine ait kazanç vergile
rinin senelik olarak tarh ve tahakkuk 
ettirilme•i hakkında Miiliye Vekiıle
tinden şehrimiz Defterdalıfma bir e-

Katl/ Mahmut mir gelmiştir. 
takip ediliyorlardı. Ufukta görünen yler oldug· u halde Hamidiyen' n r 
d 1 k1a k T ·1 • ın ıno-.wı_ıan ar Y~. şatrt~k sevgı ı ~e~~ e- toruyle Pasaport iskelesine çıkmışlar 
rımız teressum e ı çe umumı 'iurur ve burada mevki alllllş ol k Koakada evelki rece çok feci bir Bu emre nazaran birinci sınıf ka-

cinayet oldu. Sarhoş olan üç arkada- zanç vergisi mükellefleri yani beyan 
şın birbirile yaptıkları kavga netice~ nameye tabi mükelleflerin nezdinde; 
sinde Mahmut arkadaşı Rüştcm ve bulunan m~mur, müstahdem; amele 
Osmanı tabanca ile öldürdü. v. s. nam1ar r.a tarhedilcn vergilerin 

Mahmut tevkif edilmiştir. Yazıs, tahakkuku tahsile tabi tutulmayacak, 
1 \ı1..:' i ~e;:ır::!ı clura.k tarholunacaktır. 

~~tıyor, sahilde kalabalık çoğalıyor- jan~arma. ve polis müfrez~~erif: :;: 
· ken muzıka tarafından aelim1anmış
Nihayet filo, heybetli bir intizam 

ile süzülerek Kordona yaklaşmış, ve 
başta kahraman Hamidiye olduğu 
halde, Pasaport ile banyolar arasın-

lardır. 

Fahri bey askeri müfrezeye kuman 
~a _eden merkez kumandanı beyin e
lını sıkmış, ve «Merhaba asken diye 
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Londra ıne tu~u 
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Yarım milyon işçi işsiz! 

'~ j•leri ameleye nasıl v .. .u.au.lsC;anda ~eiemenkC;e 

yol verdiier? Pirede yangın Hivaıet ınu~telil 
Londradan yaz <ıyor, - tngilt~r-;;.7bir çare bulınaı. içi.ıı müzakerata me-' Pek mühim hasara ta 

de m oai fırka ı , başına g !dikten , mur edildi. Patronlar grevi yukarıda b ld K J ı· ) k ' 
l .ra, bundan takriben bir ay kadar. kaydedildiği üzre 29 Temmuzda ba§ se ep o u OD erans ne ıce enece 011, 

I.ng.IIC.ered.e 

500,000 işçi 
Buhrana halledildi 
nazarile bakılıyor 

Filomuz lzmirden gitti 
lzm!r, 17 (A.~) -. lki gündenberi ş~hrimizde bulu?~~ 

olan bır kısım Tur~ fı!osu bu ~aba~ hare (et etmiştir. ~ıl. ııı 
donu dolduran kesıf bır halk kıtlesı tarafından teşyi edıtrıı1! 

• 
La I-Iaye konferansında mali koJ111 

yon dün toplanmadı 
"'l . ·ı.him bir hadise oldu. Bu ha- lamış olacaktı. Nihayet müzakereye 
c. S<nıl ne oldugu malumdur. Şimdi- 1 girişildi. Lakin Temmuzun 27 inci ATİNA, 16 (A.A) - Henüz sön- d ~ ı k q LONDRA, 16 (A.A) - Lancach-
y ka _,ır bu hususta bir çok telgraf günü milzakerat akamete uğradı. 29 dürülmiyen gayet şiddetli bir yan- u a 1 aca 011 1 il ier .m~ns~cat fabrikaları . patronları 
h~beri verilmi~tir . Biltiln lngi!~ercyi Temmuzda ise amele f.abrikaları iıı; : gın Pirede büyük tahribat yapmıştır. ' ıle ışçılerı tarafından ıntıhap olunan 

LONDRA, 17 (A.A)-La Haye'den bildiriliyor: Bugii~. 
l~nması. en:~Ice .. kararlaştırılan n_ıali komisyonun bu cel•~b 
gıltereyı mumkün mertebe tazyık edecek yeni teklifatıO 1 

. . . d 1 tı1 a.aka ır ettıgı kadar mesaı fırkası- rakacaklar, patronlar ıse verdıklerı Bır çok gümrün antrepoları mühim murahhaslar bu sabah Mancesterde 
ı · ır ... v .. i ıakıyet veya ademi muvaf- karardan dönmiyeccklerdi: Bu suret-' hasarata uğramıştır. LONDRA, 16. A. A. - La Heyden ! aktettikleri bir içtimada, ücretlere 

ıçm saır ev etlere muktazi vakıt ve imkanı elde etmek u 
lecek haftaya tehir olunmuştur. . 

f kiyct ı itibarile İn giltere haricinde le 300,000 amele işsiz kalmış olacak- ' . . .. bildirildiğine göre konferans mahafi- . ait ihtilafı bir hakem heyetine tevdi 
c bu hadıse merak uyandırmıştır. tı. Fakat işsiz kalacak olanların mik- ~TİNA, l7. A;,A. -;-.Pırenın Ma- !inde muhtelif rivayetler deveran ·t~ve bu heyetten sudur edecek hükmü LONDRA, l 7 (A.A) - Röyter ajansının paristen isll 

ratına nazaran La Haye müzakeratından bütün alakadar!•' 
memnuniyet bahş bir netice çıkması halinde Fransanın M•1 
mıntakasını altı hafta zarfında tahliyeye karar vermesi Jll~ 
meldir. 

M sel yi hatırlatalım: İngiltcrenin tarı bundan ibaret değildi . Mensucat gasıns generaux lerının antrepola- mektedir. Bu şayialara nazaran m;uı kabul etmege karar verdikleri için 
b" u k sanayiinden madut elan işlerine bağlı olan diğer bir çok işçi rmda zu~~r eden yangın ~astırılmış komite müzakeratını ya~m tatil et- 500,000 işçinin mu~ttal kalınası~ se

l> nuk sanayii buyuk bir buhrana de vardır. Bu suretle işsiz, güçsüz tır. İkı yuz mılyon drahmıden fazla meğe mecbur olacaktır kı bu konfe- bep olan son vahım buhran hıta.ın 
m.ııuz kaldı. Mensucat fabrikalarının 1 kalacak amelenin miktarı tam 500000 1 hasarat olmuştur. ransm bir çıkmaza saplandığına delil bul.mu~ 5'.'ydabilir. Fabrikalar Pazar 
patro. an ameleye verdikleri ıicrd- 1 ~t.iye varıyordu. Yarım milyon halkl M. HERRİOT SELANİKTE addolunmaktadır. Bu son rivayeti or- tesı gunu ışe başlıyacaklardır. 
lcrı yuzde 12 buçu.k radd_esmde ındır- 1 ışsız'..'. 1 . . . SELANİK, 17 (A.A) _ M. Her- taya çıkaranların maksadı . 1or r ı- Lancachier mensucat fabrikaları 
megı t ısavvur ettıklenru bıldırdiler. , Muzakeratı netıcelenmek ıçın sar- riot buraya gelmiştir sın muhtemel bir akametinden müte- patronları ve işçileri tarafından in-
Mensucat patronl3rı, geçen Temmu-1 fedilen mesai neticesinde meselenin ' · vellit mes'üliyeti .r.t. Snowd r .ı. -1 tihap_ olunan murahhaslar ücret me-
z 1 o . tatarına doğru böyle bir tasav- amele ve patronlar arasında bir ha- A l d !etmek olsa ge:ektir. Onla.nn i~~b-ı selesınden m.üt_ehaddis ihtilaf hak-
vurlar. olduğunu bildirdiler. Mesele ı keme tevdi edilmesine temayül gös- VUS urgB 8 sınca Young planında tayın e. · 1 k~nda bır huku~ ve kar~r. verecek 
nihayet katı ve fili sahasına girdi. tcrildi. Fakat hakem ücretlerin ten- 10,000 SOSY ALISTIN hisselerin tarzi tevzi ve taksimini İn- bır hakem heyetının tayını hususu-
Fılhak.ka 29 Temmuzdan itibaren ·zili ciheti hakkında bir şey söylemiye NOMA YIŞI giliz metalibine daha muvaiık :ı,r s J- nu müzakere için bu gün Mancester-
ücretlerde bu tenzilatı yapacaklarını cekti. Çünkü amele kat'i olarak bu rette değiştirmek hususunda M. Sno- de toplanacaklardır. 
ilan ettiler. Bu takdirde isteyen ame- meselenin hakeme havalesini reddet- LONDRA, 16. A. A. - Viya.ha- wden tarafından gösterilen inat ve İNTİHABAT KANUNU 
le aldıg: ücretin yüzde 12 buçuğu ek- tiler. Onlar ücretlerin indirilmesini dan Röyter ajansına bildirildiğine gö israrın böyle bir netice vermesi zaru-
siıc olmak üzre çalı~mağa razı olur- şiddetle reddediyorlardı. Hakem olsa re, ~üdafaai vatan teşkil~~ sö~- ri idi. Medyun devletlere İngilterece LONDRA, 16 (A.A) - Liberal 
!arsa fabrikalarda kalacaklar, aksi olsa mensucat ııanayiinin umumi va- de hır hadise çıkarın~~ ıçın. yaptıgı yapılan müthiş nakti fedakarlıklar fırkasına mensubiyetine rağmenMac 
takdirde işlerini bırakacaklardı. Bu ziyeti hakkında reyini söyliyecelcti. bazırhklan p~otesto ıçın Vıy~na~.a yüzünden vaziyeti mfiliyeleri pek donald kabinesinde adliye nezareti
trnzilat lira başında 2 şilin, 6 pens Bu sefer de patronlar reddetti. Bu- 10,0~0 sosyalıst tarafından bır _nu- sarsılmış olan İngiliz mükellefinin- ni işgal eden Lord Hewart intihabat 
aşağı düşüyordu. İngilterede zaten nun sebebi amele hükumetinin delil- mayış yapılmıştır. Avusturya cum- den fedakarlıklar beklemek abes ~- kanununda yapılacak tadilatı tetki
buhran vardır. Mevcut işsiz amele leti altında hakeme gidilirse kendile· ı huri yeti müessisler~_nden olan .doktor Jacağma dair M, Snowden tarafından ka memur komisyona liberal mümes 
yetişmiyormuş '"bi şimdi bir de men rinin haksız çıkarılacağı korkusu o- ~:. Su.etch ın bu mıınasebetle ırat et- konferansta vaki olan beyanat İngil- sili sıfattile iştirak etmesi hakkında 
sucat amelerinin işlerini brralap git· labilir. Hülasa hakeme gitmekten bir tıgı bır nutukta mudafaaı vatancıla- terede pek derin bir tesir hasıl etti- liberal fırkası reisi Lord George ta
meğe mecbur kalması iyi bir şey ol-1 netice çıkmryacağını ileri sürerek bu 1 rın m~ksadr s~syalist hükilmetini ce- ği için bütün İngiliz efk.ari umumiy- rafından vaki olan teklifi kabul ey
mıyacaktı. Mensucat patronlarının nu reddettiler. bren ıskat ettıkten sonra Avusturya esi mumaileyhi şiddetle iltizamda ber !emiştir. Kendisini gerek amele ka-
ameleye karşı yaptıktan bu hareketin DiREKTÖRLERiN AYLIKLAR! ile İtalya arasında faşizm esası üzo- devamdir. binesinde adliye nazırlığını ve ge-
rr.anası ne idi .. ? Patronlar mevcut Amele mürahhasları bunun üzeri- rinde bir ittihat vücude getirmek ol- rek bu son teklifi kabule sevkeden 

d • .. 1 • • BiR MUHTIRA VERDiLER amil ve sebep adliye işlerinin başın-
lıuhraıu arttırarak amele hükiımetine ne şu mukabelede bulundular: ugunu soy emıştır. 
yeniden gaile mi çıkarmak istiyorlar- - Eğer işlerde masrafları azalt- • LA HA YE, 16. A. A. - İngiliz da b.ulunan zatın bütün fırkaların 
dı .. ? Bunu belki böyle tefsir edenler 1 mak zaruretini icap eden bir buhran LEHISTAND FECi KAZA metalibi hakkında Fransız, İtalyan,! fevkı;ıde büsbütün müstakil ve bita-

ld F kat h k'ka b d "ild' H ı b d ı · Belçika ve Japon murahhas heyetle-! raf bır şah:"iyet olması lizım geldiği o u. a a 1 t u eg ır. a-
1 
varsa ıın an ame e mı mes'uldür .. ? VARŞOVA, 1 7. A. A. _ Katto- hakk d k k t d 

k"katt t ·· d .. b" Masraf! · d" k · di b ri tarafından hazırlanan muhtira bu 1 ın a 1 anaa 1 ır. 
ı e za en gun en gune artan ır an m ırme ıcap e yorsa u wice yakınında bir madende yangm 

buhran tt İ ·ı· l · tasarruf he h d lmalıd s sabah M. Snowden e tevdi edilmi•tir. CENUBİ AMERİKA-İNGİ• 'TERE mevcu ur. ngı ız erın meş- r sa . a a yapı ır. a- zuhur etmiştir. Tahlisiye ameliyesi ' " 
hur olan mensucat sanayii gittikçe ar de amelenin ücreti değil, fabrikaların 7 saat devam etmiştir. 3 maden ame Bu muhtirada, Young planı tatbik e- LONDRA, 16 (A.A) - Ticaret 
tan bir buhrana maruz bulunuyor. direktörlerinden itibaren bütün me- lesi kömür haline gelmiştir. 4 amele dilinciye kadar Jeneral Dawes pla- nezareti tarafından neşrolunan bir 
B b h b · · · d "ld' la k dar h · · runın tatbilanda devam edilmesi ne- · · · İn u u ran u senenın ışı egı ır. mur rına varıncaya a epsırun meydanda yoktur. Enkaz altında kal- ıstatıstıkte gilterenin mevaddı ip-
Senelerden beri kendini hissettiriyor. maaşlarını indirmeli. . . mış olmalarından korkulmaktadır. ticesi olarak tesviyesi icap eden he- tidaiye ve gıdaiyeye ait ihtiyaçları-
Patronlann bu vaziyeti bir kat daha Amele bundan başka umumi bit sap bakiyesi il~ Young planında mıı- nın memaliki ecnebiyenin ve bi!Jıas.. 
müşkülata sokarak ameleyi netice i- tetkik icrasile mevadı iptidaiye alınrr ALMANY ADA HAYDUTLAR ayyen mürettebatın bir kayit ve şar- sa müttehidei Amerika ve Arjantin 
tibarile çekilip gitmeğe mecbur etme- ken verilen parayı, kuma~lann kaça ta tabi olmiyan kısmına ait bakiye- zararına olarak git gide mütezait bir 
!erinde baıka bir wtaramalı: doğru mal olduğunu, hulasa bütün bu me- BERLİN, 17. A. A. - Haydutlar nin İngiltereye verileceği beyan olun nisbette İngiltere dominyonları ve 
o\madığını kaydettik. Yalruz 111 ihti- saill etraflı surette bilınek Janmgei· "Düren" de maden amelesinin ücret- maktadır. Bu hesap bakiyesi evvelce müstemlekeleri tarafından temin e
mali de göz önüne getirelim ki aca- diğini söylediler. · !erini götürmekte olan gardiyaııl;ıra ke11dilerinı: tahsis edilıni~ olan kü_çülr dilmekte olduğu ve 1924 te müttehi
ba iktidar mevkiiııe ;n MaflS intiha- Bu suretle bir çok masarifin.tenld· taarruz etmişlerdir. 2 jandarm• mak- devletler tavizat alacaklardır .. Nihay- dei Amerika ve Arjantinden gelen 
b•tmdan sonra amele firkası gelme-1 si kabil olacağını ileri sürdüler. A- tul düşmüştür. et ayni teslimat işinde ithalatın yeni- hububat mikdarı deniz aşın İngiliz 
ytp de tekrar muhafazakarlar gelse- mel_e hükfımeti bu te1çlifleri kısmen ka den iliracı mezuniyetinin kaldmlma- memleketlerinden cdbcdilen ayni 
ydi ne olacaktı .. ? Bu suale verilen bul ettiı. Bir tetkik heyeti teşkil edil- IRANDA SOKON '1 suretiyle İngiftere lehinde bazı ta- mevad.dın mılı:~ından % ~O .faz!;> 
cevap hemen hemen şu oluyor: di. Heyetin tetkikatı bir iki ay süre- dilat yapılacfaı<tıf.. Mütehassıslar lı:o-- kaydolunmuştur. 

- Evet, muhal•zakarlar it başına cektir. Tetkikat yapıla dursun buh- PARİS, 17. A. A. ~ İramn Paris mitesi, derp~ edilen tedbirlerin ne TAHDİDİ TESLİHAT 
gelseydi mensycat patronları igi bu ran da devam edip gidiyor. orta clçiliti bazi kabilelerin .hareket- suretle tatbiloo cililcceğini tayin ve bun MOZAlC.ERATI 
kadar ileri götiirüp ameleyi işlerini 500,000 kişinin işsiz kalmasmdak:I !erinin tamamile bastıı'ıldılııit, her larm veri')liIJ.İ:;!<111P.i~ cd.ccektir. İ..ONDRA, 16 (A.A) ~Bahri t~s-
brrakmağa mecbur etmezlerdi. Bu· netice ne oldu .. ? Amele bu işsizlik- tarafta sükun teyit etmektedir. Teklif edilç'lı pu uşulün İngiliz mu lihatın tahdi4i meselesi hakkında 
nun sebebi de patronlar mensucat sa- ten pek sinirlenmedi. Çünkü işsizleri , . rahhas heyeif 14rafmdan dermeyan Londra ile .Vashingtoıi arasınd;I vu-
nayünin de himaye edilmesi gibi teif melflll edecek ~ylet var: EvvcLi , cl..u.de edilen taleplerin dörtte üç ~ispetin- ku bulmakta olan müzakeratın pek 
birler ittiliazrru muhafazakarla<dan mensucat fabril<aWmın bulunduğu - de kabulüne muadil olduğu muhak- miişait bir surette inkişaf ettiğf ve. 
ı~tıy~ccklerdi. Lakin intihabatın ne,. ıner!<e3lerde bir tııl<-ın;ı panayrrlar a- ŞANGA Y, 17'. A. A. - Mançuri fı:aktır. · « · ' · yakında müttehidei Amerika serıri-
tıcesı Mac Donaldm lehine oldu .. ıİ§ Wdı· lşsizler buralarda gi«!ip vakit den bildiriliyor: Suvari ve topçu 'ol- BiR MEKtUP .YAZDl nin Macdonald ile İsko~yanın "El-
başma mesai firkası geldi. Maliye-... •• geçirebiliyorlar. ısuhr•mn panayır mak iİzre 700 ki"Silik bir Rus kuvveti LONDRA 16 A A M S h d d . ·- • . . , . , . . .. - . now- gin" şe rin e icra e eceği mükale-
zırı Snowden yeniden bı"r ta"...__ hl~ mevsimine ra·'.!~.ın-es1' bu ı'tı'barla dlı.'ri Marich'uri nin" 22 mil.Ceıiubu ~r' d t af •- L H k f b · 'd l<1ll1 "S- •- en a,r ın....,rı . a aye on eran'1 meler esnasında u vadı e yeniden 

lzfT!lr ve havalisinde şi<!detll yagmot~B 
lzmır, l 7 (A.A) - Dün akıam üzeri şehrimizde şiddetlı 

mur yağmıştır. Kasaba hariç olmak üzre mülhakatta eh 
yelli hasar olmamıştır. Kasabada bazı üzümler ıslarunıt ve 
zulmuştur. 

••o•• 
hamidiye futbolcuları ile karşıyaka/ıl 

lzmir, 17 (A.A) - Hamidiye fulİ>olcuları ile Karşıyak• 
kulübü arasında yapılan maç, yağmur münasebetile bir 0. 
hasıl olmadan nihayete enniıtir. Kaı·ııyaka kulübü, HaJ!ll 
futbolcuları şerefine bir çay ziyafeti vermiştir. 

64gündenberi açlık grevi yapanl 
LONDRA, 17. A. A. - Lahore d~n crimlerden üçü 64 günden b.:l 

bildirildiğine göre şimali Hindist.ın grevini yaptıkları için bunları_ .• 
teşrii meclisine karşı bomba ile vuku me huzuruna çıkmak şimd111 

bulan sui kasitta methaldar olan mü- kin haricindedir. 
a•G•• . 

DOGON EViNDE KAVGA ı •urctte öldürmüı, de~dest edi 
INEBOLU, 17. - Uluköyünde bir Cinayetin sebebi meçhuldür. 

düğün evinde kanlı bir arbede olmu1-ı AN KARADA CINA yı;:'f 
~. . MKA~l~-~~ 

Mısafu~~r aru~cla çikan yumrük Birgöl köyünden Ali oğlu JJ•. 
kavgası suratle bıçak ve tabancaya' tabanca ile kardeşini öldümıİİI• 
tayarunıf, Halk birbirine girmir, neti- lanmııtır. Cinayetin sebebi l>İf 
~ede Tursun oğlu Kadir, Kamber <>- faal ihtilifidir. ' 1 
ırlu Mehmet, llyu oğlu Haoan, alır BiR ÇETE YAKALAl'IO 
ıurette, Muıtafa Durmuı hafif ~el.il- RiZE 16. _ H ih edeli 
d':. yaral~ı.tır. Failler k~yhin~ beı kiıiİik bir çeı;';.u:;" l'<ljjılı 
m~~eaile ıanclarmaya teolim edil- minde bir !"kinin idareıinde . 
ınıılerdir. d d "dd ı· ak'bat ıı• 

KASTAMONUDA CiNAYET ~;:: ~Lı;:.~:: lyıardol' 
KASTAMONI, 17. - Mehmet o- de bu çaniler · cllri yak 

lu Muharrem karumı biçalda feci dır. 

atma yaınll!; =~~M~u--siiieiiiiVO:-İ ":':11:-ms~e~ 
KODAK Beyoğlu Kumbaracı yokuşu rı~ 

• 1 

; ' Murif veUled tarafırıdan 111 
dak ve Darülfünuna duhul b 
bahfeclen bir 'ehadetnaıne fotoğra( makinal~-. 

rıyle filirnleri~ kul
lann1ak menfaatiniz 
icabatındandır. 

" 
AlAmlnüt- fotoğrııflar için 

.. Minoteros -
:ı' 

· yegAne Musevi tedrisaa t&llye 
dlr. Alancı sınıfa kadar dersler 
te11ttir. Altıncıdan itlbuen e~ 
ve kızlar için ayn ayn' sınıflar' 
dır. - 12 inci sınıfın biri ri11 

dlğeıJ felsefe olmak üzre iki ı 
vardır, Tedrisata 16 Eylül 
-pazartesi g1ln0 başlayacal~ 

maye tarzları tesisi aleyhinde 'Oldu- fayc4h oldu. ı , · Jı:işinde şarki Çin şömendöferleri is- reisi Jl4. Jatpar a Yazdan, bir mektup- mühim bir hatvenin atılması" kaviy-
ğunu söylemekle kalmadı, ~iki teecı Sonra işsiz amçleye verilmekte o-- tasyonliırından Jarainor istasyonuna ta, murahhaslar arasında elyevm ce-1 yen yen memul bulunduğu istihbar ·kartlarını kullanınız. 
süs etıniı olan bir takrm Jıinı;>ye hak- lan yardım parası, ,kendilerinin evvel ııkiiı. yapmıştır. Çinliler, mütearrizla- ~eyan etmekte olan hllsusi müzakera-1 edilmiştir. Müttehidei Amerikayı bi . H~r yude satılır. · " 

' 1~29-fg3'0 ıenei dersly<'1 

kayıt muımelAa 1 .ı .a,ğuııôstl.~ 
ren cuma., v~ cumart~sf ,günl fi 
muda her gün saat 9 daıı 

1amu da birer birer gci almak gibi ce aldıkları ücret dereccainde olına- ~a ateı açmak suretiyle mukabele ·!t- tın Youı:ıg; planµun hisselere ve tak- rinci Teşrinde ziyaret tasavvurunda iiım••ııiııiııiııilıılıiiiiiiıııııiiİİİİİİİİıll•..111 
bir filcrü niyeti olduğunu açıktan a- malcla beraber az da değildir. mişlerdir. İkişi sivil olmak üzre bir sıtlere aıt ahkamını tekrar tetkike ve el'an sabit olan M. Macdonald'm baş 
çığa söyley'.nce bundan patronlar Söylendiğine göre başvekil patron· kaç yaralı vardır. tadile memut tali bir komisyon teşlri- Jıca beş bahı1 devletten müte§elı:kil 

kadar devam edecektir. 9 ikmal lmtfbanlanı 5 inci 

korlrt-.ılar. Mensucat patronları da !ara ücretleri indirmemelerini ve ha- li hakkındaki teklifinin pek yakında bı"r konferansın sene sonuna dog" ru 
• ·h • L RUSLARIN TAARRUZU ner ı tımale karyı vaziyetlerini Jı:ur. ıo;cme müracaatr tavsiye edecektir. k.abul ve tatbiki mümkün olacağı içtimaa davet edilmesi hakkında re-
tarmak için ücretleri indirmekten baJ ŞANGA Y, · 16. A. A. - Röyter mu ümidini izhar etıniştir. is M. Hoover ile müdavelei efkarda 
ka çare bulamadılar. İşte ve- ~---·~•-da habirinin aldığı ma!Umata nazaran BIRAKIP GiDECEK MI._? bulunmak için bu ziyaretten.is.tif_ade 
rilen cevap ve gösterilen se- Rusların Çin arazisine gı"rdilderinı! d • · h uhakkak b eli 
hep budur. Mensucat buh-"-·" BAHA SAKI MACLOP LA HAYE, 16. A. A. - M. Snow- e eccgı l\ıen m gı 1 

r. ·~~ PESHAWER, 17 A A teyit eden haberler gelmi•tir. Çinin İ Gl.Jtz M HAFİLİ VE 
yeni bir fey olmadrğı, bunun aşağı · · · - Röyter Vashington sefiri RuslarU: taarruza den in protestosu mütehassıslar ara· N L A 

Yukan dokuz ııeneden beri hisscdil- ajansına bildirildiğine göre, Habibul- b 1 d ld sındaki müka!emelerin aılc sık vuku KONFERANS 
!ah Kabilin şimalinde "Sarchasma" aş a ı armı Kellog misalnni imza İ 

mekte olmasile anlası!Jr. Umumi harp edenlere bildirme,.e memur edilnıl§' • ve devamını intaç etmiştir. Bununla LONDRA, 16 (A.A) - ngiliz 
da d"' İn mevlriinde büyüle bir mağlübiyete u- " be abe · lı:ıtaın ·• - ·ı · h fT d y !" talı l esnasın ort sene zarfında giliz i>T-.m•• mühim miktarda erzak ve mu·· tir. r r, ın onune geçı emıye- ma a ı ın e oung p anını r p 

mensucatı 8 - 10 milyar isterlin Jı:a- .. --~ ceği zannoluncnaktadır. M. Snowden etmeden İngiliz metalibinin is'afı 
ybetmiştir. Artık ondan sonra kendi- himmat zayi etmiştir. Muhasım kabi PARALARJ VERMiYORLAR metabilinl: terviç dtirmediği takdirde cihetine gidilemiyeceği zemininde 
ni toplaması kolay kolay olacak bir lelerin ahiren Habibullahın kuman- cıimartcai günü La Haye den ayrılıp hariçte aık sık tekrar olunan iddia-
şey değildir. danlarından biri ile erkini harbiyesi- MOSKOV A, 16. A. A. - Harbin- gidecektir. nm hakikat hale tevafuk etmediği 

Yalnız bununla kalınmadı. Mesela ni yağda lr::ızartrmş oldulı:lan bildiri!- den bildiriliyor: Çin tarlı: demiryolla- REDDEDiYORLAR beyan olunmaktadrr. Bunu ispat için 
kömür amelesi grev yaptı. 926 sene- mektedir. rı idaresi, içinde bulunduğu mali mü LA. HAYE, 17. A. A. _ İngiliz ~ahafill mezkilre, .Young pllnında 
sinin hali unutulmaıruıtrr. Kömür· ZEPLiN JAPONYA YOLUNDA ıküli: dolayiaile vazüelerinc nihayet heyetı murahhasau müttefiklerin ıcrası matlllp taradilitın LaHaye kon 
süz kalan mensucat fabrikaları fea- vermıı olduğu Sovyet memurinine muhtıraaına cevabını 'vermi§tir. İtilif- feransmm ferdyi in'i~adında aöyle-
liyetlcrini tatil etıneğe mecbur olmUf NEVYORK, 17. A. A. - Zepeli- alacaldannı tediye edemiyeceğini be- cuyane bir tarzda yazılınıt olan ce- ıniş olan M. Snowden'ın bu mealde-
lardı. Sabut da büyük müşkülatla ça- nin .şimdiden Tokyoya kadar olan me yan etmittir. Çin polisi, Sovyet te- vahi nota zannedildiğine göce, saralı- ki beyanatrru ileri sürmekte ve Spa 
lışabilmişlerdir. ııaf~in yansım katetmiş olduğu ve baasını takip etmekte ve Harbinde te- aten reddi tazammun etmektedir. konferansında kararlaştırılmı~ olan 

Daha sayaıu dikkat olan bir ciliet hali hazırda Tomsk un 300 mil •ı- ıis ettiği tecemmu kampma aevkct- ALACAKLILARIN IHTILAFJ yüzdelerin .~ounl!' pl~nında.tabi tutul 
varsa o da Fransadan e;elen bazı yün mali garbisinde bulunduğu zannecll- mektedir. Sansör ecnebi muhabirleri- dulı:lrı tadılatın İngiltere ıle borçlu 
mensucatın İngilterede daha ucuz sa· liyor. Balonun, Baykal 'gölüne doğru nin gönderdikleri telgrafların bir !as LA HA YE, 16. A. A. - Fransa i- devletler arasında vücude gelen bil-
tılmakta olmasıdır. Bu meıele men- yoluna devam etmekte bulunclıığu mını çıkarmaktadır. le Belçikanın Spadatayin edilen nis- cümle itilaflar ve muahedeler ile te-
sucat patr~m!arınm hükfunete, parla- söyleniyor. OTUZ BiN RUS petlerin değiştirilmesine razi olınaaı halüf ettiği ehemmiyetle beyan edi-
mentoya şıkayet etmelerini mucip ol- HAMBURG, 16 A. A. - Zepelin AÇIKTA için İtalyayı tazyik cttilderine dair !erek İngiltereye her sene iki mil-
iu. Diğer taraftan şu da vardır: saat 16 da (merkezi Avrupa saati) MOSKOVA. 16. A. A. _Harbin- İngiliz membalarmdan çıkan haber- yon 450 bin liralık yeni bir fedakar-

1ngiliz kumaşlarının çoğu evvelce 60 derece arzi şimalide ve 64 derece d.~n bil~!rildiğ_ine nazaran, Çin şark !er kat'i surette tcktip olunmakta- !ık tahmil eden ve buna mukabil ise 
~indistana iliraç edilirdi. Halbuki bu tülü şarkide ve bu hesaba göre Sibi- şomendoferlennde müştahden 3,000 dır. İngiftere tarafından tarihte emsal
gün Hindistanm kendi labrik.alan var ryada obir havalisinde uçmakta idi. Sovyet tebaası işlerine devam etmek Mütehassıslar komitesinin vasıl ol siz bir liltuf ve atifet görmüş olan 
dır. Artık !ngiltereye eskisi kadar Balon saatte 100 kilometre süratle imkanından mahrumdur. Bunlardan duğu netic~leri kabul eden alacaklı bazı devletlere büyük menfaatlar te-
muhtaç değildir . hareket etmektedir. 500 ü demiryollar müdiriyeti erldnın devletler arasında tam bir mevcut ol- min edecek olan bu gibi tebeddül:itı 

PATRONLARLA MÜZAKERE . BERLİN, 17. A. A. - Tokyoya dan Tanzigan ın teıebbüsü ile tevkif duğu kaydedilmektedir. Murahhas asla ve kat'a nabul edilmiyeceği ila-
Mesai nezareti daimi müsteşarı Sır gıtmekte olan zepelin Sibirya üzerin e~il~işti~. A~ olan yerlerine Çin heyetlerin muhtırasına İngilizler he- ve olunmaktadrr. 

Wilson bu mesele hakkr.ıda patron- •d!"!e!"!u~çiiimiiouiii71o!t~u!;ır.İ!'!!!".,.""!!"!!"!!"!!"!!""~--lbuki'ımetı kendi memurlarını tayin et nüz cevap vermemişlerdir. Çünkü M. FABRİKALAR AÇILIYOR 
!arla görüşerek 29 Temmuzdan eve! - - mektedir. Houtart tarafından toplanmağa davet MİDLAND, 16 (A.A) - Üç haf-

Leylı ve Niharl \vustury; tdil_ec~k olan mail komisyonun gele-
Mehmetçikleri de selamlamıştır. Bu- SEN JORJ KOLEJİ RUSLAR ÇEK.iLMiŞ cekıçtıma tarihinin tayin olunmaması tadanberi grev sebebile kapalı bulu-
nu mütrakip filo kumandanı balkın O hakında bütün murahhas heyetler mu nan pamuk ipliği fabrikalarında ge-
tezah ·· 1• d b'l . 'd Galata; Çınar sokak ln'"ltere T KYO, 17. A. A. - "Pro~'ch tabık kalmışlardrr. Fransız, Belçı"ka Jecek Pazartesi günü işe başlanıl-

.• ura ı arasm a otomo 1 le ıptı a r h' .. • ı· b' . d Ç"nl" mak u""zre hazırlıklara girisilmi•tir. 
Vılayet makamına giderek orada Va- se areıhanesi karşısında naya nın şıma ı gar ısın e ı r- !tal~ ve. Japon murahhas heyetlerl < 

li Kazım paşayı ziyaret etmiş, ve son 11 Eylill 1929 ıla açılıyor. ~e R~slar arasında yeniden_ mu~~e- İngilızlerın cevabını hep birlikte tet- ÇURÇİLİN KANADADAKİ 
ra Mevki kumandanliğinda, kuman· Eylülün 9 ye 10 uncu günleri eme er vuku bulmuı oldugu bildiri- kik edeceklerdir. İngiliz mabafilinde NUTKU 
•an Ali Fuat pa•• hazretlerı'nı· de zı·- mektedir. Ruslar, kısa bir tüfek ate- uh f dil kı k . OTAYA, 17 (A.A) - Bir kulüp-.,.... yeni talebe ile ikmale kalmış talebe- şi teatisini müteakı'p çekilmişlerdir. m a aza e en sı etumıyete rağ- 1 yaret eylemiştir. Avdetlerinde muh- nin imtihanlan icra olunacaktır. men M. Snowden in muhtırada mün te irat ettiği nutukta M. Çurçil, n-
tercm L 1 ıriyclilerimiz ayni merasim il ÇINDE SEFERBERLiK deriç tekliflerin kafi olmadıg"ı fi'-ı'n giltere ile Amerikanın coğrafi vazi-
ı 1. 1 er kısım içı'n 8 Eylüle kadar "' b' · d... d e sc am ~nmıslardır. h de bulund'l" u şöyleniyor. M. Snow- yetleri bir ırıne benzeme ıgın en 

S er gün (9 12) ve (13-15) arasında ŞANGHAY · · ku l · aa. t _ altı bu.çukta v.ali Kazım pa•.• k , 17. A. A .- Mouk- den in met 'bini tamamiyle kabul •.t- bu iki devletın denız vvet erı ara-
lı d .- ayıt muomel!tı yapılır. Yeni talebe· d d b"ld'ril' · · d · · Jmı ıycye gıderek ıadei ziyaret et- en ~~. ı ı ıyor: Changhsucaliy- tirmek hususunda israr edeceği de sında beraberlık viıcu e getırmenın 
ıu~ ve 9 pare topla selamlanmıştır. nin nüfus tezkeresi, sıhhat "° aşı ang bmsı suvan olmak tizre yeniden rivayet olunuyor. mümkün olacağından emin bulundu-

$illlt ycdıdc Müstahkem mevki ku- raııorları lle son mektep tasdikna- beş livanın seferber haline vaz'inl em YENll'.>EN TOPLANDILAR ğunu söylemiştir. 
.ııanuanı Ali Fuat paşanın ziyareti mesini ve bir kıt'a fotoğraf getirmesi retıniştir. YENİ TEKLİFLERİN TETKİKİ 
ıe ayni suretle karsılanmış ve resmi, lizım<lır. 60000 KiŞi Mf ., LA HAYE, 17. A. A. - M. Bri- LONDRA, 17 (A.A) - Vashing-

ziyarctlcr ve merasim bu suretle ni- - ' .... and, M. Loucheur ve M. Cheron, mü tondan gelen telgrafta İngilterenin 
lıayct bulmuştur. Yazı makinelerinizi PARİS, l7. A. A. - "İndopacifik" tehassısları İngiliz cevabını tetkike kruvazörlerin tonilatosunun tesbiti 

Filo zabitanı şerefine Cuma akşa· satın almadan eve! nalatada Haraci aj.ansi ~anghaydan istihbar ediyor: memur etmişlerdir. Fransa, Belçika, ve bu sınıfa dahil gemilerin umumi 
.11 vali p1şa tarafından Burnova nü- suka~ında 10 numeroda Bır şayıaya göre, "Fentien" eyaletin- İtalyan ve Japon heyçtleri verecekle- istiap hacminin seviyesini indirmek 
nunc ziraat mektebi bahçesinde bir VIT ALI BENBAN A .. STE' den hududa altmış bin kişi sevkedil- ri cevabın heyeti mecmuasını tanzim için 15 İngiliz kruvazörü yerine di-

;ay.ziyafcti verilecek ve filo Cumarte miştir. Seferberlik masarifine karşı- için öğleden sonra toplanmışlardır ğer gemiler ikamesi hakkındaki yeni 
si günü avdet edecektir Mağaza>ını ziyaret ediniz. !1k. olmak üzre altimf milyonluk bir LA HAYE, 17. A. A. - M. Ben~s tekliflerinin salahiyettar mahafilde 

ıatikraz aktedilecektir buraya muvasalat etmiştir. tetkik edilmekte olduğu bildiriliyor. 

Doktor 
Celal Rasim 

Bahrlge hastaneal cildige 
ve zilhrevlye miltehasaısı 

-Kadın: Erkek-
cııt, frengi, belsoğukluğu 

ve idrar yolu bastalıklannı 
en em•lyetll ua•ller ye e• 
elverltll f&rtlarla tedavi eder. 

Adres : Beyoğlu , Mis sokak 
No 1 t telefon Beyolfu 730 her 
gün saat 8-10 14·20 

ve 12 inci sınıflann ıarM' 
9 ili 12 Eylülde icra edil• 
Bütün talebe 9 Eylül 1929 
evvel tekru kayd olunma~• 
burdur. 

l\1ÜLK SAHIPLERJN& 
Mülk:lerinizl her sene seıııt 

bir çok masraf lan mucip 

betlerinden vikaye için t>ir ııı 
hassıs 

ı O sene teminatlı ve "'' 
müsmir bir çare gösteriyor. l 
bulda Tahta kalede Kanıı• ~ 
da 44-46 rıumaralardA S. 
KO.EL mabtumlarına ıniırJ 
Telefon lsta11bul 646. 

Milliyetin yeni anketi 
Yeni yazı ile yazmakta tJ 
okumakta ne gibi güç/O 

/ere rasgeliyorsunuz? 

Hangi yollarla en çabuk ve en ·kolay oltl 
okuyup yazmağa alışmak mümkii11 

olabileceğini araştıracağız 
"Yeni yazı ile yazmakta ve okumakta ne gibi güçliiJı:lere 
1. )" ge ıyorsunuz. 
'·Milliyet yeni harf ve yazı inkılabında en ön sırada 

mış olmakla iftihar eder. Bu duygunun verdiği gayretle 
0 

cu ve okuyucularımıza şu :mali soruyoruz. , 
Gelecek cevaplan derliyip toplıyacağız. Okuma yaıJ!llı 

güçlük verebilen noktaları ayrı ayrı gözden geçireceğiz ~e1' 
nn nasıl ortadan kalkabileceğini, hangi yollarda en ~b~le' 
kolay olarak okuyup yazmağa alışmak mümkün olab• 

araştıracağız. " 
Bu cevaplan derlemek ve güçlükleri toplayıp kolaY!111 ve 

mek işini yazı . a_rk":d~şl":rı;m_ızdan İbrahim N ecınt aıııı 
tüne almıştır. Dıl ınkilabı ışının en çalışkan yapıcıları~ ·çi 
arkadaşunızın adı, bu anketten iyi neticeler alınacagı 1 

kefil sayılabilir. 11 
Anketimize her istek eden cevap verebilir. Cevapları "" 

kün olduğu kadar açık ve misalli olarak yazmada ~e 0 

ııörülen ııüçlüğü ııöstenneın kafidir. 



...... 

Ekonomi 

~~vvden Laheyde ne 
ıstıyor? Ebedi kömür 

meselesi .. 

Mll.LIYF:T PAZAR 18 
u--!!LL!! 

AGL'STO.', 
22± -

1929 

Vilayette 

Fidanlıklar 

- !2231 

Mahkemelerde 

''Seksen parça ol!,, demiş 
''0 flndıklar size göre değil .. 

Nazik dişinizi kırar!,, 
• W Ganim · 
~. könıe~ın paylaşma nispetlerini, teminatlı teminatsız mıkda- Bir ölü iki agır sekiz hafif 

yaralı var 
Çifte cinayet Enstitü şeklinde bu se

ne mutlaka yapılacak 
Perşembe akşamı Balikesire bir Mahmul, tabancayla 1 

- M~znun, halinden pek atak, şirret bir adama benziyordu. 

b:ıt Yolu ur kıs:nını güzelce tespitten sonra, Lahiye pratik tat
llu ka~u bu~ı_nağa giden galipler arasında kavga başladı. 

2e &Öy!ed~~o~u ku~lanıyoruz, çünkü maliye nazırlarının yüz >:'i
leri. İng·;. enn~ dıplomatlar tarihinde rast gelinmeyen tabır
Cheron 

1 ız malıye nazın Snowden ile Fransa maliye nazırı 
P .ıısızcPervasızca soylemişlerdir. Öyleki, Snowden, sözlerim 
Cherondaya Yanlış tercüme edilmiş demeg· e mecbur olmuştur. 

a k .. ·· l' l'ı 1 dığınd ' otu afların İngiliz ve Amerika matbuatından kaçı-

stanbul Vilayeti dahilinde mey-
saat mesafede pek feci bir otomobil iki . L d 
kazası olmuş onbir kişi olan kamyon arna aşını va ve bağcılığın ihyası için fidanlık 
yolcularından biri ölmüş ikişi çok a- Ö/du''rdu•• ve meyvacılık ensti.tüsü teşkili için 

' karar verilmişti. Vilayet hususi ida
ğır. hayatlarından kat'i ümit edilecek 
derecede ağır surette diğerleri de mu re bütçesi ta!d.~k .olunduğu. cihetle 
ht lif ti ı ı ı dır D Evelki gece K k da k f ci bir yakında enstttukrm yerlerı tespıt 

e sure ere yara anmış ar · e . os a ço e olunacak ve tesisata ba!;lanacaktır. 
vrilen kamyonun numarası 22 dir ve cınayet olmuş ve neticede iki kişi öl- Enstitüler için Avrupadan iki de 
Şoför Halil efendiye aittir. müştür. 

h 
mütahassıs getirilerektir. 

Edremittcn öğleye doğru hareket Ma mut, Rüstem ve Osman ismin 
eden kamyon arızasızca Ergeme ile de üç kişi Koskada inzibat karakolu YENİ MEKTEPLER 

Halbu kı davacının iddiasına göre neler yapmamış neler. Bakın 
anlatsın da dinleyin. 

- Sokaktan geçenler hep parmaklarım ısırdılar. Böyle de in
sanlar varmış diye .• 

- Demek küfür etti? 
- Hem de ne küfürler .•• Bir tanesini söylemeğe dilim var-

maz. 

- En hafifini söyle bakalım. 
- "Eşşek pazarından mı geldin be adam?" «Ar namus, terte-

miz» «Yürürken dikkat et, boynuzlarım bir yere çarparsın? Daf 
ha böyle kaleme gelmez şeyler. 

- Sen ona bir şey söylemedin mi? 

L ~eye ani gazetelere tebliğ edilmediğinden şikayet etmiştir. 
'lr. Lahi~ aşamıyorl~r? Asıl kömür meselesinde anlaşamıyor
~enelerdir tnf~ransı ~ır kömür konferansı haline girmiştir. Lahi, 
~ılc ezi) ı_ı.ıp~tereyı kemiren kömür tehlikesi ejderinin el birli-

/8f flilha~ı ıçın. ~ertip olunmuş gibidir sanki .... 
fi 1• ~u~ 55 : İngılız kömür ihracı harpten eve! 78 milyon tondu, 
~ a, bu gal mılyon ton. Günden güne de artmıyor, düşüyor. Ace-

- Edepsizden ırzını satın al, böylesine ne denir? 
- Hiç cevap vermediniz demek? 

Güngörmez köprüsü arasında kain önünde birbirlerine tesadüf etmişler. Temcileri atılan yeni ilk mektep 
Nal döken mevkiine gelmiş Naldök- Aralarında hernedense kavga çık- binaları bu sene dersler başladığı va
enden süratle Çüngörmeze inerken mış ve biçak, tabanca ile yekdiğerine kıt ikmal olunacaktır. 
birdenbire direksiyonun rotu kırıl· hücum etmirlerdir. - Hayır efendim. Ogün iyiliğim üstümde idi, sustum hiç se-

~~ Sebebi ~pan sukut neden? 
~t kömunı kısaca şu iki noktada toplayabiliriz: İngilizlerin mu
~Urü ; ~ahr;çlerini Almanya tuttu. Artık ltalyaya İngiliz 

mıştır. Direksiyonun tutmadığını gö· Bu kavgada Mamudun bir kurşunu 
ren şoför Halil yokuş aşağı süratle ile yaralanan Rüşten derhal olmüş Vilayet hükumet konağı için 

ViLAYETİN TABELASI 
simi çıkarmadım. 

Maznun yerinden fırlayarak ayağa kalktı: inen kamyondan kendisini derhal a- Osman da yediği kurşunlardan nak- yeni yapılan tabela bimtiştir. 

ıl8 tiiı•ı ihtiyegı • ktam_ilen Alman kömürü gidiyor; Fransa ancak 
Onun i ~cını ngiltereden alıyor. Sebebin biri bu. 

(~ccover~ı~ Snowden Lahitle şu teklifte bulunuyor. Diyor ki, 
~lııun ith 1~t? m~ci?ince İngiltere ve Fransaya giren Alman 

1~arısa h"'ka._ ını ~asıp ıçin, öedeliµin yüzde 26 sı İngiltere ve 
~"'llında u u~etı~e verileceği musarrahtır. Halbuki, Young 
3 Unu, F aynıya~ ıle tediyede ~ıgiltere, alacağı ayniyatın yüzde 

1_ Görülü ran:~ ıse yüzde beşini Rec-Act şeraitile alacaklardır. 
~ bu A.~tor 1• ~iman malmın ithalini güçleştirmek için yapı
~~k nispette ;.abı ayniyat tediyesi, Fransa için az, İngiltere için 
~1~atın YÜ ~ ır. O halde, Franııa dahi Almanlardan alacağı ay-
1dir. z e 23 ünü Rec-Acte göre almalı, nispetler birleşme

şağı atmış bu suretle şoförsüz kalan !edildiği Carrah paşa hastanesinde 
kamyon daha bir iki metre giderek vefat etmiştir. Mahmut yakalanmış
bir köprüye müntebi olan dönemeçte tır. 
on onbeş metroluk bir uçuruma yu-
varlanmıştır. SENiHA H. TAŞ HANIN 3 üncü 

SITMA MÜCADELESi 

Manısa vilayeti dahilinde öldürücü 
bir afet haline gelen sıtmaya. karşı 
mücadeleye eylülde bdş:;rnacaktır. 
Mücadele hey"etinin kadrosu sıhhiye 
müdiriyetine gelmiştir. Bu kadroya 
nazaren 400 lira maaşlı bir reis 250 
lira m•aşlı bir labora.Nvar şefi 175 
lira maa~lı üç tabip 150 lira maaşlı 
bir tabip 7 5 şer lira maaşlı 18 sıhhiye 
memuru 80 lira maaşlı bir katip 60 
lira maaşlı hizmet otomobil şoförü 
25 ser lira maa~lı 6 hademe istihda'tl 

- Söylediklerinden bir tanesi doğru değil. Ben kendi halinde 
bir adamım. Ekmek paramı çıkaracağım diye çabalar dururum. 
Gelmiş benimle eğleniyor. Susulur mu, canını yandı, bir kaç laf 
söyledim. 

İl( 

Hadise az sonra Balike!ir de şayi KATINDAN KENDiNi ATTI 
olmuş ve derin bir tesir uyandırmış
tır. Bizzat vali Özdemir Salim bey 
refakatinde müddei umumi ve jan· 
darma kumandanı Fehmi bey oldu~u 
halde kaza mahaline hareket etmisler 
dir. . 

Fatihte Taş handa sakin Mehmet 
Ali efendinin 21 yaşında kerimesi 
Seniha hanım İntihar kastile kendini 
hanın üçü?cü htından sokağa atmış 
ve muhtelıf yerlerinden ağır surette 
mecruh olduğu halde hastaneye kal
dırılmıştır. 

SAKIZ AC.ACI FIRININDA 
SiRKAT 

olu~acaktır. · __ _.__ 
Bakır köyünde Sakız ağacında Hü- BEYNELMiLEL SEYYAHIN 

seyin cfond~in iırının çekmece kı- CEMiYETi KONGRESi 

- Demek sana o çattı? 
- O çattı efendim, bendeniz, taze fındık satıyorum. Belediye 

memuru gibi bir hışımla geldi. 
- Ulan, dedi, kaça fındık? 
- Seksen kuruş beyimi 
- Seksen parça olasın, defol şuradan! 
Durup durduk yerde bu lafın münasebeti var mı? Kafam kız

dı. 

- O fındık sizin yiyeceğiniz fındıklardan değil. Nazik disini 
kırarsın dedim. İşte bütün söylediğim bu ... 

Şahitler de hiç bir şey işitmemişlerdi. İddia kavli müce ~·et
te kalıyordu. Satıcının beraetine karar verildi. 

:~ur ~7~~1 s~:~?e gelince, Alman kömürü tazminatta, cihan kö
d flakat 

19 
tunden hesap edilecektir. 

Si can da aş •30 a kadar. Bu seneden sonra, Almanya cihan fiatın 
~ 1tnıiy0r. ~~ı hes~p edebilecektir. Snowde~ bu noktayı da kabul 

Memleket hastanesi de derhal ka
za yerine bir imdadı sıhhi otomobili 
göndermiştir, kazaya tecrübesizlik 
ve dikkatsizliğin sebebiyet verdiği 
zannedilmektedir. Kaza akabinde ve~ 
fat eden kadının Bursalı zeytinci Ab
dullah efendi zevcesi Makbule ha
nım olduğu. iki çocuğu ile beraber 
Bursaya gitmek üzre Balikesire gel
mekte bulunduğu anlaşılmıştır. Çok 
ağır yaraWar şunlardır: Balikesirin 
Mustafafakih mahallesinden İbrahim 
oğlu Salih, Edrcmidin Soğan yemez 
mahallesinden Emin oğlu Refet e· 

rıta:ak 9~ lıra çalmmışttr. ~üphe ti- Gelecek sene beynelmilel scyyahin 
·~rıı;ıe. Huseyın ve Şevket isminde i- cemiyetleri senelik kongresi şehrimiz 
ki kışı yakal.ınmıştır. de toplanacağından bu iş için Turing Çocuklarınızın seveceği kitabın 

Resimleri renkli ve güzel 
•!tabet ea!Yor .~' cihan fiatının altında kömür veren Almaya 

rıvt caa
1
s olrnaıı:!"~ komiir ile tediyatta ı 930 dan sonra da cihan fiatr 
Ştc "'r. 

·-~ ldüp hey'eti umumiyesincc intihap e-
SALKIM SÖCÜTTE YANGIN dilen Vali vekili Muhiddin B. in ri-
Salkımsöğüt hamamının külhanın- yasetindeki ko".'isyon içtimalarına 

Metni cazip ve 
merakla olmalıdır . 

i 
ue 
Jt 

~U ll\c~arlıunento intihabında baş parola, İngiliz kömürcüsü
c ~e u~ etmek olduğundan, Snowden tam sırası diye Lahi-

tıı~alcatt, İ~ı:ansyı ~r: ··ı·· d' · l · l · 'h b t d" · 1;e·~~ OgiU .. ıçın o um ırun mese esı o an, ınti a a va mı 
3lcın beı z komürcUsilnün yüzünü güldürmek için kullandığı 

ııgat, şuh Fransızları acı acı somurtturuyor. N. 
• • • 

GÜNÜN İKTiSADİ HABERLERİ 

fendilerdir. 
Yaralılar memleket hHtanesinc na

kledilmişlerdir. Tahkikata devam e
dilmektedir. 

Emanette 
ARNAVUTKÖY VE 

dan gece yangın çıkmışsa da söndür- devam. etmckte~r: . 
ülmüştür. Nafıa vckaletı de bu kongreye ıı-

. tirak edeceği gibi azanın devlet de-
SONNET DOC.ONONOE CERH mir yollarında nısıf ücretle seyahat 

edebileceğini blldirmİftlr. 
Haydarpaşada bir sünnet düğünün

de kavga çıkmış ve Dilsiz Arif ismin
de biri Kadri tarafından yaralanmış
tır. 

1 •••••• 1 

MESARBURNUNDA DiKKAT ALI EKBERU: BASTONCU 

Maarifte 
Maarif işleri 

LAVHALARI NURININ KAVCASI ·Maarif Müdiri Haydar 
llU lzmı'rı·n yazıyett' ı'ktısadı·yesı· Arnavutköy ve Mesarburnu gezin-i} ti mahalleıinde bilhassa akşamları Mahmut paşada çıkmaz sokakta beyin beyanatı 

Sene - fazla kalabalık olduğundan Tilring oturan Ali Ekber ile küçük yıldız ha-

Babalar. Muallimler l Bu kitap 
YENİ İLK MEKTEP KIRAATİ dlr. 

Milliyet matbaasının rotatif makinesinde ne& 

bir surette basılan be~ kısımdan ibaret olan bu mükemmel 

kıraat kitabı bir haftaya kadar tamamen mevlctl intifara 

çıkacaktır. !';ferkezi: Tefeyyüz kltaphanesldir. 

nz:nz: 
t> ÇOk l k · k h }.\ K lil b da nında bastoncu Nuri kavga etmişler c,,C"en par a tır; üzüm, incır, pamu - isti 3l <ıtımız u P ura n otomobillerin ağır ve neticede Ekber Nuri tarafınd•n Murif müdürü Haydar B. Maarif 

r sen k' geçmeleri için plaklar yaptırmıştır. . 1 . h kkı da 'd ki b b ADET 

l 
C. IOden ÇOk fazla VC fiatJer de pek miisaittır' . E bu yaralanmıştır. 1! en a n atı c cyanatta u-manet plakların piyasa cadde- lunmuttur: 1 S() saç soba 

l
• ltnır ihracatı 100 milyon lirayı geçecek.. . terine konulmasını memnuniyetle ka- - İlk mektepcr birinci tcırindc lOıt madeni soba ""! bul etmiştir. ŞARKI YüZOZONDEN DA\' AK 

ıı.,c,"' ~ 
1
, , • uıe • ı açılacaktır. 5000 siyah boru 

l " .. • ~· Badema vesaiti nakliye buradan ge- Sultan Selimde Saadeddin ve Aptür İlk kt ı b" · · t · d 
• .,,, ·••lb•t· -:- ".' ıntakasının bu ıc· ·ti muciptir. Avrupa satı•ları da ayni - me ep er ınncı eırın e 400 yerli di-..ı.. • ., ,_ ı 1• • çerken on beş kilometreden fazla bir rahman •arki söylerlerken birbirleri· d.... "t d · · d k k ,..,.. 
l'.,. ti~,_ ı,tıSadiyesi ~akkı0n.da. SU• rette. İyı.'d.ir. G. erek üzüm gerek. İn- 'd s göster lı;I teraı aıresın e O uma 300 avrupa dil'SC~ ...... ~ ,, d _ sUr'atle gı emeyeceklerdir. nin şarkılarını beiTenmiycrck kavga d k d k r.• ••t ll. t 0 aııı umumı katıbı cır kalıte ıtıbanle senelerden ben aö- " için müracaat c en ne a ar çocu 't 11 iz h ,. ' - ' ctmi•ler ve birbirlerini döıi;mütlcr- h · · k b ı dece... ki 400 kalvanizli boru 
,.., •ıııir lı.c- a atı vermiıtir: rillmeyen mükemmel bir derecededir. BEDESTAN DUVARLARININ • varaa cpsını a u e sız ve m-
dlııt ~ •iraı ".._..di mıntakasının bu Pamuk geçen sene bet bin ton idi. TAMiRi dir. scyi geri çevinniyeccğiz. Mekteple- 150 tabla 

,.. •ın fc~ı.~anycti her türlil tak- Bu sene 10 bin ton tahmin ediliyor. Birkaç ay evci sandal bedesteninin _,....,,... riıniz kafidir. Arıcak fazla müracaat 150 odunluk 
._ "tr. ...nde bul KORT SAlT AL Ti KIŞIYl olursa yeni sınıflar açacatız. 300 ku·· -•-
"iı. <'I\ ~ unuyor. Tütün ceçen sene 23 bin ton idi, kapm birdenbire çökmüştü. Bu inhi- IÇA 

01ac,~~ •en:\45 bin ton üzüm yap- bu sene 18 belkide 19 bin ton olacak- dam esnasında bedestenin beden du- BIÇAKLA VURDU İhale edilen mektep ~inala~n 300 maşa 
~·· F'iatl 5 belki de 60 bin ton tır. Geçen sene tütün iti bir afet idi, varları da saroılmrştı. Evclki gece Yereb:ıtanda kanii bir cvclce ihale edilmiş olan .arın ınşu- 200 anahtar 
lıtıııı YUltıcı." ı:eçen seneye nazaran akdamar hastalığı yilzündcn bu yük- Emanet bedestcni.ı sağlamlığını ve vak'a olmuş ve Kürt Sait isminde bi- t~ baıl~mıştır .. son defa hır grup ha-
~ tltcııcr .ol~caktır. Çünkü rakip sek tiltün rekoltesine rağmen maale- hüsnü muhafazasını temin için bu du risi altı ki~iyi muhtelif yerlerinden imde ıbale edılcn mektep arsaların- 300 şapka 
.,, tar ll>:uınu" h • ki 1 t . tt' . yaralamı•tır. da henüz inşaat başlanıamıştır. H~- v · ı A t d • A • • • d 0 ··t b at l:Ö d, Cm SOgU ar- SCf netİCC bir 'r!:i'.tCt !)\maktan haJi var arı amır C ırm?ye Ve SIVatmtyil T dır 1 aye aımı encumenın en \ıtı <r defa:,.,~ heın de kalite itiba- kalmamıgtı. Bu sene hamdolsun tÜ· karar vermiş tamirata başlanılmıştır. Yerebatanda Kulüoelerde oturan E- zırlıklada meşgul olunmakta · . • 
"'•· 0 lo.cac.. • an bu sene çok daha tünlerimizde hiç hastalık yoktur. Tü 1 1 mine Ayşe isminde iki kadınla Su- Muallımler Ba•em kanunundan hır 

""ile · ~Qr Bu d SOKAKLARIN TENViRi phı'. F. aı·k. Hu··seyı·n ve Apostol 1· 8 m1· 11_ sene. sonra istif.ade ede.ccklerdir. Bi-ı İlk mekteplere muktezi balada müfredatı muharrer lev-~· ii liıü · . n an dolayıdır ki tün inhisar idaresinin hastalığı imha - .. ~ 
tid.lıııiJ.tir."!."li, ~r~ satışları hararet- hususunda gösterdig"i dikkat ve sar- Şehremaneti, elektrik ve hava gau deki erkekler Ahır kapıda bir sandal- ttabı nıuvazeneı u'?u?'ıyeden mao> teshiniye 4 eylil.l 929 çarşamba günü saat on bire kadar kapalı 
~ı.: <>aıcık · k leril 1 k h · b' da k f ·· "! · h ld k alanlar burulan harıçtır. f l'l ·· k 1 lm T ı· l · temi ! . '"r. ı satışlar da öyle fettiği me•ai şükranla teğtciir edilme· ıır et e an •fara fe nn .,. çok a ayı tutsu eyıp sar oş o u tan •ı . h . 1 . . zar usu ı e muna asaya mnu ustur. a ıp enn nat ve 
l\cı lid' H )" t k ı 'd - E sonra y b t dönm" ı d' B " uvazencı ususıye er ıçın ayrı -~ r ı:e e .. '!· u asa geçen •.ene 23 .?in ~on mm ' a arına yenı en ve meccanı e- ere a ana uş er ır. un b' 1 1 k B · tekilf mektuplarını vaktr muayyene kadar encümene tevdi eyle-

li 35 bi~ n •ene 32 bin ton idi. Bu tutilnden zorla 12 mılyon Turk !ıra- ner talik ettirecektir. Bu feoıerlerden !arın bu halde avdetlerini gören Kürt ır cetve yapı aca ~· un~n ıntac- . 
'<>1thYri tabt?n tahmin ediliyor. İlek sı aldığımız halde bu sene 18 bin to· bir k11mı talik erlildiği halde, diğer Sait kendisini bu eglenccye davet et- ına kadar muhasebeı hususıyelerden melen. 
e L~•ha r" cereyan etmeseydi re- nun bu parayı iki mislinden daha bir lmmı heniiz ma·hallerine konm3- mediklerine f.:na halde kızmış ve bi- ~aaş a~nlar bı~ ay. b.~~~yac;k ~lan 

le ::"'ır fiatıazta olacaktı. Geçen se- fazlasile temin edecektir. Tütünün mıttır. çağını çektiği gibi önüne g«eni vur- cea~l':,.'dir~nunun an ıstı a e e emıye-
'crı';Ylc ota ek çok eyi idi. Bu sene nefaseti bunu gösterir. Günler kısalmağa başladığından ge- muşt~r. , 25 

"1 ı:•••te~=r~ır. ~U: kaç gün evci Afyon geçen seneye nazaran bir eeleri sokakların tenvirat ihtiyacı bir Saıt yakalanmı~tır LiSELERDE KiMYA VE HiKMET 
~~ ı8<ır l:iiııı/~ bır_ınd~ . Am~rika-ı miktar noksandır, lakin fiatlar geçen kat daha çoğalmıfhr. Emanet, yeni ---. DERSl,ERI 
.~~~ ~UruŞa u tarıfcsını 12 k.ııruş seneden daha iyidir. rıukavelename ile şimdiye kadar a- ÜÇ SARHOŞ LAZ BiR Orta mekteplerle liselerden mezun ı 
~ .~ hır y çıkarıldığı yazıld· B z . . 1 sılmayan lambala•ın l>ir an evel so- SPORCUYU YARALADI bulunan gençlerin yalnız .ili mektcp-
'eıı "''İfe · anJış vard V kıa ·- " u sene eytın senesı 0 mamasına kaklara konma11nı alakadarlara cm- b k ·1 " f ··k ı..:• ha, sı Amerika :,r. . ~ gum- rağmen mahsul emsali senelerine nis- Üç sarhoşun Kadiköyde, Yogurt- tere gire ilece ı mı evsa ve mu te· 
~"atod ırlanınışsa d eclıs.ınde o su- bcten fazlaca bereketlidir. retmiştir. -+-• - çuda sebebiyet verdiği bir kavğad:ı, sebatta d~ğil, ali tahsil görmeksizin 

to •dır S a tarıfe hal"n b b" . b. hayatta muvaffak olabilmeleri için 
!ıı Planıp · enato Ağustos son! • Rubu at, ılhassa bunlardan ıhraç ZONGULDAK VE ZAFRANBOI U 1 genç ır sporcu boynundan yaralan- orta mektep ve lise programlarında 1 

()
. müzakeratına b 

1 
arınk olunanları da bu sene iyi gitmiştir. ORMANLAR! • mıştır. ~ aş ayaca K b _ 

1 
d . d fenni derslere ehemmi}·et verilmesi 

'ııt ,_un iıin BAKKALiYE SERGiSi Bir Alman ve İngiliz grupu Zon- ur aga ı er<nın enize karıştı takarrür etmiştir. Bu maksadı tam 
o. <ı ~ kuvveti ld k nJ d noktada vakıf bir geçit mahalli var-.,.. b· .,•naıo . e .tahmin ediyo- Bakkallar cemiyeti yakında büyi!k gu a orma arın a tetkikata ba~la- bir surette temin etmek üzre liseler-
\,ı tc~le tatbiktar~f~yı aynen kabul 1 bir mevaddi gıdaiye sergisi açma"a mıştır. Grup .Zonguldak. Zafranbolu dır. deki kimya ve fizik laburatuvarlan-
tıaduı"lteıni · 1 bızım bu seneki in-1 karar vermiştir. Bu serginin gayeai ormanlarını ışletmek arzusundadır. Bu vakfın sahibi, gelen geçen yol- na ehemmiyet verilecektir. 
~lı,u1 .. •dece~~ en •on devrelerine memleketimizde çıkan gıdai mevad- Grup şimdilik ormanlarda tetkikat cuları muayyen bir bedelle bir taraf- ,.,-.--.. 
ti ı.ı,İfuıııiizün ır .. Y~ni o vakte kadarı dı halka taıııttırmaktır. yapacaktır. tan öbür tarafa geçirir. Evclki ak- MADEN MEKTEBiNiN TEVSii 
~i Ço~- iizcrin:unhıın bir kısmı es-! Sergide memleketimizde yapılan Grupun fen ~~y~tleci dört .kısma şam kafaları epeyce tütsülemis olan İktisat vekaleti Zonguldakta bu-
' ııc, ~ muht Amerıkaya gır- konserveler salam sucuk pastırma ayrılmışlardır. Hukumet letkıkatın üç Laz. bu geçit mevkiine g~lmi~. lunan yüksek maden mektebine yeni 

·<e )' enıcla'ı'r A · 1 ' ' • • .. k b · o kt b' "d fakat mahut vakıf sandalı ye · d b b. ı · · · b • 1 
apııa . . rncnkaya her nevi yağlar tuzlu balıklar ve sai-· mura a esınc rman me e ı mu er rın c u ına ar ınşası ıçın ütçeye lazım ge-

., ·- n ••t11lar memnuniye-' re teşhir edilec~ktir. risl~ri~dcn Esat Muhlis beyi memur la mayınca beklemek istemiyerek bir len tahsisatı koymuştur. 
f). 'k etmıştır. kayık aramışlardır. Bundan başka mektebe merbut ol-

r; l ·11'1 1 ay· 1 k · - • Bu sırada, merkezi o civarda bulu- mak üzre bir enstitü tesis edilecektir. 
h a at:ı~a Ü, ' ,ı • aza vıı oloınn!ııl sıgol'laı<1111111.ı ~- /rtiha//er nan Altın ordu kulübünün bir sand;ı-

atırıo., n)on hanmıla kam Cnvon •İ~orta knıııp~nva~ın!l ~ lı sahile yanaşmı•. içinde de bir spor- ISTANBUL MENAZIRI 1' " . . . - . - T ALBÜMÜ 
IU·kıved~ ı ·ı . Mustafa :~ ui'İ beyin cu bulunuyordu. 

• · lJ afa~ıla ıcravı muaml)le elmo}kle olın Bu üç adam, başka sandal bulama- Türk seyahin cemiyeti İstanbulun 
•• . cenazesi yınca Altınordulu sporcuya müraca•t 120 manzarasını havi bir albüm tabetl 

U N Y ON 
etmiş. kendilerini karşı sahile geçı"- tirmektedir. Bu Albüm şimdiye k3- t 

Ticaret c.\lemimiz<.i fe3liyet ve cid mesini istemişlerdir. dar basılmamış bir nefasettedir. 
diyetile yirmi ·enedenueri büyük bir F k k Cemiyet ayni zamanda bir de tSey 
mevkii kazanmış olan ve İ"la" m Ban- a at ar adaşları ile birlikte idman • ya h ı b yahin rehberi) ihzar etmektedir. 

bir kı·r~ ı " 1 . 
-::;~1ıııı-11ı1ıı._ ııo,ra.nı:ıı an ~ıgorta vaptırınavınız. 

.:~!~ !:.'· ~evaz;; .. ;;b~~i~Üdü~g~ ün
4

de-ıı .-.~~ 
'attılt graf ıdar . 

-a~lı . sız hült b ~sı?-e 0ı: bin tekerlek zamklı, dört bin teker-
~~i e~arf usulilea~.~ ıl~ bın tekerlek seri simens mürsile bandı 
ı 1 'ltt,-:ı 929 tarih" una .?sa;ı.:a vazedilmiştir. Münakasa 21 teş
.~v; ,,.;1ndcn } evnı.ı·ne mu~adıf pazartesi günü saat 14 te icra 

:~tl>o11 ~8Uline tev:iı:~zturda muayyen olan saatte teminatı 
t~ !:lin Yasetine tesr . apatılmış ~lan memhur zarfların ko-

llar, .Yeni Postal •mı ve olbaptakı şartnameyi almak için de 
• 

1ane de leva "b · zım mu ayaat şubesıne müra-

kası miiessıı;lerınden Adapazarlı. Mus pmıya azır anan u gene sanda- 1 tın k r· d r td - · Bu a büm ve rehberler şehrimize 
tafa Nuri Beyin vefatır.ı du··ıı yazmıq- u up san a ı o ugunu söylüye- 1 , k b · · ge en seyyahlara tevzi edilecektir. 
tık. Merhumun cenazesi dün Dizda- yere ret ceva ı vcrmışttr. Sarhoşlar •••ııiııiııiiiıııiiii.ii.i_Öıİıııİ_;,;;;;,;,; -
riyedeki hanesinden kaldırılarak Ev- cebretmiye ve küfüre başlamışlardır. rinin her üçü de mevkuftur 
uptaki aile makberesine defnedilmiş- Bu hakaret üzerine genç sporcu i- Orhan beyin yarası boyunundan o-
tir. Cenaze merasiminde ticaret .ile- le, bu üç sarhoş arasında şiddetli bir lup oldukça derindfr. 
mimize mensup bir çok zevat ve mer- münazaa baş göstermiştir. BiR KADfN çlC.NENDI 
humu sevenler hazır bulunmuşlardır. Sarhoşlar hemen bıçağa sarılmış· Dün saat 9 buçukta Şehzade ba-
Hak rahmet etsin. lar, hadiseyi gören etraftaki geçiciler şından geçmekte olan Veznecilerde 

Balikesir Vilayetinin Havran 
Nahiyesi Belediye Riyasetine: 
Yirmi iki Ağustos ihalesi ilan edi
len Havran kasabası elektrik tesisa
tının ihale glinü tehir edildiğinden 
Proje ve şa-'1amcsi yoıkmda irae 
ve ilin edilecektir. 

de işe müdahalede bulunmuşlardır. sakin 65 yaşlarında Hüsniye hanıma 
Bu suretle arbede büyüye biiyüye şoför İbrahimin idaresinde bulunan 

20 - 30 kişilik bir kümenin mücadele- 2 - 220 numaralı otomobil çarparak 
si şeklini almıştır. zavallı kadının batından mecruhiye· 

Vak'aya sebep olan sarhoş !azlar tine sebebiyet vermiştir. Hüsniye H. 
Niyazi, Mustafa, Hayrullah iımindc- bcrayı tedavi Haıekiniııa hastahane
dirler. Yaralanan sporcu gencin iami sine nakledilmiş, toför de yakalan
i•e Orhan beydir, V a.k'a mü•obbiple- mıttır· 

o'OYÜK TAYYARE rUANGOS~ 
YEDiNCi TERTtP 

2. NCt KEŞİDE l 1 F:YLÜLD.EDİR. 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Ayrıca : 

18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 

ve 10,000 ., Bir ınükafat 
Bu ke~ldcde cem'rn ~ 3.9011 • nuınara kH1.·ın;ıcaJ..tır 

Mütercim aranıyor 
Maliye vekaletinden: 

inhilal eden tehri 120 lira iıcreti maktualı Maliye vekaleti 
mütercimliğine evsafı kanuniyeyi haiz ve talip olanların müra
caatları ilin olunur. 

Mektep kitaplarına fiat tayini 
Devlet matbaası müdürlüğünden: 

Mektep kitapları fiatını tayin etmek üzre Maarif vekaleti 
celiles~ tarafından bir komisyon teşki~ edilmiştir • Tab'ı bitmiş 
olan kitaplarını matbaaya hemen tevdi etmeleri lüzumu tabilere 
ilin olunur. 
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r- Fi.:trl:r ..;e lH::i.z~h I ~~'_:.:,~~~t, _ Şe~:.~i~~:.:::::.~~~t 1 MiLLiYETiN EGLENCELEJll -; 
dair Tcrilmit bir karar yoktur. Ma- Daha sonra 5 Mart muharcbei bah 

• mafi medalyaların bir hatıra olarak riyeaini izah ve Türk askerinin bu-

~ Hu· çu .. ~ H ,. ~""'pt" ~E' ~~r~~;~ tevzı edılmesi ihtimali de ~~:·~ki~~a~~~iA;~~r~~~ d!1:r.~:~f:r 
lJ · Yerli mallarının, •eyyar bir sergi kendini tutamıyarak hınçkınklar için 1 

i halın de, Karadeniz sahillerind<: ve de cuşmu,tur. 1 
A~RIN l'MDllil •ıııılulvn.m • Anadoluda teşhiri şimdilik maatte- ANAFARTA MUHAREBESi 

=-----..::---------------~ lı; ıtu•IOS 19i9 essiıf imkanı maddi haricinde oldugu Bundan sonra hatip kara muhare-

Bl !(.:(· ·KC HAVA RAMAZAN n~ senayi birliğ.i katibi 1;1mumi~i _Naz- batının tahliline geçmi~ ve şunları 1 
~ Nurı bey . dun kendısıl~ ı:oruşen söylemiijtir 

0ı ·n a:ı n hıra tc .m ı~gad ~2 bır muharrırımıze soyTemıştır. Naz- - Arıburnu ve Anafar•aJar muha-
dcr •e ldJ Ru gün h.- ada ırılhlm ".'i _Nuri Bey, bu ""yyar bir ~rgi ter- rebatına başlarken burası vaziyeti 1 

Sankzade C. ömez efendinin da ne var ? t~bı ıçın Ana<lolunun muhtelif ye~le: coğraliye, diı•man harakittının <ekli, 
ıebeddif' im vıp h&\J a\lk o!ac•kur. d (150) k d t 1 raf ld • • 

oğlu Yobaz Ahmet, medresede Ahmet kansını karşısına o- rın _en . a ar c g ge ıgını, bilhassa halaskarımız Gazi Mustafa 

FELEK de ilave etmıştır. . KemaJ ,ı, Hz. nin kahremanlık sahası 
. hıfzını bıtirdikten sonra, hamin- turttu, içini çekti. Aldığımı~ _malümata g?re ycrlı olması dolayıailc mümtaz bir kıyıne- Bu gftnkil yeni DllnkG bllmecenıııld 

ne ve annesinin dualan veçhile - Hürmüz, dedi, on bir ayın m:Ula_rı_nm sorumilnu daha zıyade te- ti tarihiyeyi haizdir . .Mustafa Kemal bilmecemiz halledllmlf aekll 
l.A \ f,I:T VE İBRET 1 ilfilıilerle güvey girdi. bir sultanı, mağferet ayıdır. On mm ıçın g~Jc.cc~. ~n~ bır yerh malı nasıl İstiklal harbinin bidayetinde teh v 

Bir vakıtlar Dünyayı aralarında Sankzade pek memnundu bir ay zevk sürülür, on ikinci haftuı. tcrtıbı duşunulmekte?ır ..... likeyi görüp milletinin başına geçti SOLDAN ŞAGA: YUKARDAN AŞAGI: 
paylaımak isteyen Fransa ve İngil- .. .. · · .. .. fi h d ah Sergı Ağustosun (25) ıncı gunu ise burada da büyük bir tehlikeyi der- 1 - Kuduz olmak (7) ı _ Teferrüç (7) , 
terenin :-ıumi harbe takaddüm e- Hem oğlunun muruvetını goru- ay ne ıs er şey en m rum e- ka kb h 3 _ Kocasız kadın ( 3) şartF 

· hem de bı'r taşla ı'ki kuş d'l' B ahrwnı·yet yalnız aç panaca r. al sezerek emir beklemeden haraket 4 - tıa·ve etmek (3) Şaç hastalı- 3 - Bu~day tozu <2) den dcvırkrle harp esnasındaki dost yor, ı ır. U m Ser~iyi :Ub gün zarfında zi?aret etmiş, Çanakkaleyi, 1.tanbulu kur-
Jnklarmı, 25 sene süren ittifaklannı vuruyordu. Oğlunu remezan üs- durmak değildir. Nefsini her cdenlcrın ı_ruktan. (65,500) e ba_llğ ol- tarmış, Rusyarun inhidam ve inhila- ğı <3) No

5
t".._(iüyu'k (Z) Göz rengi (3

3
)
1 hatırlayanlar için b iki dcvlcun tü evlendirdiği için, düğün ha- türlü zevkten mahrum edecek- muştur. Zıyarctcil~r arasın?a gurup !ini temin etmiş, müttefikin muvaf- 6 - Musiki aleti (3) Emrine taiıi ( 

(La Haye) konferansında düıttük- zırlığıyle beraber, remezan ha- sin ki, tuttuğun orucun kıymeti halınde mual!imlcn nezarctınde mek- fakiyctinin anahtarını almıştır. kılmak (3) 7 - Nota (2) Kı~ın yağan 
!eri vaziyet cidden hayret ve ibretle tep talebeler.ı vard~. . Bu kısımlarda, bilhassa büyük ha- 7 - Kan (3) tifham (2) 11 
görülecek şeydir. Almanyadan ala- zırlığıru da görmüş oluyordu · olsun. Babam, remezanda siga- Halkın mutcmadı akm halındc ser- lask.irmııza ait tafsilat esnasında her Q - Zekavet (7) 9 - Su çekmcgc mahsus~ 
cakları paramn taksi."'1i mevzuu hah- * * * rasınr birakrr. Ben de çok şükür giye kotı"alan cidden calibi dıkkat- kes fevkalade coşmuş ve alkışlar et-
&olunca öyle birbirlerine düştüler Yobaz Ahmedin kansı, mü- müslümamm. Oruclu ağzımla tir. Yerli malların mevcudiyeti hak- rafı çınlatmıştır. m:n::ı:ı:~ Göz Doktorlarının nazarı dikkatine! ~mııııli! 
ki bir amdc eskisi olan İngiliz Ma- eıızinin üzüm gözlil, civelek kı- mukabele okuduktan sonra, ge- kında bir fikir edinmek artı~. yerli ŞEHİTLERE Hl TAP :: (GLAUl{OM) hastalığının yegane çarel tedavi•! 
!iye nazırı (Snowden,) Fransız Ma- zıydı·. Henu"z evlenecek çag'da ce şeytana uyamam. Otuz gu"n mallan kullanmak halkımız ıçın aar- B d C d K . be •• B 1 d M mo .. 
)iye nazırına hakaret etti ve onun srlmaz bir iman halını almiştir. h unanlan ,~~nra tti.cv et erım Y :: •r in c ( : " ELM A. G.) fabrlka5ının m•thur proföıor 
bu kabalığına inzı= cdeıı az uy· değildi. Fakat, gözlerinde ayn odada yatacağız... Anadolunun uzak yerlerinden tel- eyce A a Tve ke : kla s· . :: (KARL HAMBURCER) in müsıahzeratından 
sallığı iki devletin arasının açılma- okuduklar velfecri, herkeıi bu Bu haber, Hürmüzü berbat grafla sergi ve aergiye mevzu mallar h,:;. zız da ':[-kt~.':1 .. n. · • 1 ızın 'i:': G L A U K o s A N 
sına sebep olacak mahiyet gösterdi. kızla meşgul ettinneğe baijladL etti, fakat ses çıkarmadı. Esa- hakkında izahat istenilmekte ve ser- ~ı; h o ..;;,gumuz ~a~; r- :: 
Zaferlerinden on aenc sonra bu ilri konukomşu, kızın her vesile ile sen Ahmet israr edecekti . gi hey'eti lazımgelen cevapları ita et- rğur ve e a~ın . umun ° ur u- :: 1 dır N 
müttefikin birbirlerine düşecekleri mektcdir. Bu gün sergi dahil ve hari- ~ :oşg~d. hıBslermilın. 1fırtıbnaları~rr, ':.e-

1 
~.:;~:::; .. ~•ilk ve ıafsillı _almak için lltanhulda Alyanak t 

zannedilir miydi? başı açık, çorapsız, göğüs bağır - Evdekilere karşr pek ayrp cinde yerli malı hakkında plağa alın- vınc eser,ı ır. u . et unuıı ıçın o - 11 1111 111-26 numeroya müracaat Tel. Isıanbul 392 
"Abibba şiv~i yağmada mepbut meydanda, kapı önüne fırladı- olur .•. Artık babam sıgarasmı mış konferans hot par lorlar vasıtasi- m~ v~ _oldyecektirİ . . . j ~ o 1 ali b ~ 1 

~.,.ıer ,d,,y.~· ğınr görünce, anasını sıkıştır- terkettıkten sonra. • • ıe ziyarctcilcre arz edilecektir. . u . ı~abe goz yas arı ıçınde ~·n n !lr!I r a IDU ı·ın Dil fe ı· nıO ür g" nu"ndell · 
Bir ~~!1~~~~~f,~:~~; erkek mağaHbaannnşla~;~ bu kızı bir an 1 · * * * ı san!~:~d~~~L~~r b~?v!:::..:t~ :: ~v~t saşK:~~~:Ydckç":d.~~~İ~ndı AnkaraUo=a muallim mektebi İ"in muktezi SOOY To~ E~ 

ile bele hele bir hanım kızın bulun- - • . ki gece ayn yattı ar. yerli mallarını halka tanıtmak sure- a _ı ~sı pa_şa. en ısını ope- .. 1• ~ 
duğu mccfüte onların çocuklarını evvel bat göz etmenın yoluna Üçüncü gece, sahurdan sonra tile memlekette ameli bir varlık göı rek ~?~ı_kğüet~. ls~1~~1marpkrve va- 150 Ton kok kömürü Eylôlün aelcizinci pazar ıünü saat 'ı' 
acviyorduk. On on iki aylık kadar bak 1... Ahmet odasına çekilirken, Hür- teren &anayi birliğini tebrik etmiştir. r-%ı u dı u ı c şe 1 1 er te ar se- ihalesi icra kılınmak üzre kapah zarf uıulile münakasaya 
bir yavru olan bebek kimi görse uta- * • * ki .. 1 · · LEH SEFiRiNiN ZlYARETI a an · ulmuıtur. 

.. . .' . mii.z yanma ya aştı: goz erının Vapur Anafartanrn Conk bayır hı ~ 
nıyor ve her utanışta batını kuta- b Dün sergiyi Lehistan sefiri M. Ol- k d . . D . bir dal - T fi 1 · · · nl k f 'Ji 1 ak "- k Anası Hurmlllii "" göz et- · · k d k k 2 ttı. a p enn ıeraıtı a ama ff ta ıı t a m ouore ğmda bulundıığu adamam koynuna -.. ıçıne a ar ızarara : zovaki cenaplarile sefaret milµvir, asma a. ar gı cnız u -
aokuyordu .• Bu hali görünce: menin yoluna bakarken, Sank- _ Ahmet! Dedi . ve diğer erkanı ziyaret etmişlerdir. galı oldugu cıhetle karaya çıkılmadı. kitabetine müracaatları. _/ 

- Küçük, nakadar utangag. Pık zadenin o4'lu kıza pek alıcı gi>- - Ne var? M. Olzovski yerli rea!lar sergisinde MEVLiT OKURKEN E lak ~~ B k o~o l"~üllA 
mahçup şey! züyle bakmağa başladı. - Bu gece ne ıı;ördüm bili- teibir edilen eşyayı n>rı ayn tetkik !Vapur bogaza doğru dönerken gıizcl nı ve anı gn ası umum nı r u u 
dedim. Pot kırmak fırsatını pek az HU ·· rtık h k aın ederek bunların mükemmeliyetini son ""sli Hafız efendiler tarafından mev- U 
kaçıran bir ahbap, hemen: Yobazrm;~e':ıın yol'::ıma ~itli~ yor musun? derece takdir etmiş, muvaffakiyetler lit okundu ve şehitlerin ruhlarına it- s t 

1 
k t 

- Evet! Babauna çekmiş! cevabı- Abme d .lrcaml ild Kocasına sokuldu, ba~ını Ah- temenni etmiştir. haf edildi Şekerler dağıbldı. Şehzade a ) ) an repo , 
nı verdi, ve bununla anasının utan- yor. t e, <U>-9 an _.,_ d dı başında çaycı ve mahallcbici Hüseyin 

dı.rhem bı'r "ekirdek olup, mü- meuııı omuzuna aya :. Ef d' d d 'mu olduğunu ima etmiı zannederek .. B b l kim . tn ı c her kese meccanen çay a- Mevkileriyle evsafı mahsusası qağıdı yazılı bir parça em1~kln 
gilya kırdığı potu düzeltti: ezzinin kapıaı önünden geçi- gö ... ermaedanen, ugsecu eclae,n' sı·gseayrae lıtanhul Dördüncü icra mcmurlu- ğıttr. mUzıyıdeye konulmuştur. ""' 

- Yani anasına da çckmi~, baba- du ~· ğundan: . . AVDET EDİLiRKEN ttJ!l"", 
sma da ı dedi ve her kcıi gülmemek yor · içiyor ! Madam Elcnikalfapulunun Anstı- V G libo l - Müzayede ( kapalı zari ) uaullledir. lhaıe 2 EylUI 929 .. ..ı * • * eli · O d k' lacag·ının apur Çanakkale ve e !uya Banka idare mecliıl huzuriyle icra edllecckd& Talip olanlar behtr J:llll'' ı 
için hayli sıktı. SELAMI iZZET v.e .z.cv~fcsı . ~anByakıra k1 

.. a .. d C tekrar uğrayarak buralardan binen eJPl 
BAHA SAKI ı Bir gece, Ay ışığında, Hür- temını ıstı ası ıçm a oyun e e- h y' 11 · dil R 't p k hizasında gösterllın mlkdarda teminat lraeıılne mecbur olup bu ı f · · lik H ka" da 'ki bap e e er ın er. eşı aşa arb ay 

Ayol, sevsinler! Bakııanu al Ef- müzle Ahmedin bir şetl,ler ko- "•nl ne•""'gt1I vız tc amam so gın 1 
- • • d M ..ı~:. t tan varakasını teklif mektuplari•lc beraber makbuz mukabilinde bizıaJ v• 

kulla 6 " P • h a dükkan ile Sakız a • acında mgı ıçın c armaraya .. -....,, ı - , 
ganlı Baha Şakt otomobil do " DUOtuklan goriild!i. Ç gUn anc ma . g bula donuyordu. ihale meclisine ycılomek üzere ıaahhütlU olaralı: postayı teHll edlllı· 
nıyormuş. Geçen acne ~. adamm sonra, bir rezalete meydan ve- LJyanlŞ B~at.on __ sokağın~ b~ bap ~anc ~tuz Gece olmasına rağmen hava gün- 2 - lhale bedeli peşin olerat irtifa olunur. ., 
oğlunun gazetelerde rc-ını 118rmll~ 'im k • . 'k~L•-- kıyıldı. gun ~uddetk ihaleı evvcliye müza- düzkü sıcaklığını kaybctmemittl 3 - TıUp ol••l•nn Isıanbul v••ı )·-•· •ubılırimJz• ve y-Loı ıııı": 
tüın, yalın ayaktı, kendine otomo- n eme ıçın, n1. ":Lua.u yedcaıne vazolunmuştur. Hamam so- H tt k I J la d ~· • ~, ~ , < ıuı • 

bil almadan evet aceba oğluna bir Mlieuin crfendimn: Genç kalemi~. ~~rdı&ı c:~- k~ğındaki 43 cedit numaralı _haneye bir ıu:m~ sa~:a~~ ~~crt~e;;e ;a~~ emlAk mUdlriyeıtne muracaaıla mufaual fartnımemlzl mütalaa etıDellflJ 
çift kundura almıt mıdır? Ey zan!- _ yahu remezan i1ltü böyle aiınli uyanıp m üçunc~ nuahası un bir basamak mermer merdıvenden ı dı müzayedeye lfllrak halinde bir nuabuw bit liraya ahıp lııı:ıa v• 1 

1 b·ı ı •- · dl k 1 .-,Jrtı Bu nuahada ycru Ye genç mu- 'ft ka tlı kapıdan jr..-ri gı'rildikte mış ar r. 1 otomo 1 • oerun re 1 yonuna -y olur mu? Bunun bayram,.. ; · güzd -~n-· az.darı çı .. na .. _,... . TAZiMAT TELGRAFLARI mektuplanna rapı etmeleri lcap eder. 
neler oturuyor!? ,.... . . . . . lıarnrlenn ve -,.......·ıt Y umını mermer doşelı bır sahanlık Teıııl 

FELEI ertesıaı yok mudur? Diye ıtıra- vardır. üıerlnde bir oda zemini malta döşeli Hakin Şin&1i Paşa, Gazi Hazretle- Umumt No sı Nevi ve _!llAhiJOU Mevti ve Hııd11t ve 
------------- :ııı dinlonmedi • Eı;aı;en Sarıkza- bir mutbak mutbaktan bahçeye çıkılır ri ile Büyük Millet mecliııi reiııi Kl- ııenıti m~- kemiyet ye ıxı.i~~ 

San' at illtımlnd~ denin arzusu karşısında, müez.. bahçede diğer hane ile bir müşterek zım, Ba§vckn tsmet paşalar ıw:rctıe- w 
rinln fazla söze hakkı yoktu . Doktot Hafı:r. Camal bey koyu vardrr. İkinci kata ahşap bir rine şehitlikleri ziyaret heyetinin tazi buru müştemilatı 

\'"enilik I 1 .. f A d merdivenle çıkılır. Bir sofa üzerinde mabnı telgrafla arzctmiştir. 18 dı-po ve Ahşap Gelıtada ka- tapuda yazılı ı 
Rcmezana on-beş fu: .. n -:a a Uç ha ta Pvel na olumuzon DÖNÜ ajl 

San'at kplm ve biiyük adımlarla l . dört oda bir iriler. bir hela caddeye Ş antrepo lafıt mahalli " 
Hurm.. ;;~ıe Ahmedin üg"ün en b••• ka~aba ve ko··vıerinde lıulu d b' · d .... _. · ı v b d • Ga nh yürüyor. Bl', bir yUrliyüı değ-il. bir ·- ~ · . · na= o anın ınn e ,......ışı o up arur on uçuı;,a ogru lata - kllr\cillcr ka-

koşuıtur. Uçsuz, bucaksız acneler- yapıldı. nan ha~talarını tedavi içln az!- zemini çinkudur. Hududu ber mutı· tanına yanaştı. İstiklal martı çahndL 
dcnberi devrinin ruzgarına tabi bir * * • met eden Doktor muallim Hafv. bı kayıttır. Burada mahiye 12 lira Herkes bu ulvi ziyaretten kalbi heye- pusu 
fırıldak gibi mihverinde döne döne Yeni gelinle yeni damat, on ile Sıktı bey ~kindir. Me.l:ur hane- canla dolı: koroya çıkb. , 

başı dönen ••n'At, bugün azgın bir beş gu"n mesut bir öm!ir sürdü- Cemal hey avdet ederek Divan de alcktirik tertibatı mevcuttur. ş.:;Hıt Lı..-ı ekı ZlYARET ~ı·vas ~apı'sbane ıno~o~o~on~en ·. 
hızla nihaveti görülmez me<afclcri yolundaki kahin~inde ha•talannı 45 Numaralı dükkilna gelince elyevm 
adımlıyor. Ko~uyor. Namlıdan çıkan ler • har.eye kalp olunmuştur. Zcmi;:;i ta~ GELİBOLU, 16. A. A. ~ Çannak-
bir kurşun •ü-'atil._ . . Yobaz Ahmet, yeniden hıfza kabule ba~Jamı~or. döşeli ortadan bir camakanla bölün- kale tel-i•l'k'''"hi zi;·"ret edecek he- İ 

b. h ·ı 0 ·ı G-"bo- Sivas hapishane ve tevkifhınesinin ihtiyacı olan bir seıı ;d 1nkılab•" tadını alan insan. yıldız· girmiş gibi, odasmden çıkmı- müş, arkası mutbak yanında bir lıela ye ~ "" ' pa§& vapuru "" rP" 
Jı gece• rilr dirseğini penceresine yordu. Evin içinde, kıvrak kıv- l'ş~ak kaza<ının karnballu nahiye- ve bir oda olup keza ortadan ikiye ludan 200 ü mütecaviz z!iv:rar alarak 180000 yüz seksen bin kilo yekduziye ekmeğin bedeli muhaOl _. 
~ k ıı k b tefrik edilmiştir. Derununda mahiye Aııbc:::-:ta lrnrk:t etmıtbr. k k ııP"' uayayan. 0 arını aşı ınm oynuna rak kahkahalar çınlıyordu . Wıdc tt:. is cı.lile..:ek celefon şebt:kesi kilosu 12 unış 60 santimden müzayede ,.e münakasa an .~ 
dolayan uzun aaçh 'lair efendinin c- 20 lira kirala Mazlum bey sakin-~ l r 
drhiı-atını dinlememek irin kulakları Konukomşuyla kaynanalar iı;ın muktezi Erik,fron markalı dir. 43 ve 45 Numaralı hane maa dük- cedit ıs , '~maralı haneye gelince tevfikan kapalı zarf usulile 4 '8/929 tarihinden itibaren yir11l ı 
nı ıkamış. ipekli yvstığına yasla- baş başa verip yeni evlilere dua bir adet 20 numar~lı 'antıral 8 kanın elyevm hanenin mesaheı sathi· beş a} .~ ı-:-.cr.ner mtrdivenle ve çift müddetle münakasaya konulmuştur. Fiat haddi !&yık görüldiııı'j 
nor k2r;;nfil kokusuna meftun. yel- ecı-iyorlardi : d .1. 1 f yesi 122 arş:n tcrbiir.<l· olup 19 arım kanat ı kap.can iser~ ki:-i'tiiKte bir 2 tg 92 'hl . dlf Cu 1 .. . il". adet il\ ar t' 'onu ve 40 kilo- . · rette 4 1 ı 9 tarı ne miısa martes gunil saat on ., 
p, z li küçük hanımı boyayan koca· _ Allah başlarım bir yastık- aralık her ikısınin kıymeti muhamme, sofa Gzerin-'~ hir otla ifr ~ :la bir ıııı• 
man kırautlı ressamın tablosunu metr~ tel ve ll adet miiheddile nesi 2200 Liradir. 39 numaralı hane· dolap ""'"""n bvü\ü'WII katma inilir ihalesi icra edilecektir. Talip olanlann müddei umumilik mekn " 

ta kocaltsm ! ~\'' gönmmck i~ gö•lerini yummuttur * * * pazarlık "'retile satın ~lınacağın· ye gelince üç •yak mermer merdi- burada hir mutbak bir oda mutbak- müte~ekkil komisyona yüzde yedi buçuk hisabile teıninııt ıı 
l';ımarık bir bey baba terbiyeaile bü- d 1. 1 1 venden ve çiftkanatlı kapudan merdi taıı br .• çeyc çıkılır. Bahçede bir kuyu olan 22 l, 8 1

.
01

. bı'n 
1
.ki yuz· altmış sekiz ıı·ralık temın· at m"krV~.ı 

yiimüş ve her nasılsa aan'at yapmak On beş gün sonra, remezan an satın•1 P;a ta ıp .o an arın na- girildikte bir aralık kısmen mern:er vardiı Öot katta bir wf..ı •'•erinde ' P' 
tcncuüliinılc bulunmu~. küçük bey- gelip <;attı . hiyc mlıdilriyetine miira~aatları kısmen ahşap olup iki oda vardır bu- iki oda vardır. Bu hane ahşap olup yahut teslim vezne ederek makbmo:larile müracaatları ve daha f ~ 
ler güzeli hala yorgan kıvrımları a- O gün ilk defa sokağa çıkan il An olunur. nlardan birinde bir yük mevcuttur muhtacı tamirdir. Hududu sağ tara- malumat almak Ye şeraiti hususlyeyi görmek arzu edenler Curfl~ _. 
rasında araya dunıunlar. İnkılltbın b" lı bir mutbak müşterek bir kuyu ve fı Bandırmacryan bir taralı DimitralU ~il" 
radou alan, heyecanının özcngilcrini Ahmet, eve ır~z surat ve ...... •••ff•••• U•••••••••ı bir hela üç ayak merdivenle inilir efc,,=iıer ho~o"i önü torik ile ::u..:.:- mada günldrdc 'has hapishane müı.liriyctine miıracaatları Jıit 
zaptedcmiycn genç, bir şövalye gi- mahzun avdet etti · i TİYATRO bir budurum olup iki gözdür ahşap duttur. Mesahası 55 arşın üzerine ilAn olunur. 
bi atıoı mahmuzlıyor, uçsuz, bucak- Hürmüz, endişe ile sordu: " i merdivenden yukarı çıkıldıkta bir mebna olup arkasındaki bahçe 17 ar- -----------~ 
arz mesafeleri atlıyor. Bu bir atlayış, _ Nen var Ahmet? Bu sura- SiNEMALAR sofa üzerinde iki oda caddeye nazır şınilir. Kıymeti muharnnıenesi 900 TUrkçe, Fransızca ıl 
bir lı:oşu~. bir frrlayı9ur. tnı ne dir ? ....................... ~ •••••• bir şahniş ve bir hela ve merdiven liıadir. Mezkür mahallere talip olan- ve Almanca Zayi: Seyrüsefer merktı l 

Ne güzel. •• Zaten genç adama ya- d . . lnkilAp tiyatrosu ve Ankara başında bir dolap vardır mesahei sat- larm kıymeti nıuhamenesiniıı yüzde aldığım 27l I numaralı toför ehl
1
•.4 rasan şey de coşkunluktur. Ahmet, pencere en mınareyı . hiyesi 86 arşm üzerine mebni olup on•• nisbeti:<de pey akçelerini alarak Usanlıriyle dtkıilogrıhyc vakıf r 

Hissediyorum ki ~•kı sanat, ba- minarede yanan kandilleri gös- opcretı Şeb1adc başında ~!illet üç arşını aralıktır bu hanede keza 928111830 dosya numarasiyle 19/9/ bir Ttirk genci günde bir kaç saat nımcmi zayi ettim. ycni;ini • 
§ından fcaıni çıkarmamış bir kaba- terdi. Sonra uzaktan sesi gelen tiyatrO>DOda 14 Ajtustos P17,ıır alektirik tertibatı mevcut olup la}·- 929 tarihintlc .aat on dörtten on altı· çalışmak üzre bir mnessesede tercü· !';ımdan hükmü yoktur, 11 
da:n gibi.kaşlarını çattı. Adam aen davula kulak kabarttı: gunü ak~amı meti muhammencsi 1500 liradir her ya kadar lstanbul dördüncü icra da- me ve muhabere işlerine dair azifc Beşiktaşıa Senlik Dede ııııJı'-' 
de ne beıs varl Kervanın kulakla- R idi [ J iki hane maa dükkan clyevm nim iresi müzayede memurluğuna bızzat an\'Or. lstanbul Yeni postahane 176 ııııl'' 
n tıkalıdır. - emezan ge • .~r~ın malıı.lan numerolu kum •dresine 1. F. rıımu- sinde 29 numerulu hanede kiikirdir. vey,. bih-ekfile murac~at ey'c:::,~leri 

EIJI!. NAÇİ -::_Hoş geldi, sefa geldi. Bun-_ _ Kafk~_!Jpereti 4_ perde Sakız ağacında Bostan_ sokağında i1~~1::111': ____ . ___ zivle müracaat olunmrn. ooför lımail. f 
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bir nakıl vasıtası 
1 

-··::;ı.,-

Doç kamyonları her nevi yolda, en ağır şerait tahtında muvaffakıyetle çalışacak 
tarzda imal edilmiştir. 

keJaı:n~r, yağınur, kar ... D:)Ç nıotörünün kuvveti karşısında hükümsüz nıanilerdir. 
ka ınızın her tarafında Doç, kışın karla kapannuş yolları tek başına açnıakla 

lann1ıştır. 

Memle 
şöhret 

çık~ik yokuşlarda Doç kaınyonunun çeknıe kuvvetini tecrübe :din. ~iğ~rl~ri.~in boş olara~ 
b· . flladığı yokuşları, Doç kamyonunun azami yükle tırnıandıgını gorduğunuz zaman sahı-
tnın · · · k • l d ğ · d c • ed enırıne bundan muti bir nakil vasıtasını tasavvur etmenın ım anı oma ı ını sız e teırı-
eceksiniz. 

Bizzat tecrübe ediniz! 
TUrklye için umumi veklll ı 

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekası 

idarehane ve satış yeriı 
Beyoğlu istiklal caddesi No t68 

letefon Beyoğlu 742 - 743 ·relgraf :Tatko 

\ 

Garaj ve tamir yerı: 

Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 

Telefon Beyoğlu i755 

Taşra acantahkları ı 

tnkara : Zabıtçı Zade ve şeriki 
~nıir : Mahmul CelAlettin bey 
A. ayseri : Muhaddis mde Alim bey 
G da~a : Muharrem Hilmi hey 
l'azıayıntap: GüZf"I bey zade Hasan hey 
~abzon : Hacı Abbas ve mahtunıları 

Yarbekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 
Edip beyler. 

Matbaacılara ilan~ 
ve ;onguldakta Y tiksek maden mLihendisl mektebine muktezi 

llılinai. 6.· 929 tarihinde münakasaya konulan kitap tabiyesi 
dit d.~1 20-7-929 tarihinden itibaren bir m_ah daba tem-

e ılınıştir. 
1'alipl · k llıade enn Istanbulda Şehremaneti karşısında ınıntıı a 

tııura~ ınuhendl.sUğine ve Zonguldakca mektep müdürlüğüne 
aat etmeleri ilAn olunur. 

iŞLi TERAKKi LiSESi 
Nı (leyıı şantaşı : Halll Rlfat Paşa konağında 

Ye nehart) ıı: 
8 ••ımlanna talebe kayıt muamelesi, her g8n 
•at 9-17 

Bursa : Nasuhi Esat bey 

Samsun : Esat efendi zade Seyyit 
BilAI bey 

Gireson : İsmail mde Vahit ve Şürekası 

İsparta : İntibah şirketi 

Malatya : Badılı zade Tahir bey 

Devlet ~enıiryolları ve linıanları uoıuoıı i~aresin~en ; 
Münakasası lesholunan kayseri atelyeslne Kit 12 Km. ilk yol 

malzemesi tekrar kapalı 7.arf usullle münakasaya konmuştur. 
'Vlünakasa 8 Eylül Pazar günü saat 16 da Ankarada Devlet demir· 

yolları binasında yapılacakar. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ye muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umumi müdürlük kale
mine vermeleri l!zımdır. Taliplerin münakasa şartnamelerini 20 lira 
mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinden, lstanbul Haydarpaşa 
mağazasınC.4n tedarik edebilirler. 

ilan 
Devlet Denıiryolları ve Limanları umumi i~aresin~en: 
Münakasası fesholunan 60 kın. yol malzemesinden yalınız büyük 

malzeme tekrar kapalı zarfla münakasaye konmuştur. 
Münakasa 26 Eyllıl Perşembe günü saat 16 da Ankarada Devlet 

Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

l\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umum müdürlük kale
mine vermeler! !Azımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini IO lira mukablllnde Ankarada 
malzeme dairesinden. lscanbulda Haydarpaşa mağazasından tedaıik, 

dehilirle . ..._ __ ~---

• 
1 
• 

TRl~ 
Bl~IKLlHI 

\T atandaş ! yerli amelesile yapılan yerli n1alların1 kullan! 

Yerli malı almak meinleket borcudur. 
Avrupa fabrikalarına ne kadar esir ol iuksa artık elverir, nıenı-

leketimizde bu gün sana)~ terakki etnıiştir, vücuda getirilen n1al
lar Avrupanın en nıeşhur fabrikaları ınanıulatına tanıanıen nıu
adil ve hatta faiktir. Binaenaleyh nıuhterem vatandaşların11zın 
dahi yerli n1alları tercih ederek in1alat sahiplerine cesaret vernıe
leri bir vazitei vataniyedir. 

Evelce bir ecnebi fabrikada nanı ve hesabınııza inıal ettirdiğiITıiz 
RADİUM TRAŞ BIÇAKLARINI bugün nıenıleketinıizde yapnıağa 
başladık. işbu IIAKiKI RAOlUl\ıl TRAŞ BlÇAKLARIMIZIN 
gerek cinsce gerek fiatçe ecnebi mallarından pek üstün olduğunu 
anlan1ak için bir tecrübe kafidir. Ar~ık başka bıçak kullannıaya
cağınıza hiç şüphenıiz yoktur. Halis lsveç çeliğinden nıamul işhu 

HAKİKİ RADiUB TRAŞ BIÇAKLARIMIZI her tarafta arayınız. 
10 ADEDİ 60 KURUŞA perakende olarak piyasaya çık.ardık. 

Toptan satıcılar için ayrıca nıaktu fiatın1ız vardır. TAKLiTLE
RİNDEN SAKININIZ. İmalatın11zı görınek arzu eden zevat için 
fabrikanuz her zanıan açıktır. Her hu usta izahat verilecektir. 

Fabrikası: Osmanlı Bankas\ ile Şişhane Karakolu arasında ikinci 
ekmekçi fırını ittisalinde "RADIUM TiCARETHANESi,. ·Telefon: 
Beyoğlu 2878, posta kutusu: Galata 313, telgraf: lstanbul RADIUM 

... ııı)[ 

\ıııııo. 

Otomobil Lastiklerinin Şahıdır 
Merkez Deposu: istanbul, Sultan Hamam,Mesadet Han 

• 



Yel~enci v~uarları 
lmir sür'al poı!ası 

Luks İsmet paşa 
e seri 
vapuru 18 agustos pazar 
günü tam saat 15 te Galata 
nbtıının- J i hare
dandoğru zm re ket 

edecektir. 

Kara~eniz ~ustası 
ANADOL 

VAPCRU 
18 ünü 

ağustos Pazar Jşam 
Sirkeci ribtımından hareketle 
doğru ( Zonguldak., İnebolu, 
Gerze, Samsun, Ordu,Cireson, 
rabzon, Sürmene, Of ve Rize

ye gidecektir. 

Tafsiltt için Sirkecide Yel
kenci Hanında k!in acanta
sına müracaat 

Tel lstınbul 1515 
Ve Galatada merkez rıh

tım hanında Çelepidi ve ata
fikıpatl acantalıı;ına mıiracaat 

Telefon Beyoıtlu 854 

Yekta 'ıqııırları 
BARTIN El\.!'iPRES 

POSTASl 
İnönü 2 vapuru Ağuı-

ıosun 19 inci 

rt · ~ünü akşamı sut paza eSl 18 de Sirkeci nht· 
mından hareketle Akça Şehir, 
Alaplı, F.:rtyli, Zonguldak. Baran, 
Ama"•, Kuruca ~ile 'e Cide / 
iskelelerine azimet '" avdet ede· 
cektir. 

\1ürıcaat mahıli Emin önu lzmir •okak 
nlimero 20Telelon: lstanbul 1399' 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, lüks karadcniz postası 

Millet vapuru 19 
aiıu>tOS 

P a Zar 1 e Si ızıınli ak~aını 
saat 18 ıle 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, 1ncbolu, Evrenyc, 

Samsun, L' nye, Urdu, Gireson, 
Trablzon, Rlze 1 ye gidecektir. 

~furacaal mahali: İstaubl 
Meymenet hanı altındaki yazı. 

hane. Telefon lsı:uıbııl 1154 

' -Bartın lüks ve >ürat postası 
Elektrikle mücehhez muntuam 

kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus muhafazulı A YDJ T 
mahalleri haiz 

vapuru Pazartesi 
19 Ağu-tos 

saat 18 de Sirkeciden hareketle 
l·:reğH., Zonguldak. Baran. Kuruca 
şile, Cide İnebolu, llişe. Abana 
ve Ayancık ) lskclclcrine azimet 
ve avdet edecektir 

F8zla tafsiiAt için ~:minönü 
Rıhtım han l 2 numaraya müracaat 

Telefon : 2684 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPURLAR! 

Kara Deniz Postası 
HiLAL 

SALI vapuru20 
ai(ustos 

ıriinil akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Zon~uldak, lnebolu. 
(;erze., . am&un. Gireson. Tirebolu. 
(.örele, Yaldıkcbir, Trabzon iske· 
lelerine azimet 'e arn ı i>kcleler 
'e Faısı ve Cnycye İıı;rayarak av· 
det edecektir. \"uk ve yolcu için Sir 
ıecide ycııl handa 1 numrolu acen
tesine inliracuı Telefon: lsıaıbul
. ı ı o~ 

-

~nrı nıııı ı ~~~:~~!:! 
------·• ı-: NORO·FORTIH Merkez Acontu~ Galatı köprtl • - "'·- .. ,._ _,_.,· 

qıf1J1d.t. Beyoğlu 236ll Şube M' J?ı'C HAIIMSltLİKWU 
ıcınteıı: Mtlımudly• Haııı alotdı l M EDI · 

hıanbuı 2740 ı. K_t.lR., GAIL "' 
iıınir ·Mersin ılr'ıl postası · ır.işıtll'I ı<ttı.lt<v.YAttrıWAAlllllA ~ , ;: cSODO·OASTRINl 

(:\<lahmnt Şevketpaşa) vapuru Mu.tıılıaonpl'K r~81Rl/Dllf 
20 ağustos salı 12 de Galatı UUZMiN V"RALl\R 
rıhtımından kalkarak Çarşam- l".,,."\\(1.Al\.\llT~NllÇIBAIWlıı~ 
b iz ''.' Slt<ATRiN • " ı sabahı mire ve akşamı ..ı:.ı,.... _ ,.. ..... ._ ,.. .. -
lzınlrden hareketle Antalya , 
Aıaiye, Mersine gidecek ve 
dönli,te Taşucu, Anamor, Aıa
iye, Antalya, Kuşadası lzmlre 
u~ayarak gelecektir. 

lyYılt slr'al ,011111 
(Mersin) vapuru 20 Ağustos 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gellbolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkôr iskelelerle bir
likte Altunolup;a uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmai. 

19 Ağustos Pazartesi Trabzon 
biriuci O>tası vapılma acaknr. 

Pertevnlyal vakfından: 

Şişlide lzzetpaşa sokağında valde 
eparnmanının 1 nuınerolu dairesi 

müzayedeye kouulmuştur. Yevmi mü· 
zayede 21 Ağusıo• 929 tarihine 
müsadif çarşamba günüdür. Talip· 
lerin yevmi mezkı'ırda saat 15 e 
kadar lstanbul Evkaf müdürlyednde 
Penevn!yll idaresine ve encümene 
mtiracaıc eylemeleri. 

( 'ihanştimul marka 

( MANDLEBERG ) 
Empermeabilize gabardin 

Pardesülert 
Gelmiştir 

Vücudu rüzgdnn ıc<irlne karşı 

muhafaza eder. 

Hatif ve ~lyllmesl kolay 
Yalnız Galatada Kamköyde 
Voyvoda caddesi karşısınôa 

ekselsior 
B!!,yük elbise mağıza•ında saulır. 
Tedl atta Teshllı\t 

30 . 5 
J() 5 

730 - 130 
730 130 

29 • 44-0 

47 Dış 

6- 75 iç 
27 Dış 

3. 75 iç 
3- 7.5 iç 

_FIRSAT..,.~ 
Hareket bueblylo gayo 

ıttzel mobllyoler rızayı tarafeyn 
ve ıtıUealt \leraltle satılacak
tır • Saat 10 ııa 18 ara· 
eında BeyoQ'lunda Ata Ham
amında l(Ulban ıokalJnda 18 
nıımerolıı Ata Hamam apartı 
manının 17 numeroln dairesine 
moracaat. 

iia • • • • 11 • • • • • • • 

Doktor A. kutiel 
Elelıttrtk nWdnelerlyle bollolulıhıtıı. ldıu 
darlıRt, prostat, ııdtnıllktldar,, bel fl"ldı· 
UR! cfü ve flnı•glyl ığrılQ: ledavj eder. 

Karalcöyde Börekçi tırıııı llluıııda 34. 

Belsofnkluğu freu ği 
olanlann nazan dlkkadnı 

Dr. Horhoronl 
Fennin en son uıullle kat'i 

olarılı etki ve yeni belsoğukluğıı, 

frengi, idrar dırlığ~ bal gev,elıliği 

ve meHn• ve bilcümle kadın ra· 

U
ızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 1 
okatlıypyannd.t ımektep ıokalı 
o 35 Tel: B. O. vş2 

DOKTOR 

İZZET KAMiL 
Ytnl ve eski belsoğukluğıı rm

rw cildiye ve frengi tedavi eder 
Bahçeklpı şekerci Hacı Bekir 
karşısındaki apartmandı 1- 1 /2 dan 
16/1! ya kadar-

BELSOC.UKLUGU 
FRENGi VE VDEM1 IKTIDAR 

DOl(TOR SITKI NECiP 
l'arls (SEN LUI ve ( NEKER) 

kıllniklerinden mezun. Frengi en 
mileısir Belsoğııkluğıı ve lhtilAtan. 
aşılan ve ( Ozonoterml ) ile az za
manda ve nüksetmemek üzre tedavi. 
yeni Postane karşısındc Velora fian. 

820 - 120 
820 . 120 
760 90 
760 • 90 
765 • 105 

-

35 Dış 

5· .iO iç 
15 Dış 

3 iç 
17 Dış 

Adres - irkecl Salkım söp;ıit yeni dükkAnlar 

Hayırlı Zade Naci otomobil lastik deposu 

············~············ BlR MUHASİP ARANIYOR ..._, ... 
Taşrada çalışmak üzre Fransızcaya ve usulil muha>ebeye hakkiyle 

vakıf bir gence ihtiyaç vardır. Talip olanlann merkez rıhtım hanında 
Balya Karaavdın şirketine müracaatları. ········==······ eeeeNişantaş Karakol karşısında 
Leyli ve p • L• • tan1 
nehari eyzıye ısesı devreli 
Kayıt tecdidi ve yeni kayıt muamck>i cumartcsı, pazartesi, 

Perşembe günleri >aat 1 O - l lı ya kadar 
..... Telefon Beyoğlu : 4039 941tee41t6 

... 

-
BİN SÖZ 

BİR RESİM 

Dun lstanbul mevalmlnln çok sıcak bir ıtUnUnU yef ı dı. Sıcaktan bunalıh kalan halk. 

• 
OTOMOBiL SAHiPLERiNE 

ve şoförlerin nazarı dikkatine: 
ikinci nevi FA YRESTON IAstlklerfnden eski bir stok piyasaya çıkarJIJ11h 
olduğundan muhterem müşterilerimizin müteyekkız bulunmaları ve 

Fayreslon ıastiklerl 
ancak esamisi zirde muharrer resmi acantalıklarımızdan mübayaa etmelerini 

TAVSİYEYİ BİR VAZİFE ADDEDERİZ 
Aksi lak~ir~e F A Y 8 E S T O N acenlaların~an ba,ka ıer~en JBpJlıcak ıllbaJaallar~an 

~olayı ~i~ bir ınes'ııliyet kabul elmiyeceıiınizl beyan eıleriz. 
FA YRESTON lastikleri umum Tüı:~iye depoziteri: 

J.J. HOHŞTRASER ve ŞUREKASI 
Istanbul ve 'Beyoğlu acantahklarımız: 

lstanbulda: Sirkeci Nur Han altında Şevrole ~ Taksimde: Amerikan ~araj1 Levis Hek ve şeriki 
acentaşı M. Faik, A. Remzi ve şeriki beyler. i:~ Taksimde: Otomobilciler kooperatifi 
Üsküdar acentası: f ;ı Galata da : Kürekçilerde Artin Dondikyan Efendi 
Üsküdarda Şevrole acentası Sabri bey. ~ Galatada: Tophanede Hacı Molla zade Mehmet tıc 

Taşra vilayatta dahi yalnız FA YRESTON un resmi acantalıklarına müracaat edinfı. 

Tasarruf kumbaraları 

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

TÜRKiYE iŞ BANKASI 

Ka,alı zari usulile ınüınatasa 
Ankara Nafia su işleri müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi ( 14162 lira ( 66 ) kuru~ olan Baljtat Galeri ve 
Diranaj su toplama inşaatı 9 '8 1929 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile munakasaya vaz edilmi~tir. 

Müteahhit eV\ el emirde ( l Oh~) lira teminat akçesini ve ya 
llükômet lıankasılc sermayesi Milli CJian ban•a!ardan birinin kefalet 
mektubunu iraeye mecbu~dur. ,,. 

Miınakasaya iştirak edecek müteahhidin bu gibi su in~aatı yap
mış olduguna dair idareyi tatmin edebilecek vc,-aik ibraz etmesi 
azımdır. ihale 29 Ağustos Per~embe glinü şaat 15 t~ Ankarada 
Makamı Vilayette icra cdllece~inden Proje ve evrakı kcşflyeyi gör
mek isteyenlerin Nafia su işleri müdürhiıtüne müracaatları ilan 
olunur . 

GiT 
Mayii, Nevyorkta 

STlNDlRD DiL COMPUY 

kumpanyası müs
tahzeratındandır. 

. - "~ Avrupanın en bUyUk sergilerinde altın madalyelerle ııı•~-~ı 
takdir olmuştur, F'iatı 60 ve yedeği ayrıca 20 kuru,tur. Her e' 
ve ıtnyat mağazalarında bulunur. ./ 

i~liJe ve tal eti levazım nıü~iriJetin~en: 
8 
"' 

Adliye sarayı kalirüferi için yüz on dokuz ton kok kömürü ıO· ııı<' 1 

tarihinden itibaren aleni münakasaya konulmuştur taliplerin şart<'~ıılO 
görmek ve almak için AnkaraJa mi· bayaat komsiyonuna ve Jst•"

1
, ,., 

Adliye levazımına müracaat edecekleri ve ihalenin Ankarada ~ 
kfileti mübayaat komisyonunda icra kılınacağı ilan olunur. 

KARON Alman kltaphanesl 
aeyo~lu Tünel meydanında 52~ 

MESUL MÜDÜR BÜRHANE1"fİ 


