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eçenıerde M L H 
a olara O" • an~. d~nizini ilk a ay e 
1 toıı .,e ıldıgınm yinnin-

e veı 1' ııu tcsit edildi. Yinnı 
konferansının akıbeti bugün belli olacak 

ti ıarıKuliid b" h · ak telakki e. ır adıse, 
uı her- • edılen bu uçuş 
bir sef~~ te~rarlanan alela 

'Parı en ıbarettir. Lon-
"·- ·~,, ara ındaki seyahat 
:""llıJ o sefe · 

tir a· rı menzelesine 
osıa· ır hamlede bü ük Ok 

rın a ılcb 
Japon , gı, Almatıya'-

lerde, J~a uçuldugu bu de 
ıı dest 1 sene evelki uçuş

) gib1 uan~ nııtolojik bir ma
ktedir ~ ve tarihi görün
bır Ço albuki okurlarnnı-

1ıiot'un g; Man kahramanı 
hrlarlar ~ım Uçu unu bile 
le b · akıkat şudur ki 
le ıçi~un arasnıdakı kısa 

ı,?aYret de fen ve teknik akıl-
~ ve •nk~er~cek derecede te
'-Qtistoph ı a etn:ııştir. 
ta tab· e Colomb'un hafta-
le ıat ve 1 1 Cderek nsan arla müca-

ııu L' geçtigi Atlas Okya
tek baınc!berg 1927 Mauısın 

td' ına b' h , 1• Merakı ır amlede aşı-
r! ırıeseıe. ; tahlil edilecek 
taiarca d. caba Co!omb'un 
ctı' t· evarn ede .. 

• •ndber • n azmu me 
<le te•-a· .. f gh de saatler i
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~1Yon derece . 1~ ve azami 
tısı Ya <ild" esını bulmuştur. 
ta göt" uren veya ebedi ba
ti . Uren k h~.-
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5ahas1 ~ gorgü ve faali-

ıl e~diy gcrıışledi- Orta za-
oğ,h eıı kap dı . 1 ~·Yeni b' an , ve yen-
i . iyeı ır hayata terket
sıııce artık her tarafı 

~ilııos ınaıuın olan b" .. k 
sıııe YolJ uyu 
~ hakinı. ':;1 vasıatsiyle kü
ıc[ilııı hay ır vaziyete girdi. 

1 ;\J:ltj rettir ki pek ma d
•~ etti«· · ' 

r ~ı ara. stınız bu asrın in-
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YYareciJ ır. Olen ve yaşa
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alıey ~~ler okuyoruz. 
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tıı hv, d s et bir mahalle 
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La Hay konferansının içtima halinde alınmış bir resmi 

Harbin tasfiyesi 
La Hay konferansında 
etice bugiin; ya Y oung ı)lanını 

kabul edecekler, ,Tahut ta 
reddedip (lağılacaklar 

Tamirat meselesini kat'i surette halletmek için La Haye'de 
toplanan konferans, ilk gündenberi buhranlar geçirerek bu ine 
kadar sarsıntı ile devam edebildi. Filhakika Ağustosun 6 mcı 
günü toplanmış ôlan konferansın bu güne kadar süren hayatı 
pek karışık geçti -lene bilir. Hiç bir gün geçmedi ki konferansın 
akamete uğrayacağına dair rivayetler çıkmış olmasın. 

* * * 
1NG1L1Z MALiYE NAZIRI VE 1HT1LAFIN 

SEBEPLER 
Lahi konferansı denince İngiliz na itiraz ediyorlar. Inııilterenin A· 

mürahhası M. Snowden i hatırlama- merilmya olan borcu derecesini tut
mak kabil değildir. Konferansın daha madıjı için bu tamirat bedelini art
ilk gününden itibaren aldığı vaziyetle tırmak iıtiyorlar. M. Snowden bu 
herkesin oazan dikkatini celbeden M. huıusta çok iorar etti. lqi!iz metali
$~ gittikçe iarıu e mukave- binin temamile tatmin edilmeıinl ;.., 
metinde devam etti. tedi. lıte konferan11n ııeçirmekfe ol-

Konferansı bir birine katan ihtilS- duğu buhran bu muhtelif noktai na
lın sebepleri 17'alilmdur. Almanyadan zarların telifindeki müıkülatt•n ileri 

geliyor. 

M. Snowden 

Konferansın toplanmasındaki aebe
plerden biri tamirat meselesini'1 tasfi
yesidir.Bu konferansın mali cihetidir. 
Fakat bir de siyasi mesele var .. Bu 
da Renin tahliyesidir. Ren İngilizı 
Fransız kıt'aunın işgali altmdadır. 
Bu işgal muahede mücibince 935 se
n~aine kadar devam edecektir. Fakat 
Almanya artık tamirat meselesinin 
halledilmesi ve kendisinin artık ce
miyeti akvama girmesi suretlle dev
letler ailesi arasına dahil alması ha
sebllc Renin bir rehine olarak mütte
fiklerin elinde kalmasina !Uzum ol
mııdığını iddia ediyor. 

Young planı yapılırken Almanlar 
bu meaelede israr ettiler. Fakat Pa
riste toplanan mütehassısların içti
maı tcmamlle iktisadi ve malt bir 
konferanstı. Bu konferansın Ren in 
tahliyesi hakkında her hangi bir ka
rarı ittihaz edebilmesi salahiyeti ba

mUttelik devletlerin alacaj!ı olan pa- ricinde bir geydi. Fakat Young pli
rayı kat'[ surette tespit edecek kaç nına manidar bir kayt kondu: Alma
seneden beri sürüklenip gelen tami- nyanın işgal mesarili diye müftefikle
rat meselesini harbin tasfiyesi namı re vermekte olduğu para ı eylül 929 
altında katı bir neticeye bağlamak i- dan itibaren verilmiyecektir. Bunun 
çin alacaklı devletlerle Almanyanın manası Rende asker bulunduracak o
en ileri gelen iktisat mütehassısları lan devletler bundan sora isterlerse 
geçen subatta Pariste toplamışlardı. masraf etmeğe göre alıp kendi asker· 
Bu içtimaa Amerikalı mütehassıs M. !erini kendi paralarile besliyebllirler 
Young riyaset etti ve dört ay süren demektir. Halbuki böyle bir fedakiir
müzakerelerden sonra Alman mü- lığa katlanmak zordur. 
tebassıslannın da iştirakile ve ittifak Şimdi Almanlar kendilerinin Young 
ara ile bir plan hazırlandı. İşte bu planını kabul ettiklerini, onun için 
plan tamirat meselesini hallet- Renin tabliyesi lazım geldiğini söy
mek, Almanyanın ne kadar para vere lüyorlar. Fransızlar ise bütün allka
bileceğini tayin etmek üzre bütün bu dar devletlerin bu planı kabul etme
meselenin halli çarelerini gösteriyor- !eri icap ettiğini ileri sürerek Renin 
du. Mamali bu planın mutlaka kabu- tahliyesine yanaşmıyorlar. 
Ju için devletlerin verilmiş bir taah- dl ve mali mesaisinde Labi konferan
bütleri yoktu. Llkin dört ay süren Bu surette hem siyasi, hem iktisa
müzakerat neticesinde bütün miltehas sı bir çıkmaza girmiştir. Bu müşkül 
sıslann ittifakile kabul ve imzalanan şerait altında konferansın akiın kala
bir plan neticede kabul edllmiyecek 

1 
cağı, yahut tehir edileceği tekrar e

olduktan sonra o dört aylık emekler dilip duruyor. Dün gelen telgraflar 
neye yarayacaktı ... ? da ümitleri arttıracak gibi değildir. 

Alakadar devletlerin mürahhBBla- Konferansın mukkadderatı hakkında 
n bilahare toplarup bu plan bakkın- 1 bugiln bir karar verileceği anlaşılıy
da müzakerelerde bulunacaklardı. İş or. Bakalım ne olacak ... ? 
te Labi konferansı da bunun için to- Dün gelen telegraflar şunlardır: 
plandı. ZAIF BiR OMIT 

Lakin İngiliz maliye nazırı M. LONDRA, 22(A. A.)- La Heyde 

, ....... ~i·tt~ ...... 
Ga:ıl Hazretleri dUn 

akşama kadar sarayla
rında istlrJlhat b11gur
nıuşlar ve geç vakıt Bo
ğa:ılçlnde bir tenezzüh 
icra bugurmu~lardu-. ........................... 

Gene hakem 
usulü 

Yunanlılar yarın 
hava tarihile son 
notamıza cevap 

verecekler 
ATİNA, 23 (A. A) - Yunanis

tanın !~rkiyeye verecegi cevap, ha
va tankile pazar günü verilecektir. 

Bu cevapta bütün muallak mesele
ler hakkında umunıl bir hakem usulü 
ne müracaat edilmesini talep etmek
tedir. 

SALAMIS 1 ALACAKLAR MI? 

ATİNA, 22 - Bahriye nazırı, bir 
heyetin riyasetini alarak "Vülken" 
namındaki Alman deniz tezgahlarına 
giden miralay Papaleksopulosun (Sa 
lamis) zirhlı~ hakkındaki raporunu 
beklemekt~dir. Bu . rapor geldikten 
sonradır ki (SalAmıs) in mübayaa e
dilip edilmiyeceği anlaşılacaktır. 

VAZiYETi TETKiK ETTiLER 

ATİNA, 23 (F.) - Firkalar rüe
sasından mürekkep biiyilk komiıyon 
Hariciye nazırı M. Mihalakopulosun 
riyasetinde bu gün toplandı. 

M. Mihalakopulos, Türk Yunan 
messelelennin bütün safhalarını izah 
etti. İçtimada kraliyet fırkası reisi M. 
Çaldaristen başka biltiln fırkaların 
mümessilleri vardı. 

Hariciye nazırı vaziyeti uzun 11.1a
dıya izah etmiş, Türldyeyo verilecek 
cevabi notanın metnini okumugtur. 
İÇtlmada hazır bulunan ırka ar rüe
sası hükilmetin siyasetini taıvıp etti
ler. 
Mevı menbadan &lınan alilma-

ta göre, cevabi nota en nihayet puar
tesi gilnüne kadar Ankaraya gönde
rilecektir. 

Zaroağa 
"Amerika denilen şu mem

leketi muhakkak gidip 
glJreceğim,, 

. Dünyanın en ya§lı adamı Zııro ağa 
bır ay kadar evvel Tophanede geçir
d.iği araba kazasından elan mustarip
tir. 

Zaro ağaya bu araba kazası fena 
halde tesir etmlt düştüğü yerden kal
dırdıp evine götürüldükten sonra üze 
rine düştüğü sağ kolu titmi§ ve bu 
ağrı yüzilnden hastalanan zavallı ih
tiyar iki hafta yataktan kalkıunamı§
tır. 

Bir muharrimize henüz sokağa çı
kan Zaro ağa hastalığı ve Amerika 
s~yahati hakkında şunları ıöylemi§
tır: 

- O menhus arab; bana çarptık
tan sonra fena halde hastalandım ve 
iki hafta hasta yattım. 

Sağ kolum ve elim hala ağrıyor. 
AMERiKA YA GiDECEK MI? 

Bu hastalık ve ağrılar bana Ameri-

Zaro a/a 

kaya gitmeği falan hepsini unuttur-· 
du. Şimdi hamdolsun biraz iyileştim. 
Yavaş, yavaş geziyorum. 

Amerika denilen şu memleketi mu-
hakkak gidıp göreceğim. · 

Artık bilmem Şebremanotindcn i
zin istiyeceğim. 

BAŞKA BiRi DAHA 

1\ııe değil E:?nn ın nutukla
'tiıı ~· lindb ınştein'lerin fen

'ıı keltnerı e_rgh'lerin Costes
~ ahraınerın tabiata galebe 
e can aı anlıklarından kuv-

acaktır 

Snowden konferans açılır açılmaz, bulunan gazete muharririlerinin u
Young planı denilen şeyin kabulu i- mumi hislen ve intibaları §U merkez
çin İngilterenin bir mecburiyeti ol- dedir ki muvaffa~y~t ihtimalleri a
madığını açıktan açığa söylemiştir.M. de~a. mefkut denilebilecek derecede 
Snowden her şeyin yeniden mllzake· zaıftır. Vazıyet her halde gayet na
resıni ve bilhassa İngilterenin tat- zik ve batta vahimdir. Yeğine ümit, 
min edilmesini istiyordu. önlerine çıkan adeta gayri kabili ik- Şimdi kargına başka biriııi daha çık 

tiham müşkülata rağmen müzakeratı lı. Amerikaya beraber gidelim diyor. 
INGILIZLERIN NOKTAl her neye mal olursa olsun eyi fena Bakalım bangisile kısmetse onunla 

l)•t ~_MESUT 
A.1.ı-.. 1 en .. -
c~'"A.ıt.ı, curneni 

llıc~i ' 23. 1' 

NAZARI bir neticeye isal azminde olan murab- gideriz. 
İngilizler, Younıı planı yapılırken basların bu mücellidane himmet ve Muharririmizin Amerikayı neden 

lngiltereye kartı haluızlık edildiğini gayretlerindendir. Ren eyaletindeki bu kadar görmek iıtediği ıualine ce
ileri IÖnnütlerdir. Younıı planı en zi.1 askerlerin eylülden itibaren ğeri al- vabınde demiştir iri: 

aca - kat'i en ve sa- -Ne bileyim ben orada tramv~y-

Deniz müsa- j 
bahaları inti
zamla yapıldı 
Yarışta Kazım ve is
met Pş. lar Hz. tile 
Dahiliye, Maliye ve-

killeri bulundular 
Deniz mektepleri yuıtları talebe

siyle amatörler arasındaki deniz mü~ 
sabakaları dün Heybelıadadaki de
ni.ı lisesinin önünde intizam ve mu~ 
vaffakıyetle aypıldı. 

MÜSABAKA SAHASINDA 

Köprüden diın sabah saat 8 ve 8 
buçukta hareket eden vapurlar, alay 
bayraklarile süslenmı Deniz lisesi 
sahasına, güzide bir davetli kitlesi 
getirmişti. Hususi surette tefrik e
dilip yegane kusuru sahilden ibraz 
uzaklığı olan tenteli mahaldeki da
vetlilerin yarısını hanımlar teşkil e
diyordu. 

Danımarkada kongrenin toplandı/!t Kronborg şatosu 

MERASİM 

Mızıkanın iknci vapurla gelmiş ol 
masından dolayı müsabakalara muay 
yen vaktinden bir a zgeç başlandı. 
Mamafi bu mecburi teahhur öğle sı
cağından ihtilas edilen yarım saat 
sayesinde müsabakaların akşam tam 
vaktında bitmesine mani olmadı. 

Müsabakalardan evel bütün deniz 
talebesinin tazim resmi arasında İs
tiklal marşı kaimon dinlendi. 

MÜSABAKALAR 

Sıra ile yapılan müsabakalarm ne 

Milletler arasında 
Beynelmilel kongralarda 
J\fekt<'p ve terbiye vollı ilf' İnsan
lar içiıı saadet' c sulh hedefleriııe 

'arıııak kabil olacak ıııı( 
ELSENÖR KONGRESiNDE: ao

soluk soluğa koşantren hepimiziSund 
boğazının bir kö~esine silkerek altın 
başaklarını şimdi sey ettiğimiz tarla
lara doğru yükünden kurtulmuş ne
şeli bir köylü kız hafifliği ile kaçıp 
gitti. Kahkahaları halli duyuluyor. 

Kongrecilerin gayet mühim say
dıkları ilk işlerden biri başlarını so
kacak yer bulmaktır. Otellerinin iati
ap kudreti mahdut meaafelere göre 
he~planmış Elııenör kadar kilçlik 
şehırlerde bu ehemmiyet en birinci 
safa geçer. Avlarını havadaki koku 
~inden arayan tazılar gibi hangi iı
tikamete atılacaklarını daha keatire-

e~~~e~ileceğini ve niçin birle§ilmo 
dıgını merak ediyorum. Beni tenvi . 
etmenizi rica ederim. 

Bu sualimi tatminkar bir cevap b 
maksızın beyhude yere Cenevrede 
Elsenora kadar gezdirmiş oldu 
Benim anladığım derin fark iki t 
tebbuoten birinın Amerika dan d 
ğerinin Londra'dan gelmekte oi 
11dır. 

lmiyerek turaya buraya looa ve te• 
!aşlı saldırışlar yapanların yanında 
yerlerini evciden temin etmiı baıi
retkirları derhal tanımak kabildir. 

Hemen her milletten miımessıll 
ile konuıtum. DerunJ kaıwıtlerı 
yokladım. Büyilk bir zümre>. "Te 
biye ve mektep yolu ile daını1 s 1 
mezhebinde hakikaten samimi bu 
dum. Bilhassa bir İngilb kadın h 
milletin hürriyet ve !atikl!l bak 
etrafındaki kanaatlerinin §İddetiy 
beni miltehayyir etti. Hakikat şu 
bunların çoğu dünya itleri hakkın 
ç?k az ıey biliyorlar. Dünya dedi· 

ismet Paşa Hz. yarı1 mahalltnt 
gelirluktn 

ticelerini yazıyoruz: 
1. - 100 metre yüzıne [talebe]: 

Gedikli mektebinden Fahri efendi 1 
dakika 21 saniyede birinci, Deniz li
sesinden Yaşar efendi ikinci. 

2. - 100 metre yüzme cklilplen: 
Beylerbeyi klilbünden Cemil Efendi 
bir dakika on beş saniyede birinci, 
Deniz lisesi yurdundan Mithat EEf. 
ikinci. 

3. - 50 metre arka üstü yilzıne cta 
lebet: Gedikli mektebinden Bilil E
fendi 41 saniye dört beşte birinci, 
Deniz Ji&esinden Mithat Efendi i
kinci. 

4. - 50 metre arka üstü yüzme 
cklüplen: Deniz lisesi yurdundan 
Orhan Efendi 46 saniyede birinci, 
ayni yurttan Bebzat Efendi ikinci. 

5. - 200 metre yüzme •talebe• 
Gedikli mektebinden Muzaffer Ef. 
3 dakika 27 saniyede birinci, ayni 
mektepten Fahri Efendi ikinci. 

6. - 200 metre «klüpler.: Deniz 
liseıi yurdundan İhsan Ef. 3 dakika 
bir saniyede birinci, Beşiktaş klü
bünden İsmail aHkkı Ef. ikinci. 

7. - 40 metre mastalye yarışı: Ta
lebe arasında yapılan bu yarış eğ
lenceli müsabakalardan biriydi. Ya
rışın mahiyetini anlatmak için pu de· 
nizci tabirini bilmeyenlere izah edi
verelim: Mastale, gemilerde kullanı
Jan, yuvarlak, iki saplı ve vasat ce
sametinde su tekne veya kovasıdır. 
Bu teknenin içine oturup ellerini kü 
rck yerine kullanan deniz lisesinin 
iki talebesiden daha tecrübelisi Nec
mi Ef. birinci, Edip Ef. ikinci oldu. 
İSMET Pş. Hz. YARIŞLARDA 
Bu 91rada Başvekil İsmet Pş. Hz. 

mektebi teşrif buyurdular ve şiddet
le alkışlandılar. Bir zabitin "Paşamı 
zın şerefine üç defa,, hitabına deniz 
talebesi yürekten kopan üç "Yaşa!,, 
ile mukabele etiler. Paşa Hazretleri 
mektebin balkonundan yarışları ve 
bilhassa denize atlama ve dalma mü
sabakalarını büyük bir alaka ile ta
kip ettiler. 

8. - 400 metre yüzme ctalebe•: 
Gedikli mektebinden Muzaffer EEf. 
7 dakika 19 saniyede birinci, ayni 
mektepten Hüseyin efendi ikinci. 

9. - 400 metre «klüplen Deniz 
lisesi yurdundan Fazıl Efendi 6 da
kika 54 saniyede birinci, Salcihattin 
Efendi ikinci. 

ıo. - Klüpler arasında bir çifte 
futa yarışına Galatasarayla Beykoz 
yetişememişlerdi. Bunun için Bey

. · · if iki f tası bunu 

Saat 16,5. Kronborg şatosunun ge
niş bir me.ydan denebilecek iç avlu
su 2000 kongreci ile hınca hınç dolu. 
Asırlardanberi İsveç oabillerini gö
zetlemekten usanmış sivri kuleler 
avluyu kuşatan yüksek duvarların 
mazgalları arasından dünyaya yenı 
bir nizam ve ahenk vermek iddiasını 
güden cemaatı süzüyorlar. 

Celııe açılmıştır. Danimarka Baı
veklli M. Staning kürsüde. Yeni ter
biye mesaisinin insanları daha geniı 
saadete götürecek bir yol olacağı li
mit ve emniyetini ifade ediyor. Da
nimarka'nın b uyol üzerinde bir mer 
bale olmaktan duyduğu memnuniye
ti anlatıyor. Enine boyuna bir sakal 
ve bıyık yığını arasından çıkan di.lı:, 
kalın ve dalgasız bir ses. . konuşan 
bir Transatlantik bacası. . . Başveki
lin kilometrelere hitap için akort e
dilmiş sesine bu geniş avlu dar geli
yor ve hatibin bir adım ilerisinde du 
ran hoparlör lüzumsuzluğunu anla
maktan duyduğu hicap içinde git
tikçe büzülüyor, küçülüyor, izdiham 
içinde yol bulsa sehpasının incecik 
bacaklariyle şatonun loş ve tenha 
dehlizlerine kaçacak. 

Bu ses ve bu sakal iki misline çı
karıldığı zaman kürsüye Başvekilin 
yerine Maarif Nazırı çıkını demek
tir. Bir Danimarka efsanesinin müş
kül bir ande memleketi kurtarması 
için Kronborg şatosu mahzenlerinde 
asırlardanberi yaşattığı Holger 
Danske'nin heykellerini görmüş o
lanlar Maarif Nazırı teşhiıte güç
lüğe uğramazlar. 

Genç Dahiliye Nazırı bıyık ve sa
kalının hepsini ve sesinin yarısını i
ki kabine arkadaşına vermiş, kendi
sine pek az şey alıkoymuş. 

Nazırları beynelmilel yeni terbiye 
teşkilatının büyük merkezlerinin mü 
messilleri takip ediyor. Parlak nu
tuklar biri birine zincirleniyor. A
çılma günün hitabet birinciliği itti
fak ile Anglo • Sakson mıntakası re
isesi ve kongre baş teşkilatçısı "Mrs 
Beatrcc Ensor,, e veriliyor. 

• • • 
On gün evci Cenevre'de beyncl?Ii

lel Pedagoji kongresini yaptık. Şım
di beynelmilel yeni teribye korulta
yındayız. İki teşekkülün maksat ve 
gaye esaslariyle me°:i programlarını 
tetkik etmiş olanlar ıçın bunlar ara
sında fark bulabilmek müşküldür. İ
kisi de mektep ve terbiye yolu ile 
beynelmilel ahenk, muhabbet, müte
kabil itimat ve binnetice insanlar i
çin daha fazla saadet ve daimi sulh 
hedeflerine varmak emelinde 

Orada ve burada teşebbüsıin baş
lıca erkanından sordum: 

- Milletler arasında anla ma ga
yesi yolunda gidenlerin evel emirde 

v m·· t ek 

Kongrayı açan Danimarka 
baf vtkili M. Stanning 

miz büyilk yuva içinde insanla 
kış mibnetini eksiltecek sulh ve 
habbet gıdaBI taşıyan karıncalar 
her an müteharrik çalışıyorlar. 
kat zannedilebilir ki kurdukları y 
yuvanın genigliği ve l!çne tabıd 
rı erzakın kemmiyeti hakkında 
vasını ve erzakınr dtinyanın bü 
mahluklarını barındmnağa ve be 
meğe elverişli gören karıncanın 
naatini taşıyorlar. 

Diğer bir kısım kongreciler 
toplanışta sadece milli propagan 
fırsatı bulmuş olmakla iktifa edi 
lar. Filhakika her memleketin az 
söz ve kalem sahibi binlerce mü 
silinin toplandığı bir muhit bıı i 
çin elverişsiz sayılamaz. Konfer 
)ar, grup ve kurs içtimaları, bu 
temaslar, projeksiyon ve sinema 
maksada yarayacak güzel vasıta 
dır. 

Umumi bir ihtisas "impressio 
mektubu kongre ruznameıinin 
nız maddelerini saymak için bile 
dardır. Şunu söylemeli ki bütün 
terbiye kongre ve konferansları 
buyün için en müspet faydaları 
yeni terbiye nazariye ve metotla 
şümullü bir mütalaa ve tetkik s 
sı teşkil etmeleridir. İçtimaları 
katle takip edenler genişlik 'e 
rinlikte çok ileri varmış olan ve 
tikçe genişleyen ve derinleşe 
biye ilminin bugünkü cepheler 
veçheleri etrafında tam ve miık 
mel mallımat edinirler. Bu n 
yeni nesillerin en iyi t1orbiye e 
içinde yetiştirilmeleri maksadı 
lakası olanlar için az değildır. 

• * * 
Her işi programın çizdiği \ 

intizam ile giden kongrenin o'ı 
ça ehemmiyetli bir eksikliği v 
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Beşinci yaz at koşusu 
Karacabcyden getirilen hay''o 

lar bilhassa beğenilmiştir Hemen koştu diğer kadından 
akıl danıştı 

Kendi aralarında ayrıhvor Çinliler Ruslara te~ 
uyuşamıyorlar PARİS, 22 (A. A.) - M. Briand cavu'·z edı·yorlar ~arit "'.e is!Sh encümeni tarafınd_anıla yattaki haliakan tngiliı 

LA HEY, 22 (A. A.) - Mali en- pazartesi günü vükclldc hazır bulu- tcrtıp cdılen yaz koıularının betın- nna mahsus olan bu kofU 

BAŞKA BiR KADIN intirikalarnı birer neticesi oldu- cümcndcki Franllz, Belçika, İtalyan, nacaktir. SNOWDENl 1 cisi dün Veli efendi koşu mahallinde ehemmiyetli koıusuydu .. 
. ve Japon murahhasları, konferansın . MOSKOVA, .23. <A:· A.) - Tasa·' yapıldı. Meraklılardan mürekkep ka· Koıuya 5 hayvan girdi· ...ı 

Haremde mühim bir kadın ıi ğunu kabul _e~eli. .. . uğnyacağı akametin tevlit edeceği ne TENKiT EDiYORLAR ıan11 yazıyor: Çinlilerın yapmıı olduk labalık mtltat kcsafctilc tiribünlcri Rcjan güzel bir koıudan -· 
ması daha vardı. Bu kadın ora- İşte Nakşıdıl de boyle bır ta- ticclcrin lngiliz mutalcbatını mümkün PARİS, 22 (A. A.) - Tan gazc. lan akınlarla Rus tebaa11na karp y&· doldu..;.,uştu. ci Primrol ikinci Banan ij 

tcsi yazıyor: M. Snowdcn harbin pılan tazyikler, amelenin infialini mu· MUNTAZAM OLDU diİcr. ' 
dakilcriıı hepsine faik, değerli knn intirikalara şahit oluyordu. olduğu kadar -:asi mikyast;ı. tatmin ve tasfiyesini siya:·~~ini_a_ka_metc. uğra~: cip ol~aktadır. Ame~e'. ha~p ta~rika- Yarışlara, tam muayyen saatte BEŞiNCi goŞll 
bir kadındı. Aime bu kadının Birinci Abdülhamit, Üçüncü ~· S?owdc'1: ı y ou~~ pla~nın .esas cak ~recede ıtil_af_gırızli~ . gosterdigı tının ~n~ne geçıı;.ek ıçın tı~det~ı tcd- ba.~landı. S?nun:ı. kadar intizam ve Beşinci koşu _ Onifo~ 
n:ızan ~ikkatini celbetmekte ge· Mustafanm kar~eşiydi. S~~ ;~ı~aı::;:k t~~~~ki~t;a~ı~~z~~zg:ı:n·~:: takdır de kendis111;~ İng~z matb~a- bırl~r ıttihazıru. lsteme_Jrte~. Bır çok mukemmelıyct ıçındc cereyan eden na mahsus olan bu kot af'/: 
cıkınedi. de Mustafanm ogludur. Gurcu fif fedakarlıklarından daha vahim o- tı t_arafından safdılane hır şevk ıle fabrıka amelc_sı, -~cndilerıru scfcrbc_r yarııların neticeleri şunlardır: 1 da mamalıydı. Neticede 1!' • 

Aime'nin artık yeni ismi Nale cariyenin Üçüncü Mustafadan la.cağı hususunda mutabık kalmışlar- peıın .0 la':1'k .s~jamlan~ş olan mu- a~dctmeğe, ko~_lülcr de mah~ullerı- BlRINCI KOŞUNUN NETICESl mal beyin Mavzikosı bi~ 
§
idil olmuştur. Oradaki bütün böyle bir "OCUg-u olunca saray- dır. zaffcrıyetı İngılız mılletınc pek çctın nın fazlasını hukilınctc aatmaga ka- Birinci koşu - Dört ve daha yu- ıı Hulusi beyin Profisi 

" lTAL YANLARIN FlKRl fcrdalar hazırlıy~caktır. rar ~crmiJlerd!r. Genç köylül~r, müç- karı yaglardaki haliskan tn iliz at ve !er. 
kadınlar güzeldi. Lakin bu yeni daki mevki ve nüfuzu da art- ROMA, 23 (A. A.) _Gazeteler, Maten gazc~csı yazıyor: Kon!cran- ~mum kızıl orduya kaydcdılmelıte- kıaraklarına mahsus olan :u koşuya ALTINCI KOŞllP.4 
ismin ifade ettiği manaya göre mıştı. Mustafanın ölümünden M. Snowden in sarfetmiş olduğu me· sın _akamete u~raması v~ya?u~ muva~ dır. . 4.hayvan iştirak ediyordu. Bundan c- Altıncı koşu - Karacab<l'Jıl. 
Aime'nin bir resim gibi güzel sonra Abdülhamit tahta geçmiş sainin dört devlet blokunu sarsama· fakıyetle nctıcelenmesı ıhtımallerı RUSY ANIN TiCARETi . v,elki. koşularda haliskan İngiliz hay da yetişen hayvanlara ın' 
ve gönülde derin tesirini yapa- kardeşinin oğlu Selime karşı mıı olmasından ve İtalya ile Fransa- müsavidir. Fakat Alman matbuatının MOSKOVA, 22 (A. A.) - Sovyet vanlarına mahs~s koşulan daima ka- bu koşuyu 4 numaralı hal'1" 

d
.. .. b k d bü ük bi merbutiyet e muh b run tesanütlerini muhafaza etmi• ol- gayri muhik olan müçadeleleri Fran- Ruıyanrn 12 aylık harict ticaret blan- zanan Kapgrine dünkü . koşuya işti- dı. ..M 

• nı uşunen u a ın şunu Y r v a • sız mchafilini mütees. slr et.mekte_di_r. ç.oıu 1 milyar 350 milyon ru_blcye ba. • rak •tmı·yordu. Tay satı•ı _ Karacaber,, 
h di d B . ·· b k b t ·· te · t" O l t · malarından dolayı beyanı memnuni· 1 1 1 " 1 B ~ • esap e yor u: ır gun u ız e gos rmış ı. sman ı an- yet etmektedir. Er Nouvelle gazetesı, n~ı tere ıçın 16 :! muştur.. unı:n 628 mılyonu ıt- l{oş\1 çok hararetli oldu. Bilhassa rilen taylardan bir kaçı 
Pactışalıın üzerinde büyük bir hinde tahta çıkan padişahların, AKAMETE UGRAMASIN DlYE mevzuubahs. olan meselenın şıı oldu- halat 692 milyon ihracattır. İbraçat Mistinketle Filozofi de nihayete ka· zayede ile satıldı. 
nüruz ve tesir kazanabilirdi. Bu kardeşlerini, yeğenlerini orta· LA HEY, 22 (A. A.) - M. Bri· ğunu yazıyor: "Ya Avrupa ile ber~- !azla~ı 34 milrond~r .. Geçen sene ise dar d'cvam eden çetin bir rakabet ~il.ııı .. ••••••11 
kadın Şeltzade Selimin anasıy- dan kaldırmaları bir kanun hük and ne Young planına ne de jencral b~r olmak ve.~ahut Avrupanın harı- ıthalat 141 mılyon ıdi. yaptılar. Nihayet, Mistinkct galebeyi Hilaliabmer bBS!BbBkıCI 1 · J 

d d
. - h. d M f ·· · · t" B - B" Dawcs p!Anrna istinat etmiyen mu· cınde kalmak · JAPONLARIN FiKRi kazandı ve ancak bir hamle farkıyla ı' 

ı. ıger şe za e usta anın a- mune gımnş ı. una ragmen ı PARISTE KOMONlSTL.ER TOKYO, 23(A. A. _ Çinliler ile bı"rı·ncı· geldı·. Genç Hanımlarımız& 
. 1 ad · · Abd""lh "d" - · S vakkat bir tesviye suretinin hukuki l rl "" nası ı e bu k ın arasında şid- nncı U amı ın yegenı e- ve mali noktai nazardan mümkün ol· P -~· 23. (A. A.) - Po!ıs: genç Ruslar arasında Mançuri • Sibirya Mistinket, geçen koıunda da çok emniyetli bir isdk.bal bazı W . 

detli bir rekabet vardı. Selimin lim hakkındaki teveccühü bir is madığını vazihan ispat etmiştir. Ala- ko~u!'ıatlcrL 25 ağust?sta ıçtımal~r hududunda münferit mücadelelerin muvaffakiyetli bir kogu yapmış ve tcblmlze a,agıdalı:ı şerait 
anası, Nakşidilin kendisine iler- tisna teşkil ediyordu. Bir zaman caklı devletlerin konferansın akamete t~rtıbıne davet ede!' hır takım kom_u· tekrar baılaıruş olmasına rağmen To- namağlup rakibi Kapgrineye çok u- talebe kayt ve hbulinc b 
de bir müttefik olabileceğini dü- Padişahın gözdesi olarak saray- uğramaması için fevkalade mesai n_ıat beyannamclerı muaadere etmıı· kyonun resmt mehafili nikbinliğini fak bir farkla mağlup olmu,tu. Bu ı - Türk tabııı;ı olıııak-..; 
şündü. İki kadın arasındaki bu da nüfuz ve hüküm yürütmüştü. sar!ctmiş oldukları beyan ediliyor. A- tır. l R muhafaza etmekte ve muhasamata gi- yarıştaki koşu tarzı Miatinketin kıy- 2 _ Y~ı ( IS) den k1ll" 

lacaklı devletler murahhasları arasın- . PAR STE ALMANLA rişilmesinin gayri mümkün olduğu metini tespit etmi§tir. 
şiddetli rekabette Nakşidilin Abdülhamidin yegane sağ kalan daki mülakatların hedefi M. Snowden BERLİN, 23 (A. A.) - Parise kanaatinde bulu!'maktadır. Japonya- Bu koşuda Filozofi ikinciliği, Fro- (80) dan btiyUk olmamak- ııiıl 
oynayacağı mühim bir rol var- oğlu olan Mustafanın [ki bila- in muhalefetini kırmak için İngiliz gitmiş olan 50 kadar lise talebesi mn bu meseleyı siyasiyat sahasına vidnav üçüncülüğü kazandılar. S - Sağlam olmak. 

0 

dı. hare Dördüncü Mustafa namile no'.:tai nazarına teakkrup rareııini a- hakkında şehremaneti ve hariciye ne- nakletmek hu .. susunu tetki_k etmekte iKiNCi KOŞU NASIL OLDU •• ? yenesi mekıebde yıpılıctk0~ 
• zareti tarafından resmi kabul icra e- bul d « 1 k d İ "" KIZI KORKUT AN HABER .. tahta çıkarılmıştı] validesi ise ramaktır. un u~u soy enme te ır. kinci koıu - 192Q aenesi nrfın· 4 • ilk tahsili ik:mal •' .1' 

B 
ıl h"'kın.. ..f li d M. Snowden Fransa ve Bclçikamn dilmittir. RUSLAR TAHŞlDAT da kazandığı mükafatlar mecmuu ~ - Evli olmamak. eY':J 

u devirde Padişah olarak as u u nu uzu e n e tutu- fedaldrlığrn son haddine vasıl olınu~ LEPINE MOSABAKASI y APIYORLAR 1000 lirayi tecavüz etmeyen üç ya- '-· 
Osmanlı tahtında Birinci Abdül yordu. Selimin anası bir zaman olduklarını tefhim ctti"'nden timdi baPAkRİSt, 23 ÇA. Ad.)11- LckUpüinke ihmti~- . ŞANGAY, 23 (A. A.) - Sovyetlc· şındaki taylara mahsus olan ikinci lenmiş ise çocuğu bulunııı -.1 

h · b 1 d B · ·· b Padişahın ·· d · 1 ktaki ·· ı 6' aa ası csmıyc e en ç • rın H b" ·· · ·· ·· k ·· k 6 - Tahsili terle, mcktll"' amıt u unuyor u. ır gun aş gaz esı o ma nu talya Japonya ve Almanyanm faz- . . . . ar ın uzerıne yurume uzre oşunun mesafesi 1 400 metro mü- ıtı 
harem ağası Nakşidil'e yakında hız ve hakimiyetin tadını tat- la bir' gayret göstermeleri icap eder. ralar. ~alonun~ .2~ ıncıaının kliıat ~"?çuri hududundan 40.000 kişilik kafatlar mecmuu 400 lira idi. • ya meslekden ihracı halin 
Padişahın huzuruna çıkanlaca· mı. ş, bu_nu un_ut_muy_ardu .. Halbu Yapılan içtimalar alacaklı devletlerin resmı '~t~ etı::n'irAK. OLDU b~r kuvvet. tahşit e~mekte oldukları Koşuya 7 hayvan iştirak etti. He- hizmeti meeburlyeslnl lf• ı,ı 

ki Abdiilhamidi 0 d h Young planının kayit ve şartsız ola- PARİS 
23 

FA A _ D rıvayet edılmektedır. yecanla takip edilen bir kogudan aon takrirde masarifi tabslliyel 
ğıru bildirdi. Nakşidil saraya gel n g z .esı ~eşe rak kabulil meselesinde tamamen mü- T . k• .(: d .) ku ugulay LEHISTANDAN GELECEKLER ra Necip ağanın Ccmileal birinci, edeceğine dair kttlbl adl!deil 
ctig-i gündenberi oranın usul ve zade M usta fanın valıdesı olan t "t ld ki .. . . F rouın rovazorun e vu a gc en H kkı f d" · s d ·kin 1 F k. csanı 0 • u arını goatermıştır. ran bir inlılak neticesinde 3 tayfa telefol- VARŞOVA, 22 - Lehistanın Şark a e en ının a .8!ı ~- 0·ı er- dak: bir kefaltltname verııı• J 
adetlerini öğrenmişti. Selimin a kadın da şimdi malik olduğu ha aız, Belçıka, İtalya, Japon ve Alınan tur •den oda 1930 b tınd b 1 hat ağanın Scrham üçilncu geldiler. Tahsil mu'ddetl ııcı· ,eıı• 

b 
' ı.:...:.: t" hi b" akib" t k t h ti . d 1 muı . ~ ' ıu a a, u mem c- O O O nası u hususta ona laznngelen •• .. ıııuye ı ç ır r ıne er e - eye crı yarın saat 11.30 a top ana- BEYNELMİLEL BANKA memleketleri ile ticaretine t Ç NC KOŞUDA dır. Bu müddet zııfıod• ıal_. 

şeyleri öğretiyordu. mek istemiyor, bunu muhafaza caklar~ır. Bu heyetler, İngiliı: hcre!i PARİS, 23 (A. A.) - Paris Midi ketlcre bir seyahat tertibine av:~~! Üçüncü koşu:- Bu koş.u 4 ve da- lıfe hkln, Ubası vı bıtuıııur 
Aiıne, bir gün gelip te bura- içi~ her türlü mücadeleye giri!I· de dahıl olduğ~ halde saat 16 da ıçtı- gazetesine nazaran, M. Snowdenin vermiştir. Bu seyahate m'unhaaıran ha fazla yagdaki yerli, arap at ve d 

dan çıkıp kurtulmak ümidini ar- mege hazırdı. malJcdcceklerdılr. beynelmilel bankanın merkezinin Leh tacir ve sanayi erbabı iştirake- kısı·akla_ra ma_hsustu. Mesafe 1,800 rafları hlltllalımer cemiy• 

ı . YUŞA B LECEKLER MI...? Londrada olmasını talep ettiğini yaz- derek mahall! münasebetler tesis e- m;tro, ıkramıyeler mecmuu 400 lira temin edildiği gibi her •1 
tık kaybetmişti. Burada kalıp şte Aıme yahut Nakşidil sa- LONDRA 22. A. A. - La Hey- kt d Le . d ki di B h İ ı . idı mık:tar harçlılc dahi verilir.~ 

idi
-· · b d b"ld" ır ' ma a ır. Journal gazetesı fran- ere er r. u eyct atanbul zmır · 

hayatını geçirmeğe kendini mah ~ara g~ . gı z~~ vazıy~t .. u en 1 ır ıyor: Burada zannol.undu- sız murahhaslarının bunu asla kabul ve Adanayı da ziyaret cdecektlr. K~~ul'.a 2 ~ayvan igtirak _etti.. . Kıyı muamc!Ni J 5 ıı:.,, 
kum addetmeğe başlamıştı. Fa- ıdı· Selimın validesı, Nakşıdılın tu?a nazaran, M. Snowden ile M. etmiyeceklerini temin etmektedir Şukrü aganın Kısmetı bırınci, tarihine kıdsr davam ede~·_. 
k t k d p eli h k - Padişah üzerinde nüfuz kazan- rıand arası~?a cereya11; ~tmi§ olan . Deniz m' u··sabak- Hakkı beyin Nasibi ikinci, Ferhat a- ,..•· 

a ya ın a ~ a şa ın :ırşısı . . . ! son dostane mulikat, lngilız ve Fran ~pa-işC;aııad.C'. fanın Küçük Ceylanı üçüncü geldi- ıebe girmek, isteyen ffınl .JI 
na çıkanlacagını duydugu za- m~sını, kendi rakibı ol~n. Mu~- ı ""' noktai nazarlarım biribirine yak- !er. glln öğleden sonn AkJırW. 
man ne yapacağını şaşırmıştı. t~·:nın anasına karşı ~uhı~ b~r laştırma~a ~ay!i yardım ·~ittir. Bu Nadir Hanın muvaf- ları intizamla DORDONCO KOŞU seki caddeslndc mektebe 
Bu şaşkınlıkla hemen Selimin sılah olarak kullanacagını unut nun nctıccsı olarak, M. Brıand mü- faklgell Dördüncü koıu - Ug ve daha faz. tan. 
annesin k t O d b" k 1 ediyordu tehassıslar komisyonunda olan thgi- .. yapıldı 
.. _ e _oş U'. n ~ . ı~ a ı ., :. . . !iz delegelerinin müştakillen hareket Afganistandan gelen maHlrnata gö-
ogrenmek ıstedı. Nakşıdıl ılk de Üçuncu Mustafa Yenıçenle- ettiklerini ve İngiltere hlikO.meti re Nadir hanım Gardeş üzerine üçün- 1 t Ot ~~iti ' 
fa göreceği padişahı korkunç rin artık tefessuh ettiğini gör- nam ve hesabına her hangi bir taa- CÜ defa taarruza başladığı anlasıiıy'>r. - J inci sahifeden mabat - u~ag ın ea erıne 
bir adam olarak tasavvur edi- müs, türlü türlü sui istimallerin hhüt altına girmek için muktazi sala Nadir han bu taarruzu icra için bi- 4. -::- Talebe arasında 4X 50 bay- y U 
yor, onun karşısına çıkacağını De;leti kemirdiğini anlamış, ıs- hiyeti . haiz bulunduklarını kabul raderi serdar Haş~ _han~n kumanda- rak yuzmc yarışı· Gedikli mektebi z ld k k k d h d ki "I dl 
düşündükçe korkusundan titri- ıah~t ~apınak zaı:u~etini. takdir ve tesı~co~·:ı'R k~~ ~;k·~~~~;~.0~ .. ;tr!~~ırb:r~~c~:~ ~i~e~::~\·1e~~~~ ~~:~~~pHta~;,!,ü~ OOgU ua Jll Se IIlaueO IDO enuf S DIO Bu ıu 
yordu. İşte bütün bu endişeleri- etmıştı. Fakat mlihim ~craa~.a VERiLECEK karşı müdafaa için alel.icelc Gazneye dakika 45 saniyede birinci, f' d 
ni Selimin validesine anlattı. Bu hazırlanırken 1774 senesı Eylu- LA HEY, 22. A. A. - Havas ajan 3000ki§ilik bir imdat kuvveti gönder- 12. - Atlamalar: Balıklama, çivi· JB IDueO,' . 
kadın bir Gürcü kızıydı. Saraya lünde öldü. Yerine biraderi Ab- sının siyasi muhabiri cümartcsi günü miştlr. Bu kuvvet~ ne~iriam suretiyle leme ve. serbeıt atlayışta Deniz Harp 
geleli az zaman olmadığı için dülhamit geçti. ~h.cm_eh~I bir ~rar itti!w; edilece· t~pl~nan 800 gayrı müsellah efrat da- mektebınden Sami Rıza efendi birin Keşif bedeli 49 bin küsur liradan ı'baret 
N kşidT k' . O eli Birinci Abdülhamit tahta ge- gını bıldırmektedir. Heyetı murah- bıldır. ' ci, ayni mektepten A. Tahıin efendi 

a ı ı tes ın ettı; na pa - . . _ . . basalar rucsası ikametlerini cumartc- Kabilde .mühimmat olmadığı anla- ile Gedikliden Kamil efendi ikinci. mektep müştemelı\tından maden İşletJ116 
şahın karşısına çıktıgı zaman ne çerken bıradennden agır bır ~k siden sonra temdit etmemeğe karar şılıyor. •Emir bir çok balta imal etti- HADİSE... . TEHLİKE.... 1 
yapacağını öğretti. Selimin ana tevarlls ediyordu. Osmanlı ım- vermişlerdir. İki ihtimal mevcuttur. riyor. Kral ı>manullahın Pş.avcrdeki KURTULUŞ tüsünün üst katiyle bakiyeİ aksamının _ı:I, 
sı, Nakşidilin yalnız müstesna peratorluğu dahilinde zaptu rap Ya ~· ~'!owdenın rufekasının son sabık ti~aret .ai~nı t:radir han.a ve b!· Bu sırada ufak bir hadise oldu. , k I rf b ı,ıv 
O-üzelliğ. ·ı d - · ı ki b. _ t kalmamış Bağdatta bir Paşa, tckliflcrını reddetmesi neticesi olarak ~~dorlcrmo kullıyetlı para gonderdi- Denizde nefes mukavmeti başlamıştı. a pa I za USU 1 ile İr ay müddetle mü na .. 
o • • 1 1 e egı • ze sı, ter ı . , ' . _ . P konferansın mesaisi akamete uğtıya gınden bunlar ordularının techlzatını Evvela Deniz lisesinden Halil Efen k 1 p • k 'f }9 
yesı ıle de Abdülhamidin takdi- Arabıstan da dıger bır aşa ar- cak veyahut İngiliz na y - ısl&ıı etmişlerdir. di daldı. Kronometreler iıliyor, mü- OOU muştur. ro_Je, eşı ve şeraiti an 
rini celbedeceg-inden emindi. tık merkezi tanımaz. olmu_ş_lardı. planını kabul edecektı'r. zıBruı takdoı~rndge Kral E-nullahın kayin biraderi A b k k0 h d 1 • J 1 ld 

d 
•• .,. sa ' ın d 0 attığı, kah atlama is- ısteyen er stanbu a şehremaneti cİVıl';J 

Haremdeki kadınlar her vakıt Mısırın merbutiyetı de saz en p!Snın tatbikatına ati usulleri tanzi. li Ahmet Can hanın Habibullah tara- kelcsinin demirine tutunduğu takip lıl' 
siyasiyatla meşgul oluyorlardı· ibaret kalıyordu. İşkodra'da bir '?e memur bir komite tc§kil edilecek fın~an.idam ~ttirilmiş_ olması Şark e- ediliyor .... Yarım dakika ... bir da- lstandul maden mühendisliğine ve Zong~ . 
Aziller ta · nl 1 k . _ Paşa da isyan etmişti. Abdili- tir. M. Snowden M. Hendersoıı ve yaletlerlnde. ıdfİtll ?aıs oldu~undan kika .... bir buçuk ... bir kırk beş.. k d b Jt 
J 

'. yı er, yapı aca ış L-· ah kın ğ . s M. Brand pazar günü hareket ede burada Na_(lır han hır çok taraftar bul iki dakika ... iki beş . .. iki on. bu me tep mü üriyetine müracaat -ede l • 
er, verılecek kararlar hemen uaıuıt t ta çı. ca ye enı . e: ceklerdr. • muitur: 13,aha Saki biraderini tica- zamana kadar hareket eden müsabı· K l fi t ıD 

harem dairesinde işidilir, haber lim hakkındakı muhabbetını KABUL VEYA RET! ret aya~l·olarak Moskovaya gönderi- kın denizin dibine yapışarak hare- apa l zar ar Eylülün 7 inci günü saa 
alııurdı. Bunun üzerine muhte- göstermekte gecikmedi. LA HEY, 23 (A. A.) - Yarınki yor. " Jl.ıman von Plessen Kabil- ketsiz kaldığı görüldü, arkadaşları Zongulbak maden idaresinde açılacagındıı". 
lif nüfuzlar çarpışır, kadınlara- Bitmedi heyeti umumiye cels~sinde Young den Çamana muvasalit etmiştir. "mahsus yapıyor,. dediler. Fakat ni- , 
rasınllaki rekabet devlet iRlerin- planının ret veya tatbık:ına karar ve- '1"uıa-l••a.-•a ha yet işin mahsus yapmaktan uzak teminatı havi kapalı zarflar daha e' 
11

_..., ._.., ......... , ....... n.rdi. " Zeplin gidiyor rılecektır. ,.. • olduğu ~niaşrldı. Tam iki dakika 35 . .,_ ~ .. ~--~ * *. ... agyare tecrübeleri saniye suyun altından baygın bir mektep müdüriyetine vasıl olmalıdır· 
KADIN ıNTlRIKALARI TOKYO, 23 (A. A.) - Zepclin Lah"d 16 t "h"l l halde çılcarıldı . 

h ı en arı ı e yazı ıyor: AT NA, 22.- Tatni tayyare mey 
devri alem seyahatinin üçüncü mer a A t k h · k 13. - Nefea mukavemeti: Kendine 

osnWı.1ı saraymm harem da
iresinde geçen siyasi intirikalar 
dünyanın en gizli bir tarihini 
teşkil eder. 

,Padişahlar zamanında Türki· 
yede cereyan eden mühim va~ 
kalann haremde tertip edilen 

r ı su meş ur tamırat onferan- danında, Yunanistan tarafından İn· 
lesini katetmek üzre Los Angelosa s b"tm k ·· b ı d gelince Halil efendi 2 dakika on sa-ı ı e uzere u unuyor enebifü. gilter""'C •ipari• edilen Atlas tipin- İ 
müteveccihen hareket etmiştir. o-· t d ı t" Ü hh -r " • niye ile birinci, Gedikliden haan c· or eve ın m ra aslan Young deki il~ deniz tayyaresinin tecrübele-

AMERIKA TİCARET FiLOSU p!Sn ! b · d f fendi bir dakika 4 saniye il~ ikinci .. ına sarı mış, unu . mıi a aa edip ri yaptlınış, muvaffak netice vermiş-
NEWYORK, 23 (A. A.) - HükU- duruyorlar. Fransa, İtalya, Belçika ve tir .• Tayyııreyi bir İngiliz pilotu ida- ilan edildi. • 

· 1·1 · · J ·· bh ı 14. -: -Dipten uz\ın gidi><: Deniz m~~ tarafından. ~~carc.~ ı os~ ıçın ge- ap~n mu~a . as arının_ karşısında ise re etmiştir. ' • 
mı ınş_ a edilmek u_zre,, Amerıkan Ste- İngıltercnın ınatçı malıye nazırı M . Di.g"er f.ıraftan Yunanistanda vli· Harp mektebinden Sami Rıza efendJ_ c (1 380 000) S d B balı M 36 metre .Jle birinci, Gedikliden İh· · 
~aı~~ıp orp~ratıon a . . . . ı:ı<>~ en var. u sa , S_nowden cuda getirilecek olan hava istasyon- san Kamil efendi 2 metre farkla i-
i'ılg:lız lirası ıkraz edecektır. ~eı~_ıka mllrahhası ~- _ Frankı ıle t;h: lan mesefes! hen~z ha_lled.ilememiıtir. kinci geldiler. . · · 
- :c . 

1 
D. . kal •• · ruştu. Fa!<at .bu mulakatın mncıbi Bu me eleyı tetkıke memur olan ko- ' · 

~•. filosolunu Kronborg salonlaJıı~da gosterınış o an k"?kımar ı ,.,r. ttlemnuniyet bir netice verdiği cofc misyon a~keri esbap· tan dolayı hava . . OÖLEDEN. SONRA 
beynelmil~I al_kıŞlar ve Sund ıioğa- Brun'un anlattığı ha ı at: süpbclfdir Gerek B l 'k · rlc1'1· · . . . . . ' Öğleden sonra evvell rcfakatlbrİn. 
zının derın suları karşısında yeni - Filhakika bin dört yüz yıl ka-' t T · h fT · · ~ çı ~. ~e g.r•k ":'~ . e e$den bırınıtı yerının değiş- de Dahiliye ve Maliye vekillorl bey
ilhamlar toplaniaktan alakoydu. Bun dar eve! bir Prens Hamlet yaşamış· f::.~a~ :~a:ır:ı~::nba•ukambual:kkatdetra1 - tırılitp .Faterde yapılmasını teklif et- !er, bir az sonra da Kbım Paş.a Ht. 

:dan yalnız kongreciler değil, bütün tır. Fakat mezarının yeri belli de- ki nazır arasında ne konu ·uİda " 1
\ j mıı ır • _ _ teşrif ettiler. , ,. 

Elsenorlular hatta bütün Danimar- ğildlr. Bundan elli yıl eve! Marie.n· li değil. Çünkü mülakat eş udu h~ •ATINADA 80 EV YANDI KÜREK MtfSABAKA:LARI 
kalılar mütecuir: .. Bu teessür dqğ lyst mal~k~ncsi_nin Aahibi M~._Jan- bir tercüman da hazır :;;;:~::,a~/~ · A:t!Nf.. 22 - Atinada muhacir- · Artık miİsabakiil.at, ördek kapnİa 
rusu bir az da oyuncağını aradiğı sen era?.Isıne şöhret vermek ıçın şu tı.ı:. Mamafi anla•ıld g- .. B şl ler'lrtaha\1c'ıinde bir yangın olmuş 80 milsabakjtsı istisna ediıtı'se, 'kürek 

• ·- . .. .. d"ğ"' b kl' a k" k ' ı ına gorc e . . . . u ' k . u h d yerde bolamıyan çocugıın. uziıntu ü- gor u Uf}, ta ut §e ın c ı ocaman çika maVue İ ·ı· 1. evlllı~orr. 3.500 kı•ı acıktadır m saba alılrina m n ~Sır ı: . • t b k . H 1 .. . ..., (\azın, ngı ız rna ıye na- ,.. • , . . • d "k ' . Ü ·ı· nıi andırıyor. · • . aşı uraya oymuş ve am et ın zınna Young 1. f .1 . . Yanan evler sigortasız idi Son za Klüpler arasın . a ı ı ·ve ç çı te 
k H mezarının bulundugunu ilin etmiş- bir çok f dalp arunı!' nıı:ı_!e~e. ıçın manlarda,yang~ların ço"al.ması - futa müsabakalat'inı, attık yarışlara 

Rabindranath Tagore yo sa am- . J ,. h d k d"''" . ay ar temın ettıgını ıspat ~· 6 ve 
let'in [• ] mezarı var. Shakespeare'in tır .. ?~se~.ı~ a ~ısı a ç? sev ı6ı için çalışmış, lakin M. Snowdcn bu- Y:u~itfaiyeııinin liyakatsızlığı hase- yetişmiş " olan Gjila.tasa~aylılar h!l· 
Kronborg şatosu salonlarında yaşat· kedısının olus~nu bu ta''? altına nu kii!i görmiyerek·İngiliz mctalibi i· bı~~ ıugorta · kumpanyalan hükOımte yük bir farkla kaıandılar. İki çifte
tığı Hamletin teneffüs ettiği havayı gömmek suretıyle cfendısın~ yar- ç~ ~t'i ~i_r takım teminat verilip ve· ~ura,caat eı~şler ~e. itfa~yc ıslah e- de Beykoz, üç çiftede Bey.lerbeyi i
teneffüs etmek zevki azmıdır? Kon· drmda bulunmuş.tur. Ahç ~_edır.ı, e- rilmıyecegıni sormuş ve kendi noktai d_ıfmezşe faaliyetlerını tatil cdecekle- kinci oldular. . . 
greciler arasında salonlarda, kule le- fendi ahçıyı takıp ederek olmuşler- nazarından hiç bir fedakarlık ede . rıııi· bildirmişlerdir. Beş çifte filikafar ve yelkenli fi. 
rin helezoni minare merdivenlerinde dir. Mezar taşı hala. y~şıyo~-. Av~u- ceğinl anlatmak istcmittir. M. s:~~ ,, ı • lika yarışlarını Gedikli mektebi ka-
ve civar korularda Hamlet'in ayak pa ve Amerika'da ikı yu zıı;ıılyon ın· den daha ileri gitmiş ve kendi . INGlL TEREDE zandı. İkincllikleti de Deniz lisesi 
izlerini keıfe çıkanlar bile görülüyor. san bu taşın evela Hamlet'ın mezarı müsbet tekliat getirilmediğ tak~~~ PAMUK MESELESi . aldı. 
Bunlara Kronborg şatosunun Ham- olduğuna inanmak istiyorlar ve her de artık mali komitenin içtimai için r LONDR!'., _23 (A. A.) - L:tncshı- TAHLİSİYE MÜSABAKASI 
let'in ölümünden yüzlerce sene son· sene akın akın bunu ziyarete geliyor bir sebep kalıp kalmiyacağını sormu e pa'?'l~ ihtilifı hakem usulıle hal· Tahlisiye aandalları berabere kal· 

b
. d"l · d . . k 1 1 k" · d' 1 tur ş ledilmıştır. dılar. Ve ıonra herkeo tarılfınadn 

ra ına e ı mış ve yaşama ığı bır lar. Danımar a ı ar ımscnın ın e· • "!!!ı!!i!!!!iii!!!!!!!!!!"!'!!!~IllI'!!"".,..., .. k · 1 · · · B ·· ·· -ı d = - alkı•lanan manevralar yaptılar. 
yerde Hamlet ın aya ız erını arama- mcdiği ve kabul etmediği hakikat~ u gun og e e~ sonra ~ereyan e- bin tasfiyesi ·için toplana; k~nfera;.. O;dek kapmada talebeden Gedikli 
nın doğru olamıyacağını anlatmağa yıllarca anlatmaktan yoruldular. 1şı de_? mllkalcmelerın de netıceaiz kaJ. sın dağılıp dağılmamaama bu gün k _ 
imkan yoktur. kendi gidişine bıraktılar. dıgı anlaşılmıştır. İngilizler kendi rar verilecekti Fakat konferansın ha Y. Ziya efendi ile Deniz lisesi yur· kt · e dundan Behzat efendi birinci; De· 

Hamlet'in büyük bir ziyaretkah o- Bu hildyeyi dinlerken Dervişin, no ai nazarlarında ısrar ediyorlar. O men bu gün yarm dağılınamaı n ih nlz lisesinden Fahri efendi ile Oala-
lan mezarına gelince: İşte muhtelit uzun .. k~laklı yold!şın~~ ölüm top- nun için bil gün de bir itilaf zemini timal de verilemez. Çünkü bö 

1 
ı: bi; taaaraydan Suat ikinci oldular. 

mübadele komisyonunda beraber ra- rağı ustune kurdugu turbe masalını bulunamaınıttır. Yeniden maliye mu··. mes'ulı"yetl hı"ç b" ta f üz · y • h ı k .. kü ·· ? t h ı ır ra erınc at- Yağlı direk müsabakasını Haydar 
!ıştığımız zamanlardanberi memleke- atır amama mum n mu c asaıs arı tarafından bir çok hesap- rnağı istemez. Daha bir çok buhranlı efendi kazandı. Bunu müteakip ga· 
timize gösterdiği dostluğu bana da İnsanlar tuhaf mahluk o_lmaktan !ar yapıldı. gllnlcr geçirileceği tahmin edileb;lir lip gelenlerin mükifatları tevzi edf· 

.lcluuf kurtulamıvaca~:."J:F:Şj}se~":İ..tP HARBiN TAS~~ESt KALIYOR Renin tahliyesi m .. cı .. i iıc öylec; lerek bu güzel spor ve denizcilik 
e- dur or. Almanlar da bundan · - üne n· t verildi. 

Çocuklarınızın seveceği 
Resimleri renkli ve güzel 

Metni cazip ve 
merakla olmalidır ·. 1 

• 

.. Babalar, Muallimler l Bu kltBP 
YENİ İLK MEKTEP KIRAATi dif· 

Milliyet matbaasının rm~tif. nıakiııc<in·1 c , 
. b B k · · · · ıktfll . bır surette asılnuştır. eş -ı>ımdan ıbaret olan hu rnı. ( 

kıraat kitabı Maarif Vekaleti talim ve terbiye daire<ıııI0 

numaralı kararile bütün nıcktepl-cre kabul oltiıımu,tllr· , ' . 
Merkezi: Tefeyyüz kitaphanesidir 

:zs: 

Sırb~d
1

~Ü~~i~~·;:;~t~ıeu ıuezuu len ınuın~ 
Şose ve köpriller ve Sular umum müdürlük.lcriııin ııııı,~ 

Yillyetler kadrolarında muhtelif maaş ve ücretlerle ~IJ il!~ 
üzre en yüksek dereceden itibaren muhtelif kıdem 'le 

mühendis ve fen memurlarına lhtlya.:ımız vardır. 

Ağnstos nihayetine kadar müracaat edecekler cesbit 11~1~ 
mevcut tartnamelerlmiz dairesinde kendilerine tck!lfatta ki'ct, 

o!tW · ,. 
ğız. Arzu edenlerin mektup ve hatta telgrafla mezun ı;ııe~ , 
teplerle haiz oldukları vesikalardan bahsederek ;-lafta ve ,;ıı 
teşarlığına mUracaat etmelidirler. Bilahare veı;ikalartrı f 
musaddak suretleri veklletç; tetkll. olun&.caktır. . c•'d · ra • 

Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak nıtJ 



l\111 1 l'rfT ll '\Rlfl 

Jslanbul cuma günleiı ııasıl egleni11or'! 

usyaya gönderilen deri l\'IILLİYETfN ŞEHrR HABERLERJ Te ebaşın~I~• ir ·ı{İ saat· 
Oı·taya vesika ticaretini çıka- ' - Dükkanların kepenkleri gı-

ran saik ne dir? Em~nette Bunaldık vt1ıı11ette cırtılı sesler çıkarırken .. f Mkadar b~zı tüccar deri vesika- itfaiye... Dün sabah tam ma- Damızlık "Bar "taslağı yerin kapısındaki fa u 
arının niçin satıldığını anlatıyor Emanet grupları n:,:~, a~~~~· 165 hayvan Macaris- gece kuşlarını toPlamağa çalışıyor 

r,~~z~~~h~ç edilmek lizre Tica- nialan hilkilmetin kaldınnuı aııre- ÇOğaltmak fikrinde İata'.'bul dlill cene yazın en yakıcı tandan yola Çtka-
•rilerin v . ucarlara tevzi olunan tinde olabilir. gllnlerınden birini coçirdi. nldı, geliyor 

lıılaınaı. · ~sılı:a!arı niçin ııatıldığıru Halbuki Rusya tarik n ticaret ııa- bulunmaktadır Ycıillı:öy hava raaat merkednln ver 
lıo.ıı., ıı.z'Ç~ hır ınuharririmiz ali- hasında cidale atılan Türklerin te- diii malilınata nazaran dlln hararet - .. -------
'°rıııuııur1 ~ccarların ıniltalialarını şcbbilaatını akim bırakacak ıurctte latanbul itfayeainin ıalahı için ey- gUnqte azami 62 ve clilgcdc 33 de- be B;a~ m~drll um~'4.,ııl tl!:!,e~a 
tu llıal~ u tllceartar tarafından tetbirlcrc tevessül edenler himayeye ifil ibtidaııında ıehrimize celecek o- rı:cc idi ki buna nazaran dlın sene· yınlılı:nhya1e elhi"!c

1 
.C eA a-

.ll.uıya'yıı t vcr~nıiıtır: mazhar oluyorlar ve bu tetbirler n lan Viyana itfaye mildlir muavini M. nın en 11oak günü idi mı.z ayvan ce çın nupaya 
Cına ve ili kta ııev olunacak malların nazariyeler ile asıl Rusyaay sevlı:iyat Klniğin vazifesini kolaylaıtırmak Dünkll aıcak daha 

0

ııabahtan itiba- el~en heyet. bu cllnlcr~c ~k pa~yi 
'-Pit ve 1tıı rı İlı:tiııat Vclı:iletinde yanan tüccarların cesaretleri mahve- malı:ııadil E t b t d b' ı k ren batl•nn" ö"I d ..... ""! &önderecclı:tir. Heyet tıındı Macana
litll 11ıu .ccartara tevzi edilmek dill;-~r. Ve ara yerde başkaları türe- tadır. e mane azı e a ırama den aonnı~iu~uet:r ı:;.~;-g:ı:ı?,~e- tandadır ve Macar haralanndan da· 
1-;~ tc~kp gö~dlliü Ticaret oda- yerek lıtifade ediyorlar. İyi tetkialı:t Emanet hey' eti mutahassıııaaı ıehri Sıcaem bu derece tlddctli olmaauı· mızlık Merinos !"g ve koyunları mu-

"'raç haki< cdllır. ile anlqılabilir ki Ruıya ile yaptığı· mizdclıi ahııap ve lıicir cmlllıin bir dan tehirde oturanlarda?' hiç niyeti bayaHa etmelı:tİcdir.bul ba t .. d ... 
Iİlzttillllcııi.ni ınıu . i_ta.aında ehliyet ınız ticaret mukavelenamesinden harita11ru huırlayacalrtır. olmayanlar bile kendilerini ıayrl Bo- . eyetten s_tan Y ~r mu ~n-
"tl lfeyeti V tc~ ıçın iki sene e- Tilrlı:lerden ziyade Yunanlılar müıte Yangına daha çabuk yetitiJebllıne- cazın ve Marrna nl ton serin yetine gelen bır telerafta ılk partı 0 -
~ tlnıiııı ;kılece bir talimatna- fit oluyorlar. • ı · 1 al lı: h için ranın spe 1arak 165 damızlık hayvanın bq va-
tll11ıı'1ti. Buedıl_erek Odalara go"nde- 'da TU ,_ 1 • . d h aı çın emanet grup an çoc tma avDasılln lı: alınlflardır. la yola çıkanldı,.ı blli·""'ı-:.tlr Japonya r. t caretını a a fikrinde bulunmaktadır. öprünlln Şirketi hıyrlye ye • -........, • 
tlrııı ehli ~lıınatnaınede hem tile- dolmadan öldürenlerdir ki Ruıyada İtfaiyenin yalnıı yangın için değil Adalar iskeleleri clirülccelı: bir man- ra::.u koç v~loyu~ Karacabey ba· 
:c~nı iıt?~~i kudce~i ve hem de lh- da Türk tüccarı için mllşkülit cel- her türlll karaya muave1Mtt etmek i- zara teıldl ediyordu. rına aev una · 
tı huıııaıar lllalı ıhzar edip etme- bine sebebiyet vermiılerdir. çin de kullanılmaaı niyeti vardır. Kadın, erkek, ihtiyar, ıenç her ket ll /ı 
~l .. rt kılı ın nazarı dikkate alın- Ruaya ile ticarete bulunan Tllrk- K li h iıkelclcrc birikınit kendilerini fecaha ger ma l 
hı: .. hltq b.nınıı ve kıdemli tüccar- !er himaye olunmadığı takdirde bu ana zasyon ve ava lı:avuıturacak vapuru bekliyordu. İa-
u.r:u1c ve~~ ~e~eceye kadar fazla seneki mutldllatın daha bliyllkleri gaz boruları kele kapılan aç~lınca vapurlar birden S h• i d•• 18 b• 

tın, tali lf ıdi. Bu talı:yidat mal daha mühimleri çıkacak ve belki bu den gelecek ecrın huaya mlltehaaai- er 6ıy un ın Traınvay, bir byaya Çlrpllllf cibiı bpr ve habire zıp zıp zıplafOl'lar. 
~n iıtiıı.ıa, p olan bir çok tüccarla- ticaret ııahaamın iıidadına baia ola- Kanal!Iaayon aıncliyeıi yapılırken rane bakıyordu. kişi ziyaret etti anaızm durdu ve lrondillrtllr bafttdı: * * * 
ra • dcrecc)'~nk: bihakkin reddini ve ealrtır. hava gazi borulan ekseriya patlattl- Bofaz içinin bütııo mcıire yerleri - Tepe batı. . . Burada sinema, dana, varyete, dl&· 
lıu tat itlen 1 dar aeıl Ruıyaya ih- Bence umumi mlltalaalardan ah- makta ve emanetin her ilıi tirkotc bire doluyor, her kea denize, denk: Yerli mallar serglai diln cuma ol- Aynı zamanda ııarauıtıdan kafa ka- etto, komik, holıbbu, ve dalu n' 

kunu t Y.• ınetcul olanların hu- nan neticeye göre tevziatta ıu eeae- müteaddit ihtarlanna raimcn bu ha- çayırlan dolınuttu. Buralara daha zi- malı: milnasebetile ııabahtan alı:ıama faya karambol eden iki yolcudan biri niçe lahneler seyrettim. Fakat en hı>
~-•ene ::: Yardım. e~idl. Ge- !ara riayet olunmalıdır. le bir nihayet verilmemektedir. ~de çabuklu çacuklu aileler ragbet e kadar mütemadiyen akan ve hiç bot- iti litifcye bozdu: ıu~ elden numara ıu oldu: Dit&rld< 
ıı. ~•n tııalın tııamenın ıhracını ia- l. - Ruaya ile bizzat ticaret ya- .. Ezc~e dör~üncli valı:if ~an".' ö- diyorlardı. Bu _aileler aofralannı ku- alınayan bir kesafet içinde idi. Met- - Tepebaşı dedi ama, falıirin hafi lı hır bey! yanında bi~. arkada§' ile 
~ .idayctcn ~velden ihıan kaydı- pan tüccarların iflınlerinin M09kova nundeki lı:analı.zaıyon ameliyeaın~~ rarak yemek yıyorlar tUrlll, tilrlll o- hale konulan hoparlör vasıtulle hal- da gittil ... Tramvaydan indiğim za- yanımdaki maaaya ~öktüler. Ve ~olı: 
h .11le de aonrıaJ':.! olunmalı: iıten- eofaretinden ve Odcaa ve Batum h~va cazl ana _bor~ları_ndan blrraı yu~ar oynayorlardı. lamıza yerli mallarına rağbet ediline- man vakıt epeyce ilerlemişti: Bcyo- geçmeden phncdcki kadınta_n birer 
Ilı, 11ı1cısa ttıedra lı: Oda heyeti iki- konaoloılarından tahkiki ve bunların bır haftadan ben delınınıt olduğun- Filoqraya trenler ve Altınlruma va- ai ve yerli mallarının kullanılınaaı, ilunun bu kısmı, biraz mahalle arası l'.~n bakıt _ve arasıra manalı ~e~ P-
liit ar] lıaydü ~re bir kııımı (malı birinci derecede himayeye ınliıtahalı: dan etrafa fena bir koku netretmek- purlar ınaan tatınmağa yetiıemiyor- Türk paraıının, Türk diyarında kal- ııaydır. Şurada burada karanlık birer liiflc takdir etmekten lı:endilenru ala
ııiy tar ı.~fınd rt~ın her hangi bir addi. ı • tedi~ Civardaki dilkkln ve maiaza du. Sıcatm tiddetinden denize giren- ması hakkında nutuklar aöylenilmit- aiız gibi açılan itıkaız solı:aldar.Jan mamağa bafladılar. ~akat, bu aralık 
ııı.İion, lllelı:tub~1\ ırae cdilcek cOp- 2. - Malarrnı mutavas• iıatarak sah~plcri bu halden son derece müş- lcr ~kşam geç vakite kadar çıkmak is- tir. kısık prkı sesleri geliyor. Ayakta k~rşılar;~a ~nedclci kadı?'~n daha 
Po. •-~~~il Ilı •ılllgcıldeı'g~ı· yiokteııamibnır· eddiel-· Rusyada kanuni ıeldi muhafaazten telıi bulunmaktadır. • teını.l:'orlardı. Sergiyi mcb'uı beyler, Ticaret O- duramıyacak kadar sarhno. bir •ufın- g~•! bın gelıp ot.urdu. İkisi de göz-
• ... -... .___ Vekil bulunduran tilccarların ikinci D Adal da ı · -• • 1 k dına dlkdil D d lı: •ı.lllUta••-:'.""•rlarnalı: ·ılı:tı'za etmedı' _ Stadyom Çu kurbos- . un arın kalabalığı fevkalade sı aza an, mühun müesseııatı tica- tr: erını . .3.. .. .. er. u a ısınna-
ııı ..... ıyl derece himayeye müatahakaddi. ıdl. riyc ve maliye esehabı ve ğurup ha- Ar b b B d 1 lan, suzulı: auzuk balatlar arasında 
r 

1
1 ~. bu e t~fsiri cihetine gidil- 3. - Birinci derecede himayeye d I Seyrisefain Adalara bu ragbct kar- linde zabitleri refakatinde kit'atı aske nalı:ar tilı a a. • ·1 cndJ:"an kun sana .. k .. refakat teklif etmeğc kadar işi ilcrlet 

ilıııce qdil nazarıye lktiııat Vekile- müstahak addedilecek tüccarların i- tan 8 yapı mıyor d f 1 . a e rasge ene ırsc vurara fl s· · · d d' ki 
. erı gı'dı·ı olunlllıyarak hatta daha . ıbısı'.' ati. adz akvapur tahrik etmek mec- nye ve ~uallimlerile birlikte mektep kaldrrun lı:aldrnm dola•ıyor. Dükkan ı er. y'""' 1ıne ı : 
ııc erek h k' . simleri umum Tıcaret odalarına ta- Şehremaneti bir stadyom inşası i- urıye n e almıştır talebelen ziyaret etmi•lerdir Dün ser ı lı: ki · 'ıı si ~:ı... - a ge ezse.· -
Ilı Onlara d . er wn ıstida vermi1 mim edilerek bunların oralarda ka- . Ed' ka d Ç k b . Dil k • . . • . arın epen en, gıcırıtı se er ,..,...- z d k d "'"-
,_ u _bildiril,:. ı~ra çhakkı itası lüzu-

1 1 im d ki bakıl k Ç~ ırn~ _pı a, u ur o~tanı ın- .. n a ~~ doğru hava serinle- gıyı _(18.00~? de.'.' fazla ziyaretçi gez- rarak iniyor ve buna mukabil köşe - . or e ~e e,...;.._ Y~· .• Geflr-
;!th~k •dilc·c~ ıı~ır. Bundan bihakkin ~:~ 11;r:.;.1~1 t~n:ıa~r::halli t:c::~ t!"a~ etmıştı. Yapılan tahkıkat ne- ınıştır. ':"eı.il~ol:' rasat merkezi tara- ınıştı.r. ı;>n u~ gu'.' z~rfında ziyarctci batında "Bar" taslağı bir yerin kapı- oe gchr ... Bır bat lfar;ti ~ır daha bir 
:,,e.ltakııc '·-ra cğı kanaatı'yle Hcyctı' k b' h' tıcesınde burasının matluba muvafık fından bıl~ınldığne göre havalar ya- adedi yuz cllı sekız bıne baliğ olmuş- sındaki fanus keskin ve cazip işig· mı daha.. . Kadında hafıf bır alika: o 
. , ..., !ara ayrılan en büyiı ır ısse nis· 1 d ğ 1 1 kı d ı da b kt balap ül · 
•• ~. n nıal ~ı~~ttıcsinin aarahatine tc betinde bunlara da hisse ayrılması 0 ma 1 1 an aşı mıştır. . . . n a serın eyecektir .• tur. nurdan bir kanat halinde yaymış, gc- a P g uyor: 
....,1 ,..,ar t Emanet stadyomun Taksım, Şıslı ~I · .. .. k 1 tr f 1 - 1 - Amanın kıvama gelir gibi • nıuıaza e ıpış olanla< bıt- vasfının tcmmi. fi d . .. r!ll'ı Uskuda htt ce uş arını e a ına top amaga ça ı- · · • 
Si!~o.n tcvzi:;ır .olrnuşJardır. 4. - Bizzat Rusyaya gitmedikçe !:~~r arın a ınşasını muvafık gormek 1• J . . . r 1 şıyor. Beyoğlunun yeni uyaıtıf saa- - Dayan, Mehmet, bi daha çı-
lııi eaıyıe l{ ta _ıs evaktm darlığı ve- hiç bir tüccarın birinci derecede hi-

1 
• --. ~ Üsküdar - Haydarpaşa tramvay tleri. .. Bu esnada Tepcbaşı bahçeli ğır_ .şunu. · · Kadı~, - Haşa, kadın 

}' SbUtiin ·~}'etı Vekile karanamesi mayeyc mustahak addolunmaması. KATRANLI ŞOSE YAPILACAK hattının bütün ihzaratı ikmal edilmiş suvare hamlığına başlamak üzredir. d~gil. ~u ~~k bı~ ~t yığını idi -
ı:~ nıekt~L:a! edilerek hatta opsi- s. - Rusyaya ihracat yapan tüc- Şehremaneti hey'eti fenniye müdü- Doktoru ve hattın inşasına başlanmıştır. Adına "bahçe" dedikledi zemini kum muştenlennın bu iltifatına yabancı 
'u ll.uaya ile bıle _aranmamıştır. Hat carlar diğer memleketlerle münase· rü Zıya bey lstinycye giderek yeni O muayene· .Haydarpaşadan Duardibi denilen döşeli avluda yahudi çocukları çen- kalamadı, kırıtarak yaklaştı. Gars.Gn 
h.p Oltııad • lıtarı münasebetleri o- bat! bulunan ihracat tiıccarları gibi yapılacak katranlı şo>enın istik~afile hanesinde kalp sekte- mahale kadar hattın konması için her çeviriyor ve bir kaç kokona su- bu fırsatı kaçın~ mı? Hemen danıla-
tiı' lalcpt;g~ dahi düşunülmemiş ve muayyen bir iki madde üzerine mu- meş~ul olmuştur • •• parke taşları sökülerek hat ayaklan- sam rayıhası neşrederek edalı edalı dı: _Başba~a vcnp kenarı yaldızlı lis-
"4btııı tir. Vlunan tiıcara vesika ve amele yapmayup her cins m•lııı ihra- Mezbaha yolu bu sene yapılacak- Sinden olum nın yapılmasına başlanınıştrr. Diğer k~nuşuyorlar. Zavallı Tepeba~ı .•. teyı t~t'.rike ba _!adılar.: Ş~mpanya 
ltu:1katq bu~ktın darlığı haoebiyle ciyle iştigal etmekte olmaları nazarı t. taraftan ayni mıntaka dahilinde dire- Bu zamanlar burada toplananların 1800, lıkor kadeki 80, hıra '1Şetıı 100 
illa Ya ile t' unulamıyacak ise bari dikkate alınma.. . ......--. 50 yaşlarında kadar bir adam dün klerin dikilmesine başlanmıştır. çoğunu en temiz tabakaya mcnscp ııar_ap (Grav, Bordo. Havr) gibi içki-
la dığı naz~carı münasebeti olup ol- 6. _Vesikasını aldığı malı iki ay iNŞAAT NEDEN CECIKIYOR? muayene olınak üzre Aksarayda Dr. Uaküdar parkının bulunduğu yer- insanlar teşkil ederdi. lcr~n hızalarında 800, 1000, 1500 ka-
'I' Ydı bu tııarı teemmüle alınmış ol- zarfında sevkedemediği takdirde ve- Mezbaha mecliıi idareıi mezbaha- Selim beyin muayenehanc•ine gitmiş den itibaren de direklerin dilı:ilmesi Tcpebaşı bahçesi, gençlerin bir ara bılinden rakamları cöriınce vu:ceçti-
a:1~atın sın~;r~te varit dcne~ılirdi. sikasrnrn istirdadı ve bad•ma o mal- da yapılan İntaatın merkezden idare iaede orada kalp sektesinden birden- için çukurlar .kazılmaktadır. da dolaşmağa, ihtiyarların maziyi ha- ter : 
tU .~c bic t b _aydına gore ıcrasını dan kendisine hiç vesika verilıncme- edilditi için uzadığını, halbuki nksi bire dli~crck ölmüştür. Uzerin~e çı- Tramva>'.ı~ geçeceği Tunus bağı:ı- tırlamağa, yoro;unların başlarını din- - Gayve var_ mı. gayve ... bize llç 
ltr ııoyltniınJt .ır olarak düşünüldü- si. ıuret takip edilıeydi bu inıaatm çok- kan vcsıkalardan bu adamın Raif bey dan Duardıbınc kadar olan gosc par· lcmcğe geldikleri ferahlı, havadar bir tane gayve cetır .. 
~ ~li i!ol şiken pe kmühim mık- 7. - Vesikasını sattığı anlaşılan tan bitmen liznn geldiğini Emanete isminde biri olduğu, Vidosta oturdu- kcye tahmil edileceğinden buranın bahçe idi. Köşede o zaman için mü- Fakat bu cgayYc• ıiparifi yoema-
>t hu cih tan haın deri tevziatında tüccarların ikınti derece himayeye hildirilıniıtir. ğu anlaşılımttır. taJı gctirilmiıtir. ncvver sınıfı şiddetle alakadar eden run sinirine dokunmuı olınalı ki fıkır 
~~irinci e e •heaıınıyct verilmemiş müstahak tüccarlar sınıfına ithali. Emanet fen heyeti buna cevap ha- PAZAR YERiNDE KAVCA AX. t b orkestra. en yüksek musiki üstatla- fıkır gülmeğe baıtadı. O kadlır gill· 
0 ış iııe :~.nıf._ tüccara ne tefrike- 8. _İhracat işleriyle meşgul ol- zırlamalıtadrr. K d A t ba ~US OS ayramı rınıo eserlerini çalardı ve bahçenin dü, o kadar cüldü ki artık yanlarrıı-
IL~•ri! · 0 •duncü a f tıicc d h' 'ka ·ı · asımpa§& 8 rnavu ğçevan b' '·- d mlı · · · · bil' · da •--•-- - k •• il d b' ~ . ~tir t1ı:· .. mı ara a mıyan zevata ıç vesı verı memcsı. Rifat pazar yerinde yer kapmak me 30 Ağustos zafer ve tayyare bay- ~r .... ç eva zıyaretçıaıru ırun ......uruyara "' er e u 111&1a 
le ~ı bir te • .• 1 gun aonra yapılan Bu kaidelere riayet edilecek olur- lSTANBULUN SU DERDi selesinden bahçivan Seyfi ile kavg ramıru memleketin her tarafmda par lıi her alıfam, burada baıtonlanna da kaçtı. Hadi bunlar da arkaıınd;uı . Bıa 
it.. zulll g·vzı ıçin iıe asil illna bi- ııa vesika ticareti kendiliğinden kal- Emanet İıtanbulun au lhtiyacinı te etıniı ve neticenin fenaya varacatU: lak bir surette tesit için hazırlıklara yanır, bir tek kelime kon11f1D8dan, rada aralarında nazik bir ınuhavcrc 
d~dın. ~kı~~elllit ve gene aınıf kar. min için Belgrat ormanlardaki büyük anlayan Seyfi kaÇIDlftır. Bunu gören devam ediliyor. Baılruınandanlılı: mu g?zleri yan kapalı, saatlerce çaliı cereyan etti: 
!'!.dr~tihrolauç lıalı:k:ı:~~i~:c:ı:tttall•~~ran- benBdi d~mir ettir.ecedki tir. Rifat da peşinden kovalama ta batla- harebeainin yıldönümli olan 30 Atua- dinlc~lerdiı:epcbaıı bahçeainın bugün - Bizimle gelmell mH 
'°"'illv p olınad ~ d k • en ın ıuyu ıım yan yarıya ka- llUf ve tabancaıını çekerek Uç el atct tos bayr~ İ~mittc . de parlak bir ~. zıyaretçilerl ise, buraya "numa- - Yok, ben bilmez tlirkçe. 
~ i llUlı:tarda ığı sorulmalr:aızın topane e l ybolduiundan dıvarlan yeniden sıva- etmİf. ıurettc teaıt edilecektir. İzmit piya- ra seyretmcğe celiyorlar: Varyete _Sen Alaman, yoku Frulaaı~ 
~ . tevzi •d"ill1.kaydol1111&n tüccar- nacaktir. Ku .. unlardan biri Seyfinin aol ava- de alayı :ı:abitanı tarafından bu mil- •uım~ralan... _ Fnııaıs. 
ot...~ 1 lariJı· ı 1ttir. Halbuki bu • Bendin tamiri dört ay kadar süre- ·y ,_ b ti ı k bl ııaa t · K · traf lorlı: 1ı: ;:ıı~in ,_~den itibaren ıevk mlld· tCSlSat ektir tına, diieri bir dllldılnda a1ıt verit nase e e para r m mese emp ııenın e mı adar ,..tıurll Bu yalanı da yuttular· lılıtılrle..ı.tl 
Clb~ Ve b:'zaa_<na tamam on (iin c · eden mütekait Saban efendinin sol- edilecektir. çocuiu ihata etmiıa. içcrdelıi adam- dilrtttyorlar: ' 
illi ıı~.._ •c ttıll.ddet evelce yapddıtı VAKTi BiLDiRECEK KUHE bairüne ftabet etmiftir. Carlh yaka· SAIT MOLLANIN BORÇLAR! cain nefes ~dırmıyorlar: - Sen blllrein be ••• tullllllla b-
~ idi. ı.Iıplcri müracaata mil- Ford mu·· essesesı· ne Calata lıuteııine ı.-eaı. Ylllüt lrii- lanınqw-. D t P' it d Adli - Una, dıyoz, treıı. • . • nUfUVN'I • .• , E 7 L'- "- ~L • •==-- ama er zamanın a ye K inko . Sen d bl.11 . 

~'"•iden "'" •Ç1• - - ...., ..a111at TAHiR iLE ZIYA ARASINDA milıteprlıtı yapan hain Sair Molla - u..atro, s ••es.·· - e raın. 
llic lene Y1: ~~l müracaatlarda, ce- vakit işe başlayacak? koymllfl9. . Beyojflunda Bostanbaşında Tahir Kıbnııa fırannda bulunan bir çok da - Ver llç tane ama çabuk. En ar - Yok, ben becCt"emCm, 
lı1-t~ ve.ı..:~ verdiiinis pek çok Fakat lnalenın ııhfl_P krımı lıullam- ile Edirneli eabılı:alı Ziya Jı:ayp etmİf borç bırakmqtı. kada kalan biri batiryor: nUf '· 
ı..; 1•tifa.ıe . ını 1&tılar ve Yunan- . lanm17aeak ~~ e.a.i oldu~ ı... lor bvcada lı:uan Ziya aol meın.ı Sait Mollanın alacaklıları da..a et- - Az çekilin be... ICale mi nb- Nihayet bir cesaret hamleıh 
~ lılallaı-. :._~!er. Ve Ruayada aatı- DUıı. To~:_~_!o~ f== "'-ihtl :::.,'!,"!_~ S INa !ıraya üzerinden Tabiri tehlikeli ıurette vur tilılerinden Cağaloğlundalı:i 11ç evi ••· tediyorsunuz yahu1 İyi ama aldıran - U dömlke vu1 
~-••nı da . ıl verdikleri veıika cesen bir muwu.-.uanze, ~ :raç .. ,_.. IDUftur. tılmaktadrr. lıim1 Bu bdar tellflll ıebebini yavaı (Nerdc oturuyorwaıu1) 
~"<\ Piy~ltve ettilderinden bu- bat. m~endit tarafından fU t EMANET VE TERKOS ŞiRKETi NIKO iLE ARTI yavq anlar cibi oluyorum: Bir bilet ~dın bu ıuale lı:arp tolacllda ba 
~ .ı. llıaln!' Yillı:aelttiler ve bun- verilmittlr: . . . . N ( 120 ) Cins b ğd para11 ile aelıiz on kiti içeri cirecek. pk bir nlllı:tc •vurdu: 
.__Yeti Velı:iı ~U.lrülit :ı:uhur eti. Seyri acfain binalan, fabrilıa olarak Yenı Terlı:os mulı:avelealnın akti ı- Yenıkapıda balıkç.ı kel Niko ile U ay lfte bütün meaelc bu _Ala polle merkeıdl 
'~-vc,iı..__e &&tanameılnde ise .,_ lnıJlenmamın mliaalt değildL Biz e- çin tehrimizden ~aya giden M. arbdafl Artin bir alacalı: yli:ı:llııden Eıkifehirde bulunan Tohum ulllı: Kit d ki da d ." · · f lı:ma Alon nuaalon :ı:anaa 'bı. 
iııi;-. •erii;"1' satanlara bir daha vela amelenin iıtirahatı için yerler, Kaıtcl~o avd~t etmlfttt. ~'!'ga •tmitler ve neticede Nilı:o Ar- iıtaayonu Ticaret Odaaına 120 cins rll: e e a m a ifin ar var- Yanı:,dalıin m ·' 
'ıı editııa "•cıbrı esi muııarrahtı. "tah- yemekanelcr, banyo yerle~, lı:analin M~d~r _yenı yapılacak tebeke tini bıçakla yaralanuttır. bufday lindermiftir. Bu namuneler _Her lı:ee kendi bil tini lı: di al Kllakila kili e c~bc tere- etti. 
,~Ylnia d u .aene bnlara vesika ayon tertibatı yapılmakla lfC bafla- fdınn ih~yaçlar~na ne ~ereceye ~- SEBEBi MEÇHUL borsa laboratuannda tahlil edilmek- am dedi anafo k. e en - Arka çe ' cı ~d . 

-.tc ... cnılın · · de dık. Fcaliyete btıflayalı bet ay oldu. dar tekabül edebileceğini Vekilcte ı- N . • • tedir. • r yo • • maaa. rın en ilııl Mka· 
lıtaıı •ltııııı.ntı t lf ıııe nazarı Bu müddet .carfmc$&, f ~" bina ilse- zah canip. • . ai lpnt&fmda ~qrutıyet ~·- 'l\thlil neticeıinde Diyanbekir 'Uç kuruı otuz parayı vererek bir ~ bakıp cfilÜftiller: 
~ bulda 11 ır. rinde uğrqtık. Ancak C~ J.yııt ba Bu huıuata katı bır karar Yerilme- nde otur~ ~for Kemal aynı ma- bufdaylarımn Zl cluteni oldufu an- bilet de ben aldım. Bununla bahçeye Srnelde plun avlanır ım ,.ı Bir 
'~ilıılıaneı!1' bı:ı: veailıa ticareti flllrbn beri fabrika için lcapeclcn te- ai için Emanetin cevalı< belı:lcmelcte- halled~ Klir ":!iyi meçhul bir sebep- latılmıttır ki bu cinı buğday dünya- duhul hakkını ihraz etmif oluyor- kahYeyc bir kokot ..• Nerde Jıu bol-
"""'1-t ı. lfelll :ı ulunduğu inlılr o- aiutı yapmağa ye m•bnılan koyma- ~- ten ao mcme11 altından yaralamıttır. da pek u yetifmektedir. d~ıx;- Kalabalık o kadar çoktu ki bot lukl. • • 
Öııctc ~ lllU~cat •~!ar bom aatıc.dar ğa batlıdık. Bu cııne kadar döttte BiR T AARROZ VAKASI hır ıskemle bulmak halıikaten bir me- il. s. 
~ lıurııcn vea;h erler. Vlllyattaıı biri bitmlftir. 1ntaat çabuk hitirllme- 'J'eltafll kanuna Sultan Ahmette tramvay mahallin- GELEN INCILIZ TALEBESi sele oldu. Etrafımı ıeyretmefe detiJ 

() 
y~ıhancıe~1~cı:ı~!t~~: le çahıılmalı:ta ve iııta1ttakl ıllr'atln de manifaturaci l\luıtafa efendiye Şehrimizde kıııa bir müddet kalmalı a, ncfeı ~ğa ~·~ kalmadan aat 

tq derecai elinden cııne \eHylit etmtlı:· Bareme glJn Sirkecide Şerefettin ilminde btri laa- üzere bir incili• talebe crupu gclmit· tarafı?'dan bır gürliltü koptu. Bir ço 
._,ı ç l~ bit de · tedir. Bu mllnaaebetle amele ıniktan h . .J nuz etmif iıede yakalanmııtu" tir. Grup buraya Sof yadan gelmittir. cuk, lımonata bardağım yere diltiirilp 
~q'"""-n sai v_eaılra ticareti, tile- da arttırılmaktadır. Şimdi ltçilerin a- BZlTıBnıgor = • .., kırmıı. Kırar a !. . . Fakat bir de iti 
~I d~!riind: ~':ı kanaatime cöre dedi 14g dur. San'atla alllı:aaı olma YOZME BiLMEDi~!. tÇIN diye aattığmı aöylelllİftir. baba11na sorun: Bütün kabaha~ car-

!t,lbu ~Ctlerdit. p oluaaa gayri yanlar SO ldfidk. • llillye nkitetl tanfaıdan Bareme Çarpmbada otur.an ~cı çıralı 16 Kecork inklr etmektedir. ıonda: 
~il\de iti lleyetı V . ltçilerin yüzde YetmİIİ Tfir~r. milfablh bic yeni tekaüt kanunu ha~ Y~da ;Ahmet ~n ~ enikapıda X:u- Zabıta, IUfıtlarıa nuıl kaçırıldıiı- - · Limonatayı çocuiun önüne mi 
~ bi ~ kuYUda . ekıle lrarama- buı mlltehalıi yüsdea da ~ o- ınrlaıimaktadrr. ınra ~ ~cnıze cırmit fakat yüz ru tahkike devam etmektedir. ~rlar? .~ana elime ver dedim. itte 
~i. r dereceye ~ayet ;bu maluur- geri, kalan yüzde yetmit ise TM to- Bu kanunun memudanmuııı. ~- mek tinden bofulmuıtur. böyle duşer lı:rntır. Şimdi ceremesini 

Memlekette 

Uludağda tetkikat 

Demir madenleri oldugu 
aalaşıldı 

llllltlııı dar ısale edebi- lacaktır. lripitın. lı:ltammda, baflan- hallerini temin edebilecek f.alan VATMA.NN KABAHATi V f ~OŞOP O~EN ~ı.:!n b' çek bakalım. 
ır.~'lı: ~ &aıeteıe de crçta 250 • 300 kiti ile ite baflamla- bari bul~dır. Edime Kııpı - Sirkeci tramvayla- c a ~ oturan. ama . e . . . ır - Ne cereme ... Ben, cerame bil- Bıınada Uludafda bir tenezsllh ya 
ı:"'1 baı Ua;:e bulu~ Jap~7a i_le nishetlnde bu mi1cdar ~laltılacaktır. AYrupa ve Amerilıanm muhtelif ?ndan 7 S7 numaralı araba Vahram Y!'f•ndalıi lan Hılı:ıoet dün •.vın ılıin- mez. Si:ı: verdim limonada. . . Çocuk pan Viyana darlllfilnun ve liaeei mual 
~~ııı laıı.cıcınc1a b' tl~retimlaın Amele ve mUadahdeminın, TUrlıler- memletttlcrindeki telcallt kanımla- ıeminde blc çocuca çarparak milhtelif ~ kat aofasm: oyn~a iken mer bardak kırımt ııankim ben kırdım. !im ve pcofeoörlerinden blr C"'l> tet-
lu cıılll hl}'&neti y~~d ueevt va- den intihabı için, ıiirelı:torluk. azami lanrun tarar bu kanun :yapılırken na- mahallerinden yaral~tır. "~ parma d rı h~a~;:. .~n .. atağı yu nah böyle bağırıyorsunuz? kik için bulduldarr bıa frraattan illi-
'' bı1ı"'••1ret bizi R °'.' ufradı- gayret ve arzuyu göetermekterllr. zan dild<ate abnarak memleketimiz var nmıt ve er uıtur. - Sen kırdın ya I fadc ctmifknlir. 
'it ltıccblı:ıncı. bazı nı~ıya ihracatç!- Halı:ilı:I fealiyetin ldnunu aani or- ihtiyacına uydurulmUftur. Şehrimiz. SARA.si TUTAN MAVNACI NiHAYET KADIN YARALAMJŞ Kavga, etrafındalcilcrin mlldaha· Billaaua iki jeoloc ve iki çotraf711 
~v .... Ut etti. llhuat aerdı- taaında ·~"ut tllbat iptidasında bat- de lıi ecnelıl tirket Ye banlıalarınm n Ha2y3d7arpapdaalrıhtıında baflıbulu- Küçillı pazarlı Haııan iıminde bin' !esile yatıtır cibi oldu ama carııon, pr~fcsörü Zirvenin Cenup ııath ma.il-

ı._·· -~~ l) r- ---"' b '--il ull . d . an numar ı mavnacı tayf lcrınde yüzde yctlllİf miktarında ccv-
"1Cın1 d . evıetıcıi lamaaı için çalıfıliyr. M ....... • unun teıuo t ua en e nazarı dikkate al- da 0 uın- evellı:i gecp ı Feridiycdc bir evde i- ceremeyi çocuğun babasından alma- h · h · 
~ra •ı~ı •urettc ~hracat tüccar- hakkında henüz katı bir ıey aöyle- macalrtır. ..:: •~an ma-:nanın kıyısında otu- ken Turan ismindeki kadınla kav a dan bir yere lmnddamadı. 1a:'~~ı zencin dcınir madc~c r~s
~nı bl.'l'lllller "•<lll~k~ayc e~kte ncmez Burada yapılan fabrikanın pla Yeni layihada kesilen tekandiyle niz=~nu!'ır~:" b'::.i.:• tutarak de- emiş ve Turanı bıçakla yaralamıt:r Neyae ... Perde açıldL Sofuk balcıf dialarınanrh v~ yaı:;ıa~~ :ıondaıta ıd-

tler •n tekilde t . e ve tiıccar- ru japonyanın Yokohaına ıehrindeld rin müsmir bir hale cetirilmeai - m .... vc 51 uıtur. -=== · · lı, salkım saçak üç dört kadın, etek- . 1 di a ver eccgını beyan et-
Şi · . e~vık eyleınelrte- F~rd fabrikasının aynıdır. tutulacaktır. KAÇAK iSKAMBiLLE MEÇHUL ADAM KiM. •• 7 !erini havaya kaldırıp bacaklannı tct- mıı er r. . 

l\ıerıı~dıyc Qdar . Bina kira ile tutulduğu için im- Poliı ikinci §ubc mildüri ! _ . Ş;hrem~dc ot~ran Veyselkarani bir ederc~en. mahut "Hallalilya .. :• bi;rofeaörlt~n .b.u ~e~_atı vllAyete 
~.·••tt! lı:a anbızde, tilccarrmı ·' kin niabetindc tadilat yapıyoruz. İt- POSTA VE TELGRAF murları Marpuççulada bir~ '::. ısınınde .b~ evclki gece aarhot ola- yı t.egannı ediyorlar. susı:a~;"la bildır~dı. _Yıla>:et hu hu-
~nc, •tlllıyor,P i~ !'kal.ıyor hariçle çilerin ııhhatiyle yalandan alikadar MEMURLARI posunda kaçak iıkambil ldğır aka- rak Fcrıdıyedc dolaşırkc!' meçhul 'Hallaluya" nın bir de tiirkçeai tir alcadar daıreyı tahrık edecek-
ıı.Q;iy:ııerdc nıitıi tı~dıya~ılll!Z ya- olsa bir tarafı salı:atlamıt olınaaına lamışlardır. y bir adam tarafından çakı. ile ayağın- var, Güftesi, aşağı yukarı ıöyle bir • 
~Uay; dıye !ikay~~ ılde ınkışaf e- olınacağız. Bir işçinin, en ciiz1 bile Posta ve telgraf. mem~rlan cemiye- Bu iskambiller 480 destedir Def- dankr~alanmıştır. Tahkikat yapıl- şey: 

il~ tic &aha 1 açıldı ;tme.kte idik .. cöz yummayarak kazanın sebebini ti ta~~~nd~n tertıp edılen der.iz te- tcrdarlık. bu kağıtlar için ııahibi İ- ma a ır. ~=• cHallaluya, Hallaluya An karada yanX.ın 
~~riy ~rete baıladı. ~ yurkler bu- araıtmrız. Kaza eğer o adamın ~~- nezzlihu dün !•P•lmıt~- . . ranlıdan efendiden 4800 lira nalı:ti IMDADI SIHHI ÇANTALARI Denizde tazo barbunyaİ ~ 

llı ikt1' ere tevfikan h .n ara umulll\ lı:atsizliğinden mütevellit iSC: Jt:endisı- Haber aldıgrmıza eorc t~hnmızde ceza alacaktır. Anf bir kaza ve ya hastalığa he- Hallaluya, Hallaluya, ANKARA, 23. (Telefonla) - Ak 
l:ıu ı.·•a •der. •ınaye ve teş- ni tecziye ederiz. Diklıataızlik yll- ~e. Ankarada buluna~ ~cb.u•l"!'ımız İranlı iskambillerin Serlı:ia iaminde men karfl gelebilmek için poliş mev- Çarşıdan aldıın faıulyab şam Adliye sarayı karşı•ında Kuta-

~ları blllayc ve te . . zünden kendisini inçiten bira adam, ı~ ha~taya kadar_ daırcı ıntıhabıyele- birine ait olduğunu, mağazasına mu- kilerine birer imdadı sıhhi çantaaı Ne firenlı:çcai ne tiirk eai h 
1 

hy~ meb'uau Nuri Beyin Sa~a a-
b:ıorı 11~ ticarete şvı~ın. onlara aç- başkalarını da inçitebilir. rıne gıderek tetkik~t yapacaklardır. söylemiı, Scrkis cclbcdilmif, k.ifıt- konmuştu. Son günlerde bu çantalar- miycn bu zençi' havası Je cA~ ı!, t- P~ manının bodrum. ka~nd~ ateı 

ıı · yo ve sahasında Teşkilatımız, günde 7 S otomobil Bu ":eyahat 15 gun kadar devam e- lan Topanedc Kegorlı: isminde bir da ilaçlar bittiğinden yeniden neva- cŞık, tık> ve emsali 1 . a - ~ ~1 
;:''' v~ dc~hal J:".•tı_şen ırfaıye tara-

ecelrtir. bakkaldan alıp İbrahim Etenı efen- kıa ikmal edilmifti• diye plaklara alıyor lave eni mdusı ın ~n sondlirulmu~tur. Zarar yok· 
• a.onaer er e ca- tur~ 



MlLLl'tt::l' CUMART~I i4 ACUSTOS. 1929 

--------------------------·,ye ~kutrnadun. Bir oda b~lup ••_:-sHitaliahmerin~••• ---- - lttı•hadıMı·ıı"ı -
~i.ki r -,ve yattım. 1 YAZLIK BALOSU • r==: 

Ertesi gün, arkadaşımm evine • 29 Atuıtoı pertemb• akt•· 1 

- ------ - - -~ -~ - -~ ~ .. - --~ -- ·-- .. --- ---· -·------ -----

gittim. Beni sevinçle karfiıla~ı. = nıı. BllyUkad• Yat kulüpte = Türk sigorta şirketi 
Bol şaraplı bır yemek yedık· • verllecıktlr • J sİ 

Küçül( Hi~~YE 
Yemekten sonra başundan ge- • Ea iyi caz • Zengin kottyoa- 1 Harik ve hayat üzerine sigorta muaıne e 
çen macerayı anlattun. Kaula-ll MDkemmel bDfe • • ı . s· t ı h lk . üsait 

l Uı!:Sl •MILLIVIT. Ttl 
A~u to• 1920 

rak güldü: ı: Q Husuf bir vapur Jatanbu· = icra ey enz. ıgo~ ~ an • ~ !Çin m 
- Ver bakıı;·nn ~u pusulayı. • ldan ·ve muhtelif semtlerden • şeraıtı havıdır 2 
Ter~ddüt ettim: ıl= gelecek zevatı Adaya götU- = Merkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanındadı 

Pusula ~ .~n de kızma? • recek ve abaha lı;ar'ı avdet 1 Aentrsl ıılmınuıayau ~chirleı•de aecııtc nraıııı ·ıkl 11 

Gene gilldu: 1 edee<!ktlr • .. 2T~e~ltı~fo~n~fB~e!'o~ğ~l::u..:·2200~3~~~~ ıc lar ~Un de bütihı ~iddeılle j . . . - Çoeuk olma canım, ver. ı • Biletler; 2 kişilik 5 lira • )'&· • ___:_ • ) 

"U HAVA 

de et'llı•Jr Hara et gölgede J.3 cBu yazıyu merak- helbet rasgelınm, dedım • Ver-''-. Okudu. "1.akakları • lnız erkek •, " ", yalnız kadın •. 3lJ( ( CO k ·ı Ek k •• 1 •1~1 
' · ıııarıa mütecessislerin T d k h l uµı_ı ~ • v l O rm~ - J1l ll 11 ~· o ı.;c d.re« idi. Rozgır k lstıkaınc- j okumalarına razı defi- . ren en çı an er yo cunun attı: • Z llra • '- « \.o 

undc ç k batıl csınlştl! Bugttn '1au ilim .. _ bır kere yakasına sarılan kadın- Ben seni tanımıyorum de • ~arar• clb1'cst aıecburl<1Jr • ısı lı 

1 
~~ 

1 
~ 

aç cak ,. rUzgAr poyrazdan Şimdi ister okuıun- ların, kadınlı ev tellall~, çıp di,bundan sonra sen de beni ..................... anun IDÜuuei nnıuıni iliDuBD 
u k • lar, ister okumasınlar, lak kart satan adamların elınde tanmıal SENLeyU JveORlhJat!KAvuOslıuryEaJİ !: 

benden günah gitti. n dar kurtulup kendimi gara ya Kolumdan tuttu kapı dışan , Kilo Çift Şehrcmanetlııln v:ız'cylc!ll • 
Askeri bahisler .-S .1 · • kın ötellerden birine attmı. Ba- etti ' Gıbt~ Çınar '°kak lngiltcre 200000 208333 A~garl olduğu evsafı haiz birinci 

ZEHiRLi GAZLAR PUSULA vul~u odama bırakıp ind?1?· A~ık ben de kızını tmı. Hid- ştfareıbınesl kuşı5ındı 200000 812500 Azam! nevi ekmek ..., 
E ıki . Önwne ilk gelen barlardan bırı- d . . . § 11 EylUi 1929 ılı açılıyor. 2 ,.. 

Büyük harbin dog"urduğu ma ve sene, Romanyalı bır . di etlı hiddetlı garın yolunu tut- E•-lülün 9 n 10 unru gtlnlerl Islanbul ve Osküdar hapisha- ne ve tarihi ihale olan 1 ;, • .ı 
tağlardan biri de zehirli gazlar- genç!~ ~şmıştım . · . ne Bg~~r m barlarının bizim bar- tum. Birdenbire iki kuvvetli yeni :alebe ile ikmale kılmış talebe- ne ve tevkifhaneleri için ihale- per§embe günü latanbul v~aı~ 
dır. Büyük harbe girerken gaz Sevimlı, şen, şuh, şakrak bır lardan :!rkı, yalnız' para cihe-- kol omuzlamnda~ _yakaladı: nın lmtihınlan icra olunacaktır. nin tasdikinden 31-5·930 tarihi- umuru hukuk,ıye müdürı1:,ı 
bilinmiyordu, vakıa Japon m?- adamdı. lstanbulda .~tı. ay kal- tinden... Orada boğuntu ve . -. B~.1'.ada ne ışın var? H~r kısım~lçln s Eylüle kadar ne kadar muktezi ekmek kapalı de mübayaat komlıyonu~•ft~ 
harebesinde harbedenleri tacız dı ve altı ay gece ,gundüz bera- k . ık y k F k t 1 kt 'k . P'ondum. Galatasarayda sınıf her glin (9-12. ve (13 15) ara'1nda zarf usulile ve 20 gün müddetle 15 te müracaat eylemelerıd'lı' 
maksadile bir mıktar kullanıl- ber gezdik; her gece, sabahlara azb to · a a e ek.~b. tvar arkadaşım İlyasko idi. kayıt moame!Aıı yapılır Yeni talebe, mevkii münakasaya vaz'edilmit saatten sonra zarf kabule l_,,r 

k d be b d l k l caz an var, arap var, u ıs ve B" b" . . Idık .. ·· ilk 1 ur .ı. 1 hh ş · · k · .. ı· ı rl t" t ou .. mışsa da henüz gazın hakiki ma a ar ra er o aşu . f' .. . d k lak ır ınım.ıe san , opuşt . n n n ,,. te...:cros, sı at >< aşı tir. artnaınesım görme ıateye· yecegı ta ıp e n ıcare eıı' 
hi • ti ani lmamıştı F kat bu Bükrqe giderken beni de da-. utunst e 0.~asyon var, çıp Hiddetim biraz geçti. Başıma rıporlan ile son m kıcp tasdlknı· nlerin cumadan maada her gün da mukayyet bulunınaaı ııı 

>e aşı · a . . . d" bacak var, guzel kadın var. . . meslnl ve bir kıt'a fotoğraf getirmesi 1 gun. gaz baclı ba<:ına bir galıbı- vet ettı. Adres ver ı . M lard b" • t d gelenı yana yakıla naklettım • ı• d Istanbul adliye levazım dairesi- olduğu illn o unur. / 
" " . asa an tnne o ur um. ak azım ır dnt 

~t v:~~!~:~::~~ ~:ş:~ıı;:~ ıaş b~~ıc:=~eb?~1:~b~:
1

:~~r. Şaınp3cfl~ı bir suı; e~ so~a ~~~~ı;11~:~::; ~~kna:üa ::ak- ILA lfevlel ~eınirJOllafJ l8 IİIDBOIBff IllDUDll İ~HfBSİll~~ 
miştır. Büyilk harbin başında ka bulursun! Dedi. Y,~~m "!Lt f';lltasa a, laanal gboz tavdık. .....-, 

. "d • 1 . Ge K" t "ttim Su,;up mu e ı nazar r a a- O d k . 28 Ağustos 929 dan itibaren htanbulda Devlet demiryollarr ıız- 2 _ Otedenberi nakliye ;:,;< 
kullanılan gazlar ıptı aı ga_z ~~- A k Jen ayh os encey~f T · kan güzel kadına baktnn . a mera etti · bir •ene miiddetle lzmirde k~- erindeki istasyonlara ve bilmukabele meııul ve bu itte lhtiaas ve ·~ 
dı, ve ancak har~eıılen o . - rb~ da~nnB.~krtımnakgdae . re- Tatlı tatlı gülümsüyordu • - Ver şu pusulayı! lecek sı"ır ve kovu. nların deri bu istasyonlardan btanbula gÖnde- aalıihi bulundutunu reımi v "t 
sUrtüyor, baş dörunesı hasıl edi- ne ın ım, u eşe a r uzan- • Eğildim, fransızca bir iki Aradmı. Yan cebime koydu- 5 rilmek üzre mal sahiplerince tevdi ve tevıik eylemek. Mukavele prO~ 
yor ve bayılnyordu. Fakat 1917 dun. kelime mınldarunağa hazırlan- ğuma emindim; anıma yoktu· ve ba~ırsaklan milzaycdeye ko- irııal kılınacak bamuleyi Galatada ve Ankarada idaremizin ticaret.,f' 
harp senelerinin, nihay~ind_e Gara çıktığım zam~ • ~aat I dun . Öbür cebime baktım • Bulama- nuldujtıında';l talip olanların iz- htanbul taraflarında tesis edKeği de sinden veya Istanbulda Har~ 

h. ı· 1 k t kki tt gece yarısından sonra ıki ıdı d B . 1 . . ki d mi de " lrler çar· <ında Celep polannda ida•emiz namı"" tesellüm da ha11lat kısmından alınabilı•· ,.(! 
:U ır 1 gaz ar ço ere e ı. · «Olmaz !ıı Demek ister gibi ım. ütün cep erımı yo a ım. r r.m ·· · ve teılim etmek üzre bir acentelik 3 - Talipler teklif mekıoP"';, 
Bir kısım gazlar ağız, burun, . Bu s~atta, arkadaşnnın evine:kaşlarını kaldırdı· uAyıptırlıı

1 
Pusulayı kaybetmiştim. <irketl Hacı Mehmet na'n·~ i ibdaı edilecektir. · ayn bir :ıarfa koyarak zarfları" 

ciğer ve gözlere tesir ediyor ve gıtmeğı muvafık bulınadım ; , Manasını ifham etmek ister gibi Selhui izzet mltracaatları Bu acentelik mevcut mukavele ıır· lannı imzalayacaklar ve icabeıı-'~ 
bir kıs~ gazlar vücutta yaralar s~ıı~ da. _hatırıma arkadaşımın alt dudağını ısırdı; çantasından _ ojesini kabul prtile idareye en mü""" sikaları da bu harfla aber 
hasıl edip yakı~ordu. sozu geldı. Barları dolaşayım, küc•ıcıi t bir k ıt rıkardı, bir J LJYETJN E-G~LENCELERJ,- it terait teklif eden talibe ihale edile- bir zarfm içine koyarak idtıt' 

Bır ço" musıbetler dogurduk d kalg .,. ul ce~tir. Talipl~n a~ağıdaki tartlan ticar t ve tarife dairesine tevdi 
tan SOnra harple beraber bll da ğü mahalde 8 • 1 o gu· n kalır. Bu. şe.yler yaz ı, ktr, pus ayı 

1 
haız olmRlan lazımdır. • 1 d ki eli 

k k 1- Asgari 100,000 (yüzbin) Türk ırııa e ece er r. 
unutuldu sanıldı, halbuki ist.k- gaza lperit derler. 1 elıme ~ı 1 tırtp çı tT • lirası ıernıayc sahibi olmak ve bu se- 4- Teklifler 20 eylul tarihiıı' 
b 1 h b" ı h b'" "'k f ali Bu gazla zehirlenmiş arazi- Hafıften arpıntıya yakalan- nnayeye malik bul ndutunu mü pit aadif cumartesi gilnü Allt 15'! 

a 1 ar ~~e ~ a. ~ uyulışılm~üa den geçen eşhasın ayakkapla.lmadnn ders M, yalan söylemişi / baı;ı'ka mektubu ibraz etmek. kabul edilir. 

b
yetlane 'f{n {f.e ıç~~ ça da l rmdan dahi geçerek zehirler Bu 1 olurum. Bükreşe ayak bastığmı-
ria~ider:·~e.?ı:r ::e:adi;e~ gaz Gaz elbisesinden de g~çer. 1 db:ınkikdi saat S?nr~,t' elime nefis lslan~ul ticaret nıekle~i alisi nıü~ir' elin~ : 

· la • d" ı !dur Bu nevi g·zlar tayyarelerle ara- ır a ın geçırmış ım · · · _.4 
yenı gaz r ıca ıy e m~ • •· Pusulayı usulcacık a"tnn ve Mekteb;mizin yüksek ve orta kı 11ml•rınm 92&-929 ders ıeneal. ~ .... lar. Bu hususta Alman Profe· zi üzerine zerreler halinde ser-

1 
" • ~ tıı'' 

S
orlerinin dediklerl c:u ct.im!t şa pilir, artık bu arazide kimse do- Eyvah. Romence ya~~~~ştı · · · riyet imtihanlarına eylwün üçüncü salı günü batlanacağı ve on 

d"kk . • " laşamaz hayvanat dolaşamaz Hemen hesabımı gordum, ke- nihayet verileceili ilan olunur. /. 
yanı ı attır. • ' d ğ ·· .. d.. B t ' 

"latikbal muharebelerinde hi<; bir şeye el değmemelidir. se o ~ .?11ru .~m. ar ~zga-
düşınanın maskesinden geçecek Ciçek toplanıp koklananıaz. hının onunde uç kadın uru- Doktor 
gaz keıfedelil milletler muhare- Bu gaza muadil hatta daha yordu • • . d d' • _ . · 
be . ka akt fazla yakıcı olınak üzre Ameri- -Affedersınız, e ım, ıc;ınız- aranıyor c l l R •d1 

Sermayedar 
yıB dzanac ı~. 11r.,, ki gaz bu" - kalıların Levizit gazı vardır. Bu de Fransızça bilen var mı? e /l 8SlJJ:f un an an~ı ıyor b' li · · · .. f Bir mefrut fabrika11nm inpsı için 1 tün dehşetiyle istimal edilecek- gazı büyük harpte . ~~lanmış· - Ben ı nrn mosyo, ran- Bu gllnlıO yeni OllnkO bllmecemlzln aermayedar aranıyor . Yer bazır ve Bahriye ha.~tanesl el/dil 

tir. BugUn bile yüzlerce kimya- lardı. Fakat harp bıttıği zaman sızını· . 1 bilmecemiz halledllmlt şekli faal ameleler mevcuttur. Tekliflerin ve :zilhrevlge mUteha ı 
ker yeni muharebe gazlarının bu gazdan çok mıktarda kalmış -: Teşekkllr edenm matmaze : SOLDAN SAÔA 

1 
YUKARDAN AŞAGI: Taksim 333 rümuzile htanbul Yeni 

keşfiyle meşguldurlar. Bahusus idi. Geçen sene bunu imhaya ka- Lutfen §U pusulayı okur musu ı _ Anadoludan bir şehir lsml(7) ! ı - Neş'e (7) ~::ta;:;~~!.,:~ kutu adre- -Kadın: Erkek" 
Almanlar gibi silahlarından tec rar verdiler. Fakat atacak, ifna nuz? . 2 - Neı'eli (3), Meılh (3) 1 2 - Dört ile altı arası (3). İçine Cilt, frengi, belsoğıılılO~ 
rit edilen milletler gazla muha- edecek yer bulamadılar. Arazi- - Okuyaymı efendım. 3 - Arkadaş (2) Bir göz rengi çorba koy <.3): . Satılık apartman ve idrar yolu hastalık!•"; 
rebeyi neticelendinnek istiyor· ye gömseler gene intişar ede- .. Pudsulbeayıkl' uzadttım. He*e~ (3) Kırmızı (2) po~cular?;;:~:,<u) umacı (3) Sı- Bebekte' Bebek caddesi, sahilde ın emniyetli uıuller ve • 
}ar ve diişmanlann haberi ol- cekti. Denize atsalar balıklar ze ıçın e . 1 ~.or um: ·. a 5.- lranlı (4), Kova ile yer altın· 4 - Futbol oyunu (3). elvorltll fartlarla tedavı cıl11' 
maksı%tll nagı'hani birgaz taarru hirlenecekti. Atacak yer bula- kağıda bır goz gez~ır1dıJ ~onrta dakı auyu ~crcden çıkarırız (4) 5 _Pahalı (4) BüyUk biçak (4) elektrik, hava gazı ve terkozu havi t1l 

k J tt ennı aç ı 6 Sel ( 5) sekiz oda maa banyo, mutbak •eaa- Adres : Beyoğlu , Mts '° ıl 
zu yapmak üzre hazırlanmakta- mıyan Arnerikahlar .esnayi mu- ~ş armı ç~ ı, go~ . 7 = La~~:, (2) Adadaki a"a lar 6 - Deniz kenarındaki rıh (3) ire ile zemin katta dört bap dükkanı No t 1 telefon Beyoğlu 730 ~ 
dırlar. Buna kar•'!: harebede mebzulen ınsanlar U·. elile kapıyı ışaret ettı · lu (3) .., ___ 

1 
(
2

). • 6 ç 7 - Nota (2), itik (3), Kamer(2) 
" B d ehennem o p ıunuu 8 Deymek (3) müttemil ve aynca iki kata müteha· !!-.gti•'•n•s•ı•at•8•·•10-•1•4-•2•0-•fll'. Kuşkulanan Fransız ve İngi- zerine saçıyorlar ve hasılettiğı . -.. ura ~n ~ d bura- 8 - Hacer (3). 9 =Şeker fabrik;sının bulunduğu • 

lizler sınai faikiyet göstermek i- ölüm tesirlerini seyrederek haz gıdınızl dedı, hır d~ 8 9 - Anadoluda bir nehir ismi. yer (7). mmil bir bap betonarme apartrmarı _________ /.-~~ 
çin yeni gazlan öğreniyorlar ve duyuyorlardı. ya ayak basmayınız . . - satılıktır. Bebekte Hafız Osman .te- ;I' 
terakkiyatı takip ederek en ye- Cenevre mukavelelerine rağ- Sarsıldmı, sendele~ı~, krpkrr- Meklen kı'tanlarının f glıl ınu"na asası neliye müracaat mercudur. !lllo•o·k·to·r·ıa·n·n·ıı·a·s·or·u·n-uı~: 
ni gazlan imal etıneğe çalışıyor men Avrupa ve Amerika gizli mızı oldum! çık~ gıttım. ık I' I' UU Müzayede ile satıf BIOLACTYL 
tar. gizli yeni gazlar hazırlamakta Otelde, dırektor ~~rşima ç ~ Ağustosun 25 inci pazar gilnli aa-

1 ngilizler adalarının emniyeti ve bir istikbal muharebesinde - ~~su~ar mosyo •.. İyı Devlet matbaası müdirlyetinden: at 10 da Beyojlunda Ala hamamın- -

için Ingilterede gaz taarruzuna kendi icat ettikleri gazlan kul- eğlendınız :ı:~! d . B Yeni ders senesi iptldasına yetiştirilmek üzre bazı riyaziye kitap- !a,.!6 4n=;~;',~:ıi.,!;;:':;:;::'~ Mide ve barsaklardakl ıah:;; 
karşı memleketin müdafaaaına }anacak ve bununla iftihar ede- · -:" 1:'e e ur ~ .eı;ım · ' ana !arının tertip ve tab"ı için aleni münakasa yapılacaktı . bilcümle qyalar müzayede suretiyle mllr ve tesenımümli ıenıl 1 
ehemmiyet vermişlerdir. Lon- ceklerdir. İtalyanlar ve Ruslar hır ıyilık eder ~sınız? ıatılacakbr. lSHALLF.Rl ve SANCll..All 
dra'nın 40 _ 50 ton gazla felce gazlara kıymet ve ehemmiyet - Emredersiniz . Kitapların m!lsveddelcri yeni harflere çevrilmiş olarak şekil ve Büfe dreıuar maaa ve 6 adet aan- •---
uğrayacağını hesap eden lngi- vererek bil.tçelerine fazla mık- - Şu pu~ulayı _oku~ da re!'imlerile blrlikte tab'a verilecektir. Talip olan matbaa sahlplerinin dalyeden mürekkeb ı•Yet gUzel asri 
lizler buna kar§ı bir çok ml.ida- tarda para koymuşlardır. Bun- bana ne oldugunu soyleyın • . Cebir, Milsell~at, Klmya, Fizik gibi riyaziye kitaplarını tertip ede- yemek oda takımı, gayet mükemmel 

1faa tecru"belerl yapmaktadırlar. ca mukavele ve muahedelere ra Kağıdı uzattım. Okudu. Zı_le bilecek kAfi mıkdarda hnrufat ve rumuz ve i•,arete malik olmalan asri yatak oda talmnı, dolap, lavabo, 
1 sl di tualet, iki kiıilik ajac karyola, divan, 

Bu mıktar gaz 30 - 40 tayyare ğmen her taraf büyiik faaliyetle bastı, ge en garsona se en : ijllrttır. Münakasaya i~tlrak etmek lsteyenl~r her ğün matbaaya mil· Türk mangalı, demir ve çini soba ga-
il d l.i · tılabili" B"' hrl" l haz ı akt -'-- - 14 Nomeronun eşyalarını d bl k d ,__ e Lon ra zenne a r. u ze 1 gaz ar ır am auu- . . racaatla şartnameyi görebilirler. Münaka!<ll eylfililn 14 üncü Cumar- r ro ar, portmanto, a ro...-, per-

"k harpte yapılan istatistikle- lar lndınn • deler ve iıtorlar, divar tabaklar, vazo 
yu k" . d A. I d 1h 1 Tür _ 14 Nomero benim odam . tesi günü saat on altıda yapılacaktır. l\Iilnakasaya girmek isteyen- vesair eıyalar. Anadolu ve Acem ha-re nazaran: 577000 ışı gaz an ı m a ıu perver o an - . . . . . . . .. 
musap olmuştur. Bunun 100000 kiye Cumhuriyeti icabında her - İyi y~ işte. Senın gıbı hır !er temınat akçel~nnl ve hur_u at katologlarını berabe.r getırmek uzere ~~:~:;;!n"~ Zı;~:!:::'::1ı=:. 
den fazlası lngili' zdir. Gazlar e- ıiliha kartı vatanını müdafaa adamı otelımde tutamam. Hay- o gun matbaada ıdare komısyonuna muraca · t etmelıdirler. 

di H d' d f l! Liseler mubayaat koıniıyonundan: 
sasen mayi halindedir. Top mer etmek kudretini haiz "r. er ı e o DOKTOR MUHİP NURETTİN Kabata.tta Gazi Orman P•ta mekte-
misiyle ve tayyare boınbasiyle Türk müstakbel bir harpte va- - Evet amma··• ı•uıu euuı• binde her mucibi ketif yapılacak olan 
atıldığı vakıt buhar haline ge- ~anmm daima ~elimete ~ıkaca- - Fazla söz istemez . Frengi. Belsoğııklutu ve ademi iktidarın serf ve tamirat eylülü? onbeıi."ci ~ gUnü 
çer ve bu havayı teneffüs eden ıım• ve kuvvetlı Cumhunyet e- Sabaha karşı, elimde vali- , saat onalbda !hale .~dilmek uzre ı..-
her ~ıs zehirlenerek düşer ka- saılannın ebediyen payidar 0 • zimle Bükreşin sokaklarında kat 1 tedavisini deruhte eder. Muayenehane babıall de palı zarf usul~le ~~"'~. konal-
br Jacağma emin ve mutmaindir. kaldım. Küçiik bir otelin kapı· euu u ••u • Sudi kütüphanesi ittisalinde ue u • u •u • ~~.~~ • ,!alıplennılri":t beşeraıti. ti a.':'18· 

• .14 maa uzre •onuayon a ne mura· 
Bazı azlar vardır ki dil tü- DOuAN YILDIZ smdan girdim. Pusulayı kimse- caatlan. 

def' eder 

Istanbul liseler mübayaat ·~ 
misyonundan: İstanbul erkek ~ 
allim mektebinde olbapukl el 
şifname ve şartname mucib1~1 
yapılacak tamirat ve inşaat ~ 
palı 1.arf usulile münaks•Y' Jılf 
nulmuştiir. 8 Eylül 929 ıarl ıcr' 
müsadif Pazar gi.ln!i ihalesi tir. 
kıhnacakur. T allplerin ş3 ,; 
anlamak üzre liseler ınulılY ,ı
komhyonu kitabetlne aıurac' 
lan. 

- Neriye gittiklerini biliyor gibi oldu. Sonra ilk rasgeldiği peldek olup koştuğu ses! Kulak 1 - Hasan gitme seni seviyo- kız: 11ıf musun? bir Yüzbaşıya sordu: !arını doldurur doldurmaz dön- ruın! -Fakatgidergitmeztt 
"Milliyet,, in edebi tefrllıall : 10 

- Hayır! - Hasan Beyi görebilir mi- dü, ve ..• bir iki saat evel aşkın - Hasan niçin beni de götür çekeceksin değil mi?.. &P 
- Cepheye mi gidiyorlardı?. yim efendim?.. mührünü ayni bakışlar üzerine müyorsun?... dedi, laleden renk alaıı d~,ııı' 
- Eveti - Hangi Hasan Bey Hanı- vuran iki göz tekrar birleşti. - Hasan gitme ... gitme!. lannı genç erkeğin dudaJıl 'lf 
- Öyleywe onlan sevkıyat- mefendi? . • Genç kız: İki göz. • • iki çeıpne 1 Hasan uzattı ve. • • Bu iki dudııl'~~ 

tan ara. • • - Mülfızmı Hasan. • • - Hasan. • • da en son iri siyah gözlerinde maranın yalnızlığı içinde~ 
- Nerede o?... - Ha... Evet... diye koştu. Genç zabit: toplanan ayrılık selini tutamadı kana qkm şarabını~ 
- Karşıda Sirkeci'def ve .. yüzbaşı pannağmı dudağı - Hamra... o yaş boşandı ..• Göğsünü dol- * • • ıe 1 

- Eksik etektir! ısordu: - Yal.... na götürdii, bir saniye düşün- diye kollamıı açtı, ilerledi! duran ipek başı okşadı okşadı: Son düdük. İkinci is.ıcee'e~ 
Eğer arıyorsa aradığı mutla- - Kimi arıyorsun hannn * * * dükten sonra sözünü tamamla- Bu, riyanın insan yakaların- - Ben de s.enden aynlınak is çekilecek ve çarklar d?11·si / 

ka: Ya ana, ya baba, ya nişaniı,lteyze? • • • . Rüzgirın eteklerine dolanıp dı: dan el çektiği tek samimiyeti- temiyorum Hamra. Fakat... ikisinin de içi sızlıyor, •"\.o1. 
ya kardeştir! Bu kadını bütün 1 Bu soruş~ so~radır ~_Dol- pelerinini uçurttuğu siyahlı ka- - Buradan doğru ininiz. Bi- rudır! dedi ve ••• Bir harp lavhası göz birbirinden ayrılınak ist~iıı ~. 
vatan tanır. Kardegini vermedi- 1 mabahçeden bır ruzgar gıbı ko- dın bir tayf gibi kalabalığı yar- rinci otunna yeri kamaraların- • • • · lerinde canlandı: Biri öbüriinden ayırt ed• e 118) 

ae babasını, babasını değilse 1 
pup koşa koşa nhtıın sokakları- dı, da arayınız. Alay kumandanı Kaptanın eli düdüğün ipine Siperler, düşman, süngü pa- gonca giil gibi, ayrılık ıll~lı· 1 

muhakkak kocasını Yemenden 1na düşen genç kızı kendine ge- -Hasan Bey .• Hasan Bey .• Beyin emir zabiti... bir defa daha uzandı ve .... is- nltıları, ateş! kak ki ikisini de soıdura' 
Trabulusa, Trabulustan, Balka-

1
tirdi ve etrafına bakındırdı! Öy- - . . . . . . • Solgun benizli kız bu cevabı kelenin biri nhtnndan çekildi. Eğildi Hamrayı dudakların- kisini de yıpratacak! }1İ,ıt 

na, ve ya buyük harp sonuna ka le ya kimi soruyor, kimden bah- - Nerede Hasan bey... alır almaz durmadan yürüdü. Genç kız pannaklaruıı daima dan tekrar öptü: Genç kız artık HasanJ!I ıı"~' 
dar bir memleket parçasında bı-ısediyor? Herkes bir başkasının diye vapura sokuldu. Vapurun Bir in sonra çarşafmı çenesi- gözlerinde bir ümit yıldızı gibi - Haydi şekerim artık ayn- ne' gözlerine bakamıyor·~ go 
rakmış arkasından da daima dili ucunda ve beyni içindekini içi ve iskele mahşer yeri gibi. .• nin üstünden iliklemiye çabala- parlayan tek yıldızlı apolete ge- lalını. Şimdi vapur kalkacak ... !inden mendili çekti ke11 ı;y11 

b_öYl~ gözü yaşlı, solgun, renk-: ne bilsin 1 kayn~şıp duruyor. Manga man- yan ve gözl_e~le: çinniş ?iingür hüngür ~ğlıyor: d~<;li: ~onr~ kü~ülı: ~~~-di~ sev lerine bas.tı.rdı. -~asa~ d~ye.' 
sız, tıtrek aramış sormuştur!_O: - Hasanı arıyorum... ga goverteye yerleşeıı asker, - Hangısı?... - Gıtıne Hasan· .. gıtınel gılısırun gozlerıne goturdu, ora- Koluna gınp duşme&1!' 11ıeıil" nun için_dir ~ bu yağız benızli 1 Mu di~ecek?. Hasan kim? .... kamaraları dolduran zabitler •• Diye etrafı araştrran kızcağız .• diy~ yal~.a~yor, dudaklamıı Ha· d~ toplanan ~aş birikintisini sil- ğır apr_vap~nın merdıV~or"~~ 
:caradenız oglu da muhatabını Ve ... Sorl~dı: hl.ittin bir faaliyet sahnesi. Genç . - . Hamra! . • ııan ~- yuzu~.d~ aymnıyordu ! di, tekrar e~ı: den ınd,irdığı genç. kııt ıctııfl'' 
tanıdı! Ona: - Bir ıkı saat evci Dolma- kız boz bir duman bulutu halin- hitabıyle karşılaştı. Öpuyor, opl.iyor, durmadan - Haydi canını! runa tutuyor, kendı aya r! 

- Eh .. sen de • . • bahçeden geçen aıkeri arwo- de içeriyi dışarıyı kaplıyan bu - Harnr~ f din!e~e-~en öpüyor hep ayni G~eş .. yüzlü, bahar tenli, meh sendelemesinden korlttlf.'tıl"" 
Demedi. Yumuşattığı sesiyle ruın? --ı,er yığınından ilk evel ürker Bu: aradııı, arkasından yelye §eyı soyluyordu: . •ap gozlu. ıuh ve cana yakın 

AŞK GÜNEŞi 
Etem lzzet 



Ayni fiattaki lastiklerin hepsinden fazla 
uayanacağını fabrikası ilAn etmektedir. 

Lastikçilikte yeni bir PRENSiP 
MI Yeni bir ÇIGffi 
IA ~LE~ fabrikası bir seneden beri yeni bir 
ctSt1k - d v ff: vucu e getirmeğe çalışıyor idi ve mu-
a ak oldu. 

YENi MiLLER 
ııı~uhtellf otomobiller Ozerlnde cem'an 4,800,000 kllo

oıcı:to tecrübeden sonra bu lastltın nasıl bir harika 
u anlaşıldı, 

Rakiplerle Müsabaka 
1klncı bl · Yolc r tecrübede, aynı tipten 14 otomobile beşer 

de d~ konuldu. Bırlne YENi MiLLER lastltl, on Oçüne 
takııcı oyanın en tanınmış 13 muhtelif marka lastiği 
hayr ~- Çetin ve uzun bir milsabakadan sonra şayanı 

'iENi'M'iLLE R 
d Bütün rakiplerine nispetle çok daha fazla 
ayanarak kat'i bir zafer kazandı. 

~eni Miller lastikleri gelmiştir 
tklye uınum 

9•tıt tnahalll OTOMOBİL TİCARETİ T.A.Ş. 
eyotı 

tında Tokatlıyan karşısında No 239, Telefon B.0.2866 

lelfi'nci vapurlan 
Lu1cs lıaıir ılr'ıt •oıtaıı 
·e Sert İsmet paşa 
vapuru 
giınu ~ 5 ağustos pazar 

~ıyrı ıef aiı 
Merlı:tı: Aceıııas~ Galata köprU 

qafında. Beyoğlu ~36i Şube 

acenteSt: Mahmudiye Hanı alntda 
htanbul 27 40 ıılıtı taın saat ı 5 te Galata 

dan~111 • 1 1 hare- TRABZON BiRiNCi POSTU! 
edeceOkğru zm re ket 1" tJr. (KARADE 'iZ) vapuru 26, 
k afsiltt · . Ağustos Pazartesi 12 de Galata 

enCi 11 ıçın Sirkecide Yel- rıhumından hareketle lnebolu 
. ına .. anında Hin acıınta· 

ıııuracaat amsuıı, Glreson, Trabzon, Rize 
T \' el. lstanbul ı 5 ı 5 Hopaya gidecek ve dönüşte, 

tını ~ Calatada merkeı: rıh- Pazar iskelesiyle Rize, Sürmen 
!iıopa~nında Çclepidi ve Sata· Trabzon , Görele , Gireson, 
1'clef acantalığına müracaat Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu,-

on Be o lu 854 
---• Zonguldağa uğrayarak gelecek 

11acı y tir. Hareket güü n yUk kıbul 
V •kup Zade Ve Şeriki olunmaz. 

ka llPur Acantalıtından: 11·----------·I 
racteniz ~~~.:·postası Antalya postası 

Gerze vapuru p ı .ı (KONYA ) vapuru 25 
ak 26 atuıtoa IJM 8tı Ağustos Pazar gUnU saat 

~htırııı!:ını saat lt.lttda Sirkeci 1 Ö da Gala ta nhnmından 
lııeb0ı 11 lllı baratetıe (Zonguldak hareketle lzmlr GUlliik Bodrum 
Gtrea0~ 0•r:ı:e, Samsun, Ordu, Rados Fethiye Finike Antalyay 
ı\tıQa ) '1 Trabzon, Rl:ı:e , ve gidecek ve dönUştt mezkör 
'l'Qı isle •keıeıerıne azimet vı 
(\tı1ı:rı1ı:,:~eler ile (Mapavrl) vt iskelelerle • birlikte Andlfl. 
•cıeceıcıı r)e utrayarak avdet Kalkan , Sakız, Çanakkale! 

" l'areı~~t Gellboluya uğrayarak gelecek.ur 

"Gtıcu için Sirkecide vatı · · 1 · e.• 1 t 
~ilde tf caddesinde l{UçOk l{ır llIDlf - 8nlB br 1 POS 111 
'•caaıı lllıındaJd acantaıına mil· (Cumhuriyet) vapuru 

arı. teı: lst, 3118 i7 ağustos salı 12 de Galata 

~i\IJII( rıhtımından kalkarak Çarşam-
LEI\ZAIJE BiRADER- ba sabahı lzmire ve akşamı 
l( VAPURLARI bmirden hareketle Antalya , 

~lJNT ~~ A DE NIZ Aıaiye, Mersine gidecek ve 

Pos~ AVS ~ LÜS}I dönüşte Ta~ucu, Anamor, Ala-

Sakarya iye, Antalya, lzmire uğrayarak 
gelecektir. 

l!s vapuru 
.. Atusıos pazar 

RUnu ak 
ınırıda 

1 
şaını Sırkec ı rıhtı

dak 1 tı ıareketle ( Zongul -
llrJ11 ııef(?ı u, Sinop,Saınsun 

Ve ı'>· ıreson, Trabzon ' 
. uıe 'kil. , 

zııneı . ıs e e erme a-

Bozcaada poslası 
( Gelibolu ) vapuru 24 

Ağustos Cumartesi 17 de idare 
rıbumından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca
adaya gidecek ve Çanakkale 
Lapseki Geliboluya uğrayarak 

gelecektir. 

1' af sila~~ .avd~t edecektir. 
atlet 1 ıçın Sırkecide Mas 
~'na ıanı altında acentalı
!sıarırnlnıul racaat. Telefon. 

>u 2134 · 
:~~--J --BEŞİKTAŞ ...... 
1 NA.iM VAPURLARI D 1 K ı t l n R n n 

. s,rı~~lr postası y u u 
ADNve muntazam olaıı llı.tısat vekaletinin 
~ AN vapuru himayesindedir. 

26 • , Ağustos Rir senede musaddak diploma 
tuna 1t6ndcı p AZARTESİ verilir. Biçki ve nakış mektebidir. 

Talebe kaydına başlandı. Dersler 
k
1 
•ılt ( 1 

4 Galata nhrımından hare- • evlül birde başlar. Akaretler 62 No 
'illi •mire) ve r. 

rden ı ""'rşaınba günU 
(;" Gılaıa '~nbula hareket eder. 

trıJ.ra ez hahJ~~mr~k karşısında Site 
il. •c:anıaıığın: 1 ~ •. numarada Cmu-

YOf;Ju: 104 nıuracaat Telefon 

Doktor A. kutiel 
Elekhrlk makioeicrlyle belsoğtıkluRu, idru 
darlığı, pro.ıat, ademiıktıdar, bel gevpk
liRJ elit ve firenglyi al!r1&ıı ·tedm eder. 

:14. 

• ····Depo •••• 

HAVA GAZI 
DAHA FAZLA RAHAT - DAHA AZ MASRAF 

l{OmUr ihtiyacınızı temin etmezden evvel geçen kıf çektiğiniz: z:abmetlerl hatırlayınız ve 

TESIS!TI l~IN ANCAK 10-20 LIHJLIK C~Z'I BiR MASRAF 
icap eden hava cazı istimalinde kat'iyen tereddüt etmeyiniz. 

Sıhhatiniz için evinizde hava gazı tesisahnı yapınız. 
fafslllt almak vt kayıt olunmak için Beyotıu lıtlkllll caddesinde M aumerolu yaı:ıhane7e mtlracıa 

Emniyet sandığından: 
Hallet her türlü lcolıylılc göstermeği Sandılc vazife bilir. Emllk:inl ipotek 

göstererelc sandıktan para istikraz edecek müşterilerinden işlerini bizzat gö
remiyenlerln delltl ve komsiyoncu gibi hariçten bazı kimselere muracaatla 
fuzull masraf ihtlyu etmekte olduklı nazaran ltlbare alınacak bu lcere sandık 
bu gibi müşterilere kolaylık olmak üzere mahsus ve muvazzaf memurlar 
t&!iıl •ımlştlr. Vergi ve belediye ve Tapu idarelerindeki bu ipotek muame· 
lesini bu memurlanmız vasıtaslyle yapnrabilecekler ve kendilerine ücret ve 
aidat nımlle bir şey vennlyeceklerdlr. Allkadarlantı malOmu olmalı: üzere 
Anı keyfiyet olunur. 

bAfı!~J!T~~ı~iYf 
VE N!KAHAT HALINDlOLAHLARA 

, ... NORD·FORTIN/. 
~""~-~--

Mı. DE HRZJMSllUKIAIÜ 
lt<LER.. GAZLE~I . 

c.ışl{I ti ı..Eı<ŞltiK ... YAHfWAIVl'.IJA 
~ • • <SODO·OASTRINI 
MusfalızanpEK r1-6lRllDl1' 

Kibrit ve Çakmak inhisarı müdürlüğünden: ~ ROBERT KOLEC ~ UUZMi~ Vl\RALAR , .. ,,,."\\(LP.R.INTANU CIBA~UIR 
Takriben (2000) lira (SOOO) metro mlk'abı hacminde katır '" SiKATRiN ır 011 • 

bir depoya ihtiyaç vardır. Haliçte ve ya l{OprOden !{uru !~-~·"!t'~""~-~-~~-~ .. ;-;·;·~-iiİ·m·İİI~ 
Çeşmeye kadar olan sahada sahile yakın bu vUs'atte depo t Kolec kısmı - Ali Mühendlı kısmı- a 
ittihazına elverişli binası olanların bir hafta zarfında oaıa. ~ Sanayi kursları Belsoğnkluğu freu ği 

tada KarakOy Hanında lnbl•ar idaresi emtia şefliğine ~ Her per<embe ve cuma günü 9 dan 12 ye kadar müracaat cılanlann nazan dikkatine 

• ::::::n müracaatları xxx:xxx:ne •:::x'xxIXXIll(•Jiı::::::::::• Dr. Horhoronl 

Güzel san' atlar Aka~enıisin~en 
Avrupa müsabakaları ve yeni talebe kaydı 

ı - Bu sene Avrupaya bir mimar bir ressam ve bir heykel

traş talebe gönderilecektir. Müsabakalara 31 Ağustosta başlanacaktır. 
mimari müsabakası yalnız bu sene mezunlarına münhasır olmayıp 

bu müsabakaya Akademi mimari şubesi diplomasını haiz ve otuz 

yaşını ikmal etmemiş olanlar resim ve heykel müsabakalarına 30 
yaşını ikmal etmemi~ orta derecede tahsil görmüş her Türk iştirak 

edebi il 
Yeni Talebe kaydı 

2 - Akademi mimari şubesine lise derecesinde ve resim, heykel 

ve tezyini san'atlar şubesine orta derecede tahslll , ikmal etmiş olan· 
!ar kabul edilir. • 

Akadem naharidL Yalnız mlrrarl şubesine bu sene yllksek mu
allim mektebinde ibate ve iaşe edilmek üzere beş leyU talebe alı 1 
nacaknr. Ve bunlar talipler arasında en iyi şeraiti haiz olanlar me
yanından seçilecek ve dlgerleri naharl kalacaklardır. 

Mimari şubesinde tahsil müddeti beş, tezyini san'atlar şubesinde 
Uç senedir. diger şubelerde otuz yaşına kadar çalışılabilir. tezyini 

san,atlar şubesinde, ilancılık, hanım i~leri ve moda, çinicilik, dahili 
mimari ve mobilyecilik ve batik arclyeleri açılacaktır. 

3 - Hiç bir talebe şart ve hakkına tabi ve malik olmaksızın 

resim, heykel ve tezyi!11 san'atlar şubelerine dyrıca serbest talebe 
kıyt olunur. 

Akademi tedrisau meccanendlr. Gerek müsabakalara ve gerek 
Akademiye kaydedilmek için müracaat zamanları Perşembe ve Pa· 
zartesi gönleri saat 9 i!A 17 dir. 

KAPPEL 
C!HANŞUMUL 

YAZI MAKİNESİ 
Hususile FRA ·sız hiikumetlnin takdir ve tercih ettiği makine 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ctheti taahhüt olunur ve taksı_ı1. • dahi verıllr 

Umum! acentesi; 
Y. ŞNORKY AN Sadıkıye han 80·33 lstanbul Tel. lıt 2256 

Devlet ~emir yolları ve limanları umumi i~aresin~en 
Kiltahyada Devlet demiryolları idarei umuıniyesine alt olup Os· 

manlı bankasının tahu istlcarında iken mukavele milddetl hitam 
bulan arziyenin bir sene müddetle ic.ın için kapalı zarfla yapılan 
müzayede neticesinde verilen flat haddi itidalde görWmedlğinden 
mezkOr arzlye yeniden müzayedeye vazolnnmuştur. 

Talip olanların yüz lira teminat akçesini mlistashaben 5/9/929 

tarihinde saat 16 ya ka tar Haydarpaşa işletme müfettitllğine ltizu. 

u mUracaatlan illn olunur 

'' "il' 

BUIUK TAYIAHE riIANGOSU 
YEDiNCi TERTİP 

2. NCİ KEŞİDE 11 EYLÜLDEDİR. 
Bdyük ikramiyeı 

35,000 lirad\r 
Aynca: 

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

ve 10,000 ,, Bir mükAfat 
Bu keşldede cem'an " 3,900 w numara kazanacaktır 

Feyziatt Lisesi müdürlüğünden~ 
Mezunlyet ikmal lmtlhanlan 1 Eyllll pazar gllnO bafla· 

yacaktır. Alakadar talebenin mezkQr gUnde saat 8 de mek· 
tepte bulunmalan ve blllhara biç bir mazeret kabul edilmlye-

···~ cetf beyan olunur 

Leyli ve nlhari ~ 
Kız F • .A. t • ı • ı • Ana sınıfı ilk 

er~:k eyzıa ı .ıse erı tali k~:ımlar 
Dlvanyolu: Çifte saraylar 

Rütün sınıflan teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve kabul 
ışlerine J 9 ağustos pazartesi gününden itibaren başlanmıştır. Müracaat 

~umane i, pazartesi, perşembe günleri saat 10 dan 17 ye 

Telefon: lst. 1995. 3496 

Deniz satınalnıa tomisyonun~an ; 
3500 ayak Amerikan vidalası kapalı zarfla ihalesi 2418, 929 

Cumartesi saat 14 te. 

1300 Metre patl~k~I kapalı zarfla ihale ı 24/8/929 Cumartesi saat 15,5 
3000 " Mavı Dım~ 

Milll müdafaa Deniz kuvvetler ihtiyacı için yukarda yazılı eşya 
lı.17.alannda muharrer gün ve . aatte ihaleleri icra edilecektir . 

Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün vermek isteyenlerin 
yevmi ihalede muharrer saatte Kasımpaşada deniz satınalma komis-

yonuna müracaatları . 
~---~~~~~~~-:--~~~~-~~~~-~ 

Yüksek Ba1tar nıektebine talebe kaJt ve kabulü 
YUkselı: Baytar mektebine meccani ve leyli talebe kayt ve kabu

lüne başlanmıştır. 

Resmt ve hususi llıe mezunu olan taliplerin 1 /Teşrlnievvel/929 tarihine 
kadar lsıanbulda ullmlyede ıııektep rektörlütüne bir istida ile muracaat 
•·-•lor( llzımdır 

Fennin en son usnWe kat'ı 

olarak eoki ve yeni belso~ukluJıu, 

frengi. idrar darlı~ı. bel g•vfelcllğl 

ve mesane ve bilcümle kadın ra· 
ıtsızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 
Tokatlıyanyannda ıqıelct•P aokak 
No 35 Tel: B. 0. SiSi! 

DOKTOR 

İZZETKAMIL 
Yeni ve esld belsoıtıkluıtı rm -

razı cildiye ve frengi tedavi eder 
Bahçekapı şekerci Haa Bekir 
karşısındaki apartmanda I · l /2 dan 
16/2 r• kadar· , 
~~z BEliiİ 
Dr. NURi FEHMi 
lstanbul, Dlvanyolundı 

.. __ Telefon : lst 3212 :: 

Doktor 

Mehmet Ali 
Belsoğuklutu ve idrar yolları 

hastalıklan mOtebaasıeı 

Sirkeci tramvay tevakkuf 

- mahalll • o: 4 

Doktor Operatör 

Cafer Tayyar 
Beycığlu Galatasaray Servl

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

Musevi lisesi 
Beyoğlu Kumbaraa yok~u No l 

M• J veklleıi wafıaıUa ıauiad 
dak ve Darülfünuna duhul hakkını 

bahşeden bir şehadetname veren 
yeglne Musevi tcJrl<au taliye lis ·si
dir. Altına sınıfa kldar dersler muh· 
telittir. Altınadan itibaren erkekler 
ve kızlar için ayn ayn sınıf1an var
dır. 12 inci sınıfın biri riyaziyat 
diğeri felsefe olmak üzre iki şubesi 
vardır, Tedrisata 16 Eylül 1929 
pazartesi gllnU baflayacaktır. 

1929-1930 senei dersiyesi için 
kayıt muunelAb 11 aP;ııstostan itiba
ren cuma ve cumartesi günlerinden 
maada her gün saat 9 dan 12 ye 
kadar devam edecektir. 

ikmal imtihanları; ~ inci 9 unc 
ve l 2 inci sınıf1ann talebesi için 
9 ili 12 ~ylülde icra edilecektir. 
Bütün talebe 9 Eylül 1929 dan 
evvel tekrar kayd olunmağa mec· 
burclur. 



l{IN S()Z 
BlR HES İ l\1 

D:t 'l •• e) beli deniz lisesi sahillerinde mııtenevvl deniz mUaaba kalan yapılmıştır. Yanşlarda B. M. M. Relıl Kazım Pf. Hz. ı 
oa'v~kll ismet Pa. "'· lorl hazl v•kll bevler hazır bulunmuılardır. 

At yarışlarının b~lal dQn Voli efendi çayınndl yapıldı, Bu ııoııekl yu it yantlan cılecek Oıııııa gDııO lliiıayot 
R.e•imlerim!z seylrcllerden vo Y•rıtlardan lntlbalardır. 

lsveçli aktör 1'\lls Asther pek ziyade şöhret kazanmış bir sın~ma •anatkAndır. Bilhassa esıanlarla blrllkte cereyan eden bir 
takım sahne 1etl filme almakta ç ·ı k meharet vöstermlştlr. Bu resimde sanatkar hndl aılanını film maklnasının başına getirmıt o 
suretle keeı. resmini aldırtmıştır. 

CU.WIAI' TSI 
24AGUSTOS1929 

B:ırsada koza sah~ı ilk feallyetinden Mr in tiba 

Sıcaklar •on gtlnlerdo tabammQI edllmoyocet bir h•le geldi. Halk 
teslılni hararet için hul!lu an, •otıık ayran içmektedir. 

~·~" yasaya yeniden ufak "' 
kutulan çıkanlmak o~r•dl' 

;ıı~-
Son gtlnlerdeld 11caklar tabammlll edilmez bir hale clrmlftir. DOnde sıcaktan bunalan laf -~~ı tl,ııı 
koşmuşlardır. Resim Buta:ı ve Ada vapurlannın dDnkU izdihamını göstermektedir. ( Foto· 


