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Profesör M. jansen 
büyük bir alSka göstermişler-

Bu muazzam imar işinin kaç mil
yon liraya çıkacağım söyliyemem. 
Çllnkü bunu şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. Fakat, herhalde 
Ankara, Avrupa şehirlerinden daha 
ucuza malolacak ve mükemmel ola
caktır. 

Her sene Ankarayı ziyaret eder~. 
planlarımızın tatbikatını yakından 
tetkik edeceğim. 

ESASLAR NELERDİR? .. 
Plan esaslarını yeni caddeler, hü

kfimet binaları ve bilhassa Gazi Haz 
retlerinin bilyiik bir isabetle işaret 
buyurdukları noktalar da dahli bu
lunmaktadır. 

Gazi Hazretierine Ankaradaki me 
saimizin neticelerini arzedeceğim. 
Dünyanın hiç bir tarafında Gazi 

Hazretleri kadar imar işlerine ala
kadar bir zat görmedim. 
İSTANBULUN İMARI İÇİN 

Ankaradan doğruca Almanyaya 
' dönecektim. Fakat İatanbulun imarı 

için görüşmek üzre Şehremini Mu
hiddin B. tarafından davet edildi
ğim cihetle bir kaç giin burada kala
cağım. 
İstanbuldan başka İzmir ve Buraa 

ile diğer bazı şehirlerin imar plan
ları için de davet edildim. Tekrar 
geldiğim zaman bunlarla dameşgul 
olacağım ve icap eden tetkikatta bu
lunacağrm . 
•••••••••••••••••••••••••• 

dır. Çünkü okur yazarlar halk der
saneleri ve millet mektepleri dışında 
da yeni yazı ile oku~ yaz~yı öğ
renmeğe devam eylemışlerdır. 
Şu rakamlar bir yıl içinde 872,536 

kişinin yeni yazı ile okuma yazma 
diploması aldığını ve bunlardan en 
az 430,380 inin hiç okuma yazma bll 
miyenlerden olduğunu göıterir. 

Bunlar mektep yaşını aşmış olan
lardır. Mekteplerdeki çocuk ve genç 
terin ise hepsi yeni yazıyı öğreruniı 
tir. 

lıte Büyük Gazinin büyük elile 
kurduğu bilgi dei:iımesinin ilk yıl-
lık mahsulli budur. . 

Onllmüzdeki yıl millet mekteple
ri artık okur yazarlarla uğraımıya
cak, hiç okuma yuma bilmiyenleri 
okutmağa çalı!flcaktır. Her ıene 
500 ooo vatandaı yeniden okuma yu 
ma' öirenirae eldeki vaaıtlara göre 
bundan memnun olabiliriz: ÇUnkll 
bu rakama mekteplerde okuyanları, 
asker ocağında okuma yazama öğre
nenleri de ilave edersek 15 sene için
de milletin "okur yazar bir millet" 
adını haklı olarak ta§ıyabileceği §Üp 
hesizdir. 

· "k Gazinin en büyük ya-

Koşular geçen hafta 
kilerden daha 
heyecanlı oldu 

İstanbul yu at yarıglarmın üçün
cüsü dün Veliefendide yapıldı. 

Dünkü yarışlar geçen haftanınki
lere nazaran daha heyecanlı olmuş 
ve bahsi müşterek biletlerinin hemen 
ekserisi satılmıştır. 

Yarıılarda Bakırköy Hilfiliahmer 
ıubesi tarafından Of ve Sürmene se
yl~pzedeleri için de epice para top
lanmıgtır. 

Dünkii birinci yarış satıg koşusu 
idi ve Uç ve ya daha yukarı yaıta 
İngiliz kısıraklarına mahsuıtu. !Co
ıunun ikramiyesi 400 lira, mesafesi 
2,000 metro idi. 

Üç hayvanın iştirak ettiği bu ko
ıuda Bahan zadenin Rejanı rakıple
rini mühim bir mesafe geride bıraka
rak birinci, §akir B. in Filozofiııi. i
kinci ve M. Binıin Ferdinanı üçüncü 
geldi. 

HANDiKAP KOŞUSU 
İkinci kotu handikap koıusu 

idi ve dört ve daha yukarı yattaki 
yerli ve Arap at ve hısırakiarma malı 
sustu. Koşunun ikramiyesi 300 lira 
ve mesafesi 2,800 metro idi. Küçük
ceyldn, Tayyar, Sabah, Makbul, Meb 
ruk, Mazlum ve Yıldız namındaki ha 
yvanlar iştirak etti. 
Koşunun uzurıluğuna rağmen Kü

çUkceylan bir hamle ile aldığı birin
ciliği muhafaza etti. İkinci Sabah ve 
üçüncii Yıldızı geldi. 

DORT YAŞINDAKİ ATLAR 
Dört yaşındaki İngiliz at ve kı,.... 

raklarına mahsus olan üçüncü k09u
ya 3 at iştirak etti ve Rahmi B. in 
Mistemgeti birinci ve Suphi paşanın 
Banan ikinci ıi geldi. 

DÖRDONCO KOŞUDA 
Dördüncü koşu üç ve daha yukarı 

yafta yerli ve Arap kısırakiara mah
ıustu. Koşu ikramiyesi 300 lira ve 
mesafeıi de 1,400 metro idi. 

ON HAYVANIN IŞTIRAKILE •• 
Bu koıuya on hayvan ittirak etti. 

Fakat koıuculardan bir Rusun arka
daıı cokeyin yüzüne vurduğu bir 
kırbaç herkesin infialini celbetti. 

Bu lı:09unun neticesinde ŞUkrii B. 
in Kıamet iımindeki Arap kısrağı 
birinci, Nqit B. in Güzel lzmiri ikin
ci ve İ.uet B.in Sayyatı üçüncü gel
di. 

ARAP ATLARI KOŞUSU 
Beflnci haliakan Arap at ve kıarak

Gene ümitvar 

Eniı bty 

ne karşı gönderdiği cevabi nota Ati· 
na sefl~iz Enis Bey tarafından yu
nan hancıye nazırı M. Mihalakopulos 
a tevdi edllmittir, Atina telgrafların
da henil.I bu cevap hakkında bir teb
lig neşredilmediği, mamafi uzun olan 
notada !sah edilen Tiirkiyenin nok
tai nazarı Yunan bükfimetince mem
nuniyetle karşılandığı ve yeniden mü 
zakere ve itilUa zemin açacak ma 
hiyette olduğu bildirilmektedir. 

M. Mlbaiakopnlos gerek sefir M. 
Papanın avdeti ve gerek cevabi no
isahat veremlyeceğini söylemiştir. 

TEKLIFAT VE CEVAPLAR 
NEŞREDİLECEK 

ANKARA, 9 (Telefoııla) - Ceva
bımızın Yunan hükfimetine tevdii 
münasebetile yarın gerek Yunan tek
llfatı ve gerek cevabımız neıredilmek 
üzre matbuata verilecektir. 

Öğrendli!me göre Yunan hülrfune
tinin hakeme müracaat hakkındaki 
t'ekllfi tamamen reddedilmit değildir 

Burada Yunan mahafillndeki nik· 
hinliğe hiç bir mana verilememekte
dir. HükO.metimiz en laaa bir zaman 
ıarfın~ tabeannın hukukunu siyanet 
maksadıle, Yunan hiikdmetinin tarzı 
hareketine göre, en kat'! tedbirleri 
alacaktır. 

Tevfik Rüştü 
beyin seyahati 

larma mahsuı koıuya ittirik eden se- Son ııllnlcrde Hariciye vekili Tev
kiz attan Suphi pa!IBnın Alceylan bi- fllı: RUttü Beyin telırimlse ııelece~ 
rinci, Prens Halinin ediğrisi ikinci ve şayi olmuıtu. Dün Ankara muhabirı
Zeynep Hanımın Necibi üçüncü gel- mizden telefonla ıu maHlmatı aldık: 
diler. Tevfik Riltt\l B. Türk - Yunan 

Gelecek haftaki kogular için Kara- meaelesi bir neticeye raptedildikten 
cabey harasmdan 36 hayvan gelmit- aonra İatanbula ve müteakiben İzmi
tlr: Bunl~rdan 16 111 Y8flJ8 girecek ve re ııidecektir. §imdilik seyahata çık-
mütcbakisi &atılacaktır maaı muhtemel değildir. 

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

lere rasgeliyorsunuz? 
Hangi yollarla en çabuk ve en kolay olarak 

okuyup yazmtığa 11hşm11k mümkün 
oltıbileceğini araştır11cağiz 

"Yeni yazı ile yazmakta ve okumakta ne ğibi güçlüklere ras
geliyorsunuz?" 

"Milliyet l'.~ harf ve yazı inkılabında en ön sırada çalış
mış olmakla ıftıhar eder. Bu duygunun verdiği gayretle okutu
cu ve okuyucularnmza şu tıuali soruyoruz. 

Gelecek cevaplan derliyip Wplıyacağız. Okuma yazma · · 
.. lük b·ı k t ıçın guç vere ı en no ta arı ayrı ayrı gözden geçireceğiz ve bunla-

rın nasıl ortadan kalkabileceğini, hanııi yollarda en çabuk ve en 
kolay olar~ okuyup yazmaja abtmak mümkün olabilece'ini 
arattıracagız. g 

Bu ~e:V~plan derlemek ve güçlükleri toplayıp kolayını göster
mek ışını yazı arkadaşlarnnızdan İbrahim Necmi Bey üs
tüne almıştır. Dil inkilabı işinin en çalt§kan yapıcılarından olan 
arkadaşımızın adı, bu anketten iyi neticeler alınacağı için bir 
kefil sayılabilir. 

Anketimize her ietek eden cevap verebilir. Cevapların müm
kün olduğu kadar açık ve mi1alli olarak yaznıada ve okumada 



Beynelınilel T~r~~l~ konıresinde f[ 
Etrafımızdaki şeylerin hakiki ~ 

HARİÇTEN ALDIGıM.ız HABERLER 1l ~·s-011 .Hab.~rter 
• Feieme:nlde ;/ Fransada müthiş 

Ispa:nyadn. 

kıymetini görüp anlamak.... . leni i~are 
İşte en büyük gaye .. 

Atina mektubu 

Bele~iJe intihabab Taıniral touleransı bir fırtına oldu ı ~ 
CENEVRE, 3 (Milliyet) - Geçen ı dan isminde bir Ameri kalı Sulhun 

makalemde bahsettiğim ilk terbiye istikrarını t emin edecek en iyi çare
kongresini müteakip T emmuzun 26 1 yi gösteren büyük bir mükafat va
s mda ikinci büyük kongrede inikat de tmişti. Herman isminde birisi bu 
etmiştir. Dünyanın hemen bütün mil çarenin ancak terbiyeden ibaret ol
letlerinin tcms:il edildiği bu içtimada duğunu söyliyerek komiteler teşkil 
takriben beş bin murahhas bulundu- edilmesini tavsiye etmiş ve mükafa
ğu söyleniyor. Cenevrede bu nevi bü- tı kazanmış. Bu komitenin kongrede 
yük kongreler için sureti mahsusada büyük faaliyetleri görillmüştür. 
yapılan gayet geniş b~ hiı:anm ~":l~- HALK TERBİYESİ VE 
nunda toplandık. Hatıplerın sesı ışı- MEMLEKETİMİZ 
dilebilmek için salonun bir kaç köşe· 
sine radiofonlar yerleştirilmişti. Be- Halk terbiyesi komitesinde Tür
ynelmilel terbiye cemiyetleri federa- kiyenin vasi mikyastaki halkı okut
siyonu reisi olan Dr. Thomas kon- ma teşebbüsü hakkında Asım İsmet 
greye riyaset etmekte idi. Başlangıç Bey tarafından verilen izahat ve bu 
nutkunda, bu büyük içtimaın ehem- meyanda Türk inkilabmın vüsat ve 

k şümulüne ait olan malumat çok iyi 
mi_;'et ve şümulünden bahsedere . b kını G k k · · 
dünyayı def;:iştırecek ve beynelmilel tesırler ıra ştı. ere omıtenm 
kardeşliği ve anlaşmağı t emin edecek reisi gerek "Times" gazetesinin mu-

habiri Türkiyedeki bu faaliyetleri 
kuvvetin artık diplomatlar elinden a lenen takdir ve izharı memnuni· 
çıkıp t erbiyecilere intikal ettiğini an- yet ettiler. 
lattı. T erbiyeciler müşterek esaslar Bulunduğumuz muhtelif komitele 
~ahilinde anlaştıktan sonra muhtelif rin münakaşalirında T ürkiyenin o 
memleketlerde ayni prensipleri yeti- sahalarda ki vaziyeti hakkında aza
şecek nesillere telkin ile insani kar- !arı daima tenvir etmeğe çalıştık. 
deş iigin tesisınde beşeriyete enbüyük Kongrenin "Era of Educotion" un 
bir hızmetin ifa edeceklerini söyledik namlı gündelik bir de gazetesi inti
ten sonra profesör Gilbert murray'ı şar etmektedir. Matbuat müdiresi 
takdim etti . Madam Watennan Dr. Reşit Galip 
PROFE :,OR MURRAGIN FİKRİ Beyden Türkiyeye ait bir beyanat 

Professör Murray maruf bir İngi- istedi. "Yeni Türkiye ve yeni terbi
liz terbiyecisidir. Terbiye nedir? su- ye" unvanlı, ayrıca gönderdiğim bu 
alile başliyarak insanlık hayatında kıymetli beyanat İngilizceye tercü
terbiyenin her şey olduğunu söyley- me edilerek aynen gazeteye derç e
up sözünu bitirdi. Her ferde öyle bir dilmiştir. Tesadüf ettiğim bir çok 
terbiye vermeliyiz ki hayatı ve cemi- kariler üzerinde bunun çok güzel 
yeti ta esasından anlaam, etrafında- bir intiba bırakmış olduğunu öğren
ici şeylere hakiki kiymetlerlni verebi- dim. 
lecek bir görüşe ve anlayışa malik ol- Umumi ve hususi içtimalarda ge
sun, kendi kabiliyet ve aczunu hangi rek Mustafa Rahmi Bey ağzından 
istikamette olduğunu sezsin, hayat ve gerek kendi tarafından memleke
mücadelesinde hem kendisi hem de timizin yeni terbiye prensiplerine 

İ ve maarif sistemine ait müteaddit cemiyeti için faideli olsun. ıte ter-
fıraatlarla malilmat ve izahat verilbiyenin gayesi budur. Böyle bir ter-

biye söylemekle vaız etmekle veril- mittir. 
mez. Mektep dahilinde çocuğa öyle K~n~e üç Ağu~toaa kadar devam 
bir hayat yaşatmalıdırki bütün bu etmıştır. Buradakı um~! ve hususi 

· ti hit · · d t tbik temaslarımızda muhtelıf suretlerde 
mezıye er 0 mu ıçın e a ve istifadeler temin edildiğine kaniim. 
inkişaf fırsatını. bulsun. Profesör, BELLİ BAŞLI FAYDALAR 

~
J<teplerde klaaık eaerlere ve yeni . . . . . 

sal\IAta ehemmiyet verilmesini de Bunlardan bırı?cıı~ dıJer memleke.t
IUeltl Kla&ik eserler ve yeni Av- !erin b~zr te~ıyecılerıle tanıtıp lil
pa liaanlan bizi birbirimize en çok zu~ gorilldilkçe onlar!• temaa ve 

yaklaştıran, hiaaiyat ve teffeküratı- m~aaebette ~ul~k ~ldn~nı tek 
uuzda bir i§tirak meydana ıı;etireu. mırı etmek. Dı~er ~rr faıde, bır _ç~ 
amillerdir. memleketlerin terbıye meseleleruun 

• nelerden ibaret olduğullll ve onların 
TARiH DERSLERiNi NASIL tarzı halline alt münakapları dinle-

OKUTMALI. • ? dikten sonra kendi memleketimizde 
Tarih derslerinde bilhaasa hepimiıı: ki meselelerin mahiyetini daha iyi 

için müıterek olan eski medeniyetle- anlayıp onların sureti halline doğru 
rin tarihlerine ·ehemnıiy~ verip yeni fikirler edinmek. UçUneliıü de ken
devrin tarihinde kim ve garaıdulu di memleketimiz terbiyesi hakkında 
sayfaları tadil lüzumunda insanı kar- diğer memleketler m~sıi~l;_r~e 
dCfliğin teessüsü varmina israr etti. fikirler vermek ve takıp ettıgımız 

Gilbert Murray'in ilhamkilr nut- terakki yolunda onları da haber~r 
kunu müteakip ilk içtima bitti. Eli- etmiş olmaktu. Bu sayede beynelmi: 
mizdeki proğrama göre her sabah tel bir anlaşma da husule geleeeğı 
muhtelif mevzulara ait on sekiz ko- şüphesizdir. 
mitenin içtimalan olacak, öyleden son MEHMET SA.FFET 
raları da umumi konferanslar verile-
cek ve bazı akşamlar terbiyevi sine• 
malar gösterilecek ve tiyatrolar veri
lecekti. T ertibat her suretle gayet 
vasi ve mükemmel. Binanın üst ka
tında bir de sergi tertip edilmişti. 
Terbiyeye ait ne varsa hepsi orada 
toplanmış , tasnif ve tertip edilmiş. 
Muhtelif milletlere ait bu kadar şu
mullü bir terbiye sergisi ilk defa ola
rak görüyordum. 

Sabah akşam bütün gün altmış ya
şında ihtiyar Amerikalı ve İngiliz ka 
dınların mektep çocukları gibi salon
dan salona, içtimadan içtimaa koş
tuklarını görmek şayanı dikkat bir 
manzaradır. 

MEMLEKETİMİZDEN GİDEN 
HEYET 

Türkiyeden de kongreye epeyi i
tirak edenler bulundu. Kıymeti 
mebuslarımızdan Dr. Reşit Galip 
Beyle Hasan Beyden başka İzmirden 
Mustafa Rahrni Bey altı ilk tedriut 
müfettişlerile birlikte geldiler. Her 
gün komisyonlar arasında alakadar 
olduklarun.ıza devam ettik. Ben bil
haosa orta tedrisat ile halk terbiyesi 
kısımlarını takip ettim. Bunlardan 
orta tedrisata taalluk eden komitede 
geçen makalemde bahaettiğim meııe
lelere yani mesleki ve ihtiyari den
lerin programlara ithaline dair tez-

· )er okundu. Bundan başka ahlik ter
biyesinde beynelmilel ruhun ve in
sani sevginin psikolojik eaaılar da
hilinde mekteplerde telkin edilmesi 
üzerinde epeyice duruldu. Zaten bü
tün kongrenin heyeti uınumiyesinde 
bu ruh hakim olmuştur ve kongrenin 
teşkilinde ki maksatlardan birisi de 
hiç şüphesiz budur. Avrupa millet
lerinin sınai hayatından tevellüt e
den bu terbiye meseleleri bizi de a
lakadar edebilecek mahiyettedir. Me 
sela halk terbiyesi komitesinde bir 
Iskoçyalı çok kryınetli bir tez oku
du. Memleketinde endüstrinin inki
şafı halk terbiyesinde nasıl bir amil 
olduğunu tarihi bir insicam ve teta
blkla izah etti. 

Endüstri! endüstri 1- Avrupa ve 
Amerika baştan ba~a bu medeniye
tin, bu içtimai sistemin meydana ge
tirdiğ i meselelerle meşgul. Bütün fa 
aliyetler için, için kaynayan bir kuv 
vetin, yanan bir ateşin sükO.nunu te 
min etmege matuf gibi görünüyor. 
B ittabi böyle bir terbiye kongresin
de en çok propaganda mevzuunu 
Cemiyçti Akvam teşkil edeceği şüp
hesizdir. H crcan - Gordan içtimala
rı bu maksada tahsis edilmişti. Gor-

·Ecnebi gazeteleri 
Ankara v~ lstanbul 
Romada çıkan (İl Messaggero) 

gazetesi Gazi Hazretlerinin ziraat ve 
zürra hayatına göstermekte olduğu 
kryınetli alakayı tafsilatla tahlil ve 
izah ettikten sonra gazetenin Tür
kiye muhabiri Mario del Sordo diyor 
ki: Dört beş senedenheri yılmak bil
miycn bir gayret ve mesai sayesinde 
ve getirilen yeni makinalar ve kim
yevi gübre ile kayalık ve taşlık arazi 
yerine buğday bataklarını, ağaçlıkla
rı ve yeşil çayrrları ihtiva eden bir 
belde kaim olmuştur. Ankara yakı
nındaki çütliğinde Gazi çok muvaf
fak olmuştur ve çöle kartı açılan ci
dalin müsmir olmıyacağıru iddia e
denlere bu muvaffakiyet, parlak bir 
azim ve zafer miaali olmu§tur. Yeni 
Türkiye Cümhuriyetinin yeni maka
rn olan Ankara y:eşil bir belde, mua
ıur bir tehir nümunesi olmağa pek 
mUaaittir yalnız, su fıkdanı olmasa. 
Bunun da yegine çaresi şehrin yakın 
bir mevkilııe büyük bir Akuveduk in
taaile İıulunmut olacaktır. İstikbalin 
Ankarası şimdiden hazrrlanmaktadır. 

Celbedilen alman şehir mUtehassm 
Profesör Jansen Ankaranm munta
zam bir p!Anını hazırlamıttır. Yük
sek infaat yok, dar sokaklar yok; 
yalnız iki Uç katlı binalar ve hemen 
her eve muttasıl ufak yefil bir bah
çe ve geniş, modern caddeler ... İa
tanbuldan geçmekte olan Profesör 
Jansen atikedi beyanatta bulunmug
tur: 
İstanbul zevksiz, şekilsiz ve sıhbata 

mugayir olarak in,a edilmiştir. 
Beyoğlu ve Galata tamamen yeni

den yapılmalıdır. 
İstanbula gelince, burası daha ge

niı, daha sıhhi,· daha zarif duruyor. 
Biraz itina ile İstanbulun vaziyetinin 
kabili rslah olacağına kaniim. 

Şehremaneti yeni ve muntazam 
bir şehir planı vücuda getirecektir. 
Fakat gene herkes zevkine göre in
şaat yapabilecektir, elverir ki Emane
tin çizeceği ana kaidelere uygun ol
sun. 

Makalesinin sonunda Mario del 
Sordo, İstanbul saatlerinin biribirini 
tutmamasından biraz müşkülat çekil
diğini yazarak şehtin bu hususta bir 
karar vermesini temenni etmektedir. 

Millet Meclisinin 
hukuku tahdit 

edildikçe ediliyor 

Münakaşalar 20 Nahiye mahvolmuştur, hasarSt 
itinada veoizelosun gittikçe 50 milyon tahmin edilmektedir 
IIlU\ıa\it\eri kazandı hararetleniyor ıe ~=v~;;ı;i:,i.A.;,ü~İıiş :;anf~~;.~:0:ı~ ~~r~~ü~t~~r:üi0ka;:~~~~ ::~ 

vagonları devirmiştir. B ı d" e PARİS 8 A A M St muş mahsulat için hakiki bir fe!aket Madritten yazılıyor: Ceneral P ri- A TlNA, 6 ( Milliyet) - e e ıy ,: . · · :. - . . · rese; H asarat 50 milyon tahrnin 
tedir. mo de Rivera yeni teşkilatı esasiye intihabatı Yunanistanın her tarafın- m:nnk mahye enc~menının u=ı teşkil etmiştir. 20 nahiye mahvolmuş 

layihasını hazırladı. Ceneral Primo da ikmal edildi. H er şey sükün ile rr;uza erl~t esn~s;n ah 0~~~ ~- . _ş ' t -------~-------
de Rivera 1923 eylülünden beri İspa- geçti. Yunanistanda intihabat gürül- j f·;" lmd a ıdmes:. e .. er " d~ .. ha ır ıtı- o arada ~gir f ecı' hı'r ofohu"s 1razaeı :. 
nyada iı!eri eline almış bulunuyor. t ülerini bilenler her halde bu seferki · t e e e ecegı umı ını ız ar etmış- U l U U l O 
Kendisi bu müddet zarfında görmüş belediye intihabatının böyle sükün ır. TAHLİYE MESELESi 
olduğu işlerin en mühim mi ve bütün ile gelip geçmesini ilk defa kaybedi- ANKARA, 9 (Telefonla) - Dün •oför Hasanm idar.eaindeki <eı;1 

· d k ı1 b"" ·· k tih b LA HAYE, 8. A. A.- Siyasi en- • , .ı.,. bu işleri tetvıç e ece as uyu yorlar denebilir. Geçen in a atta M akıam Çocuk sarayı caddesinde lk- ma. ra.lı otobüsün altında _.r 
1 muvaffakiyetin bu yeni teşkilatı esa- vukubulan gürültülerden hiç biri ol- cümen saat 16 da toplanmıştır. · mııtir. . 

siye olduğu Kanatindedir. Fakat mamıştır. EHelnderson encümenin mesaisini ·16 tisat vekileti önünde nöbetçi jantlar- Otobüı, jandarmanın bo>"'u<J '· 
bu yeni layiha haddi zatinde yeni de- İntihabatın böyle geçmesindeki se- Y ü1 1928 de Cenevrede ittihaz edı - ma, caddenin bir tarahndan diğer ta- rinden geçmit oldup için det"' •, 
ğildir. Bunun hazırlanmakta olduğu hep ne olabiliı'? Olsa olsa sebep şu- miş olan karara istinat ettirmesi la- rafına ıreçerken Tq handan ırclen müttür. Şoför yakalanmııtır· 
pek eskiden beri haber veriliyordu. dur: Hükümet belediye intibabatının zım geldiğini hatırlatmış, mesainin 
Filhakika Ceneral Primo de Rivera hiç bir siyasi manası olmryacağmı i- süratle devam etmesi için temenni- An karada bir intihar Dahiliye vekili I.· 
yeni te9kilatı esasiye layihasını tam liin etti. Bu suretle siyasi mücade in- yatta ve bu mesainin istikbal için 
20 aydanberi hazırlıyor, t etkik ettiri- tihabattan uzak tutulmak istendi. haiz olduğu ehemmiyetten bahsyle- ANKARA, 9 (Telefonla) - ismet AdanadB ı/ 
yordu. Bundan bir sene eve! İspanya Filhakika hükfimet erkanı, kabine a- miştir. . . pap.kmahalleainde dar sokakta otu- Adana, 9 (Milliyet) _ D.,, ~ 
da kanunu esasnin yeni tadilata o- zası bu intihabata açıktan açığa ka- M. Briand ile M. Stresemann bm- ran anbur bakkal Mustafa hu sabah ır' 
ğrayacağı haber verilmişti. Yeni ta- nşmaddar. Fakat bunların müzahe- birini müteakip tahliye meselesi ve İple kendisini tavana asarak intihar llye vekili Şükrü Kaya .ıı t 
dilat projesi heyecanlı hadisata inti- ret ettikleri rnımzetler, fırka adamla- iki encümen arasında mevcut rabıta etmiıtir. Bunun sebebi bir kaç sene- bugün febrlmlze gelmlftlf• ~· 
zar edenlerin merakını t atmin e tmiş- n vardı. Hükümettekiler bu namzet- hakkındaki noktai nazarlarını teşrih den beri kendisinin hastalıkla malul Kaya Bey tereflne bele l 
tir. Şimdiye kadar hükOmete muha- !ere yardım ve müzaheretten hiç ge- etmişler ve icabında mütehassıslaı'İn olmasıdrr. tarahndan parlak bir ıl1 
lif olan gazeteler de bundan bahse- ri kalmamışlardrr . Şurası şayanı dik muavenetine müracaat suretiyle umu Ç ki k ğ 

1 b dıın - • tarzı· haller ·elde etmek hususun- OCU ara ana UCa l verUmlştır. ' derek yeni layihayı dercediyor ar. kattir ki u muzaheretlere, yar - uu /// 

Matbuatın bu hususta münakaşalarda !ara, himayelere rağmen o namzetle- daki azimlerini izhar eylemişlerdir. ANKARA, 9 (Telefonla\ -- Hi- Dahiliye vek ı 
bulunmasına müsaade edildi. rin hiç biri, kazanamadılar. HARARETLi MÜNAKAŞALAR mayei Etfal binasının ana kucağın- OSMANİYE A A pı}' ı 

Yeni teşkilatı esasiye layihası 1878 Bütün bu öne sürülen namzetler bi- LA HAYE, 8· A. A.- Mail encü- daki yeni inıaat ikmal edilmek üze- vekili Şükrü ~y~ be~ef~ndi bU, 
kanunu esasisinin yerine kaim ola- rer birer mağlup oldular. mende mühim bir münakaşa baş gös redir. Bu müesseseye yakında yeni- saat 18,30 da Osmaniyeye ııı~" 
caktır. Eski kanunu esasi 1876 da in Meselıi ziraat nazırının kardaşı ~er':'iştir ... ~o~te~ v~d Sırp m~~: den (200) çocuk alınacaktır. l&t etmitlerdir. 
tihap edilen Korteş meclisi tarafından namzetti, fakat hiç bir şey kazanama a

1
s an ~ e e~ın yenı en . tet . nı ;:::1:::::::::;;::::::::::::1:::::::::::::::::ı:::=::::::::ı:ı:ı::ı:::ı:ıumınm:=--:=:=::lt'" I 

tanzim edilmişti. O zaman Onikinci dı. Açıktan açıg" a mağlup oldu. Ma- ta ep etm. ışlerdır. M. M_ a. r_ınkowı. tch lı" :r 
be !mil 1 b k 1 d d i·.ı· 1 L1liiiiit ..... Alfonso tahta geçirilmiş, bu kanun da !iye nazırının himaye ettiği bir nam- . yne e an a mec ısı _ı are~ı": e Jt ı!!!!!!!!ll' ...,. 

o zaman yapılmıştı. O zamana kadar zet de muvaffak olamadı. Adliye na- hır Sırp :n h'."1unmaııını ısteınıştir. 1 
İspanyada dahili muharebeler ecre- zm bir namzeti himaye ediyordu. ~unu muteakip .M. ~ı:owd~n Yo~g L ..... 1111_ • 

•• 
yan ediyordu. Onikinici Alfonso dan Fakat o da bir ıey kazanamadı. Ba- planına karşı vazıyetını vahimleş_tiren ··~·- • ·a·=-·:nr.:::s::r.::ı::ı:ıHı:ım:ııau:ıııAaıuıa.ıır.r.nm 

so kUçttk olduğu için niyabetle idare ciye nazırının himaye ettiği namzet İngılterenın yapmiş oldugu fedakar- e> 
sonra tahta geçen Onüçüncü Alfon- hriye nazırırun adamı yenildi. Hari- bey'.lllatta _bulunmuştur. _Mumaile;rh • t _ )tay•. o 
edilen memlekette diğer inkilap te- de kazanamaıJt. Irklardan bahsetmit ve netice olarak • 
crubelerinin temadi~ine meydan veril Fakat denebilir ki intihabatın en Young planının derpiş etmekte ol- M ğl } b kild al 
memişti. İspanyanın bu kanunu esa- şayanı dikkat safhası Atinada geç- duğ~ taksi~'.'r~ tev_zii için_ ~ali bir a tip Sayl lf il Şe . e g İp ,ı 
sisi şimdiye kadar, yani yarım asır- mittir. Çünkü Venizelosun abrar fır- komıte tesmnı teklif eylemıştır. Mf'm'ekeli.,, /'11..i şamınigonuna gaknımalf' 
dan beri. Avrupanm en mükemmel kası tarafından ileri sürülen, Atina PARlS GAZETELERi VE o '' .o ff r ""Y 

bir teşkiUl.ti eaasiyesi addediliyordu. belediye riyasetine geçirilmek iste- KONFERANS oyun farzlfe bir buruk Saal bunafdd 
Bu kanunu esasi hakkında biraz ma- nen namzet rakibinin karpunda mağ PARİS, 9. A. A.-. ~ J~urnal y~- v ~ 
Hlmat vermek faydalı olsa gerektir. lup oldu. Halbuki venizelosçu gaze- zıyor.: 1;.a Hayo d~ hır '?J?taın neti- . İstanbul ve İzmir gampiyonlan ve bunların ae yapmak istedi .1 
ÇünkU yeni tadilitı iyice anlamak J- teler kendi frrkalarmrn namzedi için cele_n bilhassa İnı;iltere ıçı~ o kadar dıin Stadyomda ka11ılaştılar. Oyun bilmeden öteye beriye koguflal1" 1 
çin biru izahata lüzum vardı. 1876 çok hararetli prcıpa~andalar yaptılar. vahım olacaktır ki •0 ? dakikar;a k:<- baş~n ba§a tatmz, her türlü fut~ ~ünJ?i maç. Buna fimdiye ~ 
kanununa göre kral hukuku hakimi- Bu namzedin behemehal kazanması, d_ar akıl .ve man~ka rücu etmesıne ın !e?nınden uzak, hulha memleketin ıpllnile iftihar ettiflmls oaJ1 ı 
yetini Kortes meclilİ ile !aks.im ediy- ona rey verilmesi lizımgeldi~ini ya- tizar edilmektedir. . ıki tampiyonu~ ya~an bir .tar- or~nc~dan i!ri.Uni~ .,..ı,adl' 
ordu. Millet bütün hakimiyeti haiz- zıp durdular. Fakat huna rağmen ıı- INGtLlZLER İSRAR EDiYORLAR zda cereyan ettL DunkU maçta ınaa- birile mat ve gavga ettllderi d• 
dir. Onun taı:afmdan intihap edilen yandan Merkqris kazandı. Merkuris .. LA !IAYE, 8. A. A.- Maliye en: nm bili ihtiyar (Ennadiyül'Ehli ye edilince dünkü maçın manıat"' 
Kortes meclisi demek oluyordu. ki krallık tarafta.rtdır? 917 senesinde u- .cumenınde_M · ~nowden, You~ pla kartı her keae P.ar~~ ı~rtan feyka- men canlawr. . I" 
bütün kudret ve hakimiyete malilı:ti. muml harpte itila! devletleri Merku- nrnın derpıı . •!ti~ senevi takıııtl~ lide oyun şn gördüğümüz ·Galataaa- DördUneO sınıf takımlar bil~ 
Bir de Kortes meclisi her hangi bir risin Korsib >i4'ısma oüriilme8ini bi- yenl~en tetkiki!'~ memur ~ali hır ray. tııkmundan mı crlctı?) dememeal daha iyi ve daha hararetli ff! ~,. 
~amanda kanunu esasiyi tadil haizdi. le iste~9leMi: Halbuki timdi ayni kornı~yon tctki!• hakkmd": -hır ~ar l<a1!_il olmuyordu. Al~ym o:yunu Ga- ıw,.r ~ettirebilecçkken ~ y 
Şimdi huırlanan yeni layibaya göre Merkuns, yartt!if~p.lzelosıtn en kes- sure_tı _kabul etmqtiı:..Mum.aıleyh,h~ lata'saraya niıbetle bir az daha mun- ıpjz pmpıyonundan bu ıelıild• 1 
bu Kortes meclisini bu kuvveti kal- kin biır muh~.Thn Merkuris Atina metinin, Avam. ka'?":rasının ve İngiliz t~am olmakla beraber dünkü oyunu ve ıukıcı maçlar ıı;örecekaek ... ' 
drnlmıştır. 1876 kanunu esasisinde ya belediye reisi oldu. M-erkurise hiç efkln . umumıyeoırun muzaheretin- gerenler muhakkaktır ki (Türk fut- yelim.., ıJ 
bir madde vardır. Buna göre kanun bir fırka yardnn . .etmemiştir. Xenai- ·d:e~ CD?:"' ' olduğunu. ve 00: karat- sure- bolu inhita~ ediyor) diye bağıranlara ;Bu tatsu: müsabaka İıtanbul {I. 
yapmak salahiyeti hükümdar ile bir- si sırf kendi kuvvetine istinat etti, ti~ muzakeratın bidayetinde mutlak ,maalesef bir defa daha hak verdirdi. piyonunun yaptığr bir goU• f 
likte Kortes meclisine aittir. Yeni ıurf halkın itimadını kazanarak mu- hır ~aı;t olacak ileri ııllrdüğünü ilave Oyun!'n can ıukıcı bozukluğundan pmpiyonu aleyhine neticelencfl.p" 
kart unda ise bu madde başka ıekle vaffak ol<ju. Zaten Merkurisin bu ilk etmış~ır · M .. Snowden, İngilterenin batka hır hususiyeti yoktı ki bahset- kat keıki pmpiyonumuz mallU jl 
konmuştur Yeni maddeye nazaran muvaffakiyeti de değildir. Kendisi munsıfane bır muamele görmediği meğe hacet görelim. aaydı da bize az çok alqtırtıt'0~ Kral ve K~rtes meclisi kanun teklif 1899 senesinden 914 senesine kadar takdirde eski itilıiflan yeniden tetkik İ~ tarafta ta pas vereıniyen, pas gün, disipline ve ıuurlu bit ·fı 
etmek hakkına millik bulun!11aktadır. Atina belediye riyasetini muhafaza e~ek ~a~ muhafaza aylediğini ala~yan, koşamiyan, topu bloke e- göıterseydi. .. Hiç ıüphe yok fıl 
Bundan sonrada ilave edildiğine göre etmiştir. Atiha şehri bu reise bir çok •oylemıttır. d~yen, bir birine fırsat düştükçe lup sayilır bu ıekllde galip. {j._ J 
harici siyasete muahede aktine milli şeyleri borçludur. ~- Cheron, cevap vererek İngilte- favl yapan yirmi iki? yalan qyuecu S. 'i[!'! 
müdafaaya kanunu esasi tadllatrna Merkuris bu yeni muvaffatiyeti rem~ yap?'ıt olduğu fedakhlıkların A•ga:nll!I~ da I ( 
müteallik 'kanunlar vergi tarh ve üzerine vaki olan beyanatında kendi- kat'_~yyen ink~r 7dilmediğini, fakat - "111.ekteınll'e 
tenzili mesarif haıdndaki kanunların sinin Atina belediye riyasetine getiril biltun muharıplerm yapmış olduklan B t f k k 1,.6.4 y li 
teklifi. münhasıran krala ve onun me mesinde siy~·· hiç bir mana aranaml fedakıl.~lıklar~n _da pek ?'ühim oldu- er arg arı~ı t 
~·:.!u~~k!'::~~~0:i~~::~~~;ii.~::~ ~:c:it:;;~y~~dk!~~~~s!~':;'v~~~: ;~ ~!~~::~~ı~1a~ı:'".;1ü0?uhJe :::: u Y miJsabakaS 
çıkan kararlar hakkında Kralın veto !er temamile V 7n_izelos~ ~uhalif ~- dıklerı eserin tahril?. edil_mesine ~~il PEŞA VER, 8. A. A.- Afganiata-

14 üncü hafta hakkr vardı. Şimdiki tadilata göre ise !anlardır. Op.un ıç ın bu ıntihabın hü- · ola?"Y~ca~ru ve boyle bır tahrıbın nın şark vilayetlerinde anarşi ve iğ
veto hakkı hem krala hem de k al- kümete mulıalif bir manası yok değil netıce~ı bızzarure senevi taksitlerin tişaş hüküm sürmektedir. Bir çok nU 
!ık meclisine verilmiştlr. Ayan m:Cli- dir. Lakin diğer taraftan hilkOmet ve te~ye usuller~ r;eniden tetkiki fuz sahibi kimselerin Kılbil hUküme-
si de kalkıyor. Kortes meclisi azasl taraftan namzetlerin muvaffak ola- olacagıru b~yan etmıttir. tine arzı mutavaat etmek fikrinde ~~I 
da 404 kişiden 206 ya indirilmiştir mayışlanna sebep olarak şu amili de M. Prellı, ayni mialde idarei ke- bulundukları söyleniyor. 14QncQ haftanın en ıııO •ı'I 
Fakat bu azanın 176 sı halk ta f ·_ zikretmeli- ki Venizelos taraftan üç ilim etmiştir. İtalya kendi yüzdeain- Kabilde fevkalade bir heyecan hü- haberi nedir ? mosaıı-· . 
dan intihap edilmiş olacak 130 ra ~:ı namzet çıkarınıılardı. Halbuki bu üç den hiç bir tenzillt icrasına muvafa- küm sürmekte olduğu da rivayet e-
da kral tarafından kaydi hayat =~re- ~şiye rey verirken müntehipler da- kat .etrı:iyecektir. Mumaileyb,h~yecan dilmektedir. başlamıftır. (/.' 
tile tayin edilecektir. Yeni mecliste ğıldı.B Reyler pabrçalarumdş oldu. dlı bırk lısanlla ~: Sno~den e hıtap e- 65 Y8Şlfld8 aşık Oelecek~Atuatos ..ııi 
üç türlü meb'us bulanac ktır. 1 _ una muka il şunu a söyliyelim ere vaz yetının netıcelerini teem- I r 
Doğrudan doğruya halk at f, dan ki hükfunete muhalü olanlarm kazan mili ve derpiJ etmesini rica etmiştir. v d k k l k cevap la arte• 1; intihap edilen a a 2 _ M: ';;ta ı{; dıkları, hükflmet firkaııma mensup M. Jaspar, Fransa ve İtalyanın dava- 1.· ransa B IS anç l akfamına kadar kabuled' I 
miyet ve sınıfla: tarafınd~n ?ntih:~ n~~t!Acr~ mad ğğill"DdirP. oldD~~arıbirrerkrler sma mrt~d eret ,•tmiştirı •. Encüktrrmen, yüzünden bir cinayet ""'&. 14 Onca haftanın eoıııo~', 
edilen aza. 3 _ K al ta f d . fi y~ tina e . ıger - cuma esı en eve top anmryaca . 6' d' 
hap edilen' aza r ra ın an ın • sım yerlerde de muhaliflerin kazan- FRANSIZLARIN CEVABI Mar~llyada 65 yaşında bir aşık_ ile haberi için alınacak oO t 

Fakat Kort~s meclisi ile K al dığr gö~tiir. Bazı yerlerde de LA HA YE, 8. A. A.- M. Snow- metresı arasında çıkan mesele niha- ,a-
sında dı·g· er hır· h t dalı t : dia_r1a- intihabı tecdit etmek lizım gelmit- den e cevap veren M. Cheron, bilhas- yet bir facia ile nihayet bulmuttur. rn· Atustoı Pazar C:~ 

eye a esıs e e- ' B · ._,L b ...: · · a1ı1iJ ·· 1 · ·· 1 · · D 1 d ki b ih · d 45 il tı•- dil ktl ~ cektir Bu İngilte d ki 1 . . h tır. u ınıruıa ın n~uccsıru t e- sa şu soz erı soy emıttır: e aye namın a u tıyar a am a.ııe ece r. •I 
· re e mec ısı as di bir h""lcii k ld k ü B" Y il --L d ·· k b" kadın '""' gı"bi bir •eye benziyeceksede İspany- kül?d .. Fuk ın veranlmeplaobilir!'. çakimYş- b" kad '". oBung 1~ nı '""'asında sa- yaşına ve uç çocu anaoı ır - larınızı Milliyet aıO!lav 

• ur a t •u a ıt emız .. 1i ı L la a§ağı yukan o naeneden beri bera- I'· adaki meclis kanunların tanzimi işi- . · da !, •. l h"'-' tlnu- .. k · dilmu P . nı a_me 0 ara.. rfll' 
ne de karıtmıı olacaktrr. :au krallık nanı.starı Y enıze .os :"""umc: . e muna ap e esı gayrı kabil. bir e- be.r yaşıyor ve kadını çok aeviyormut memurlutuna ıısnde ,_-
mecliıi 36 azadan müpekke o!ııcal:- ~. efkarı ~umıyede hır ~eliJ~k- ser olaralı:. ayııeı: kabul ~tmemız icap Fakat son zamanlarda metresinin sa- Mil b lı: b•'' 1ı 
tır. Bu azada ikiye ayrıla.!'ktır. Bi- lift hlsaed\ltniıtlr. _Bu tebeddill bıl- eder. Alı:sı takdirde tamırat meselesi dakati hakkında ~üpheye düşen ihti- Not: en :n:ı am~:erıol~ 1 
rinei kmm aza e-·' t "f "k hasaa Ruı:ll muhacırler arasında daha hakkrnd"- Cenevre pr<*ıkolunun iste yar afık kadınla lavgaya batlamıgtır. m -•rıJ' 

-..e veya ı a etti - · d k di · ıı k d" Bel dir.· ·""' ka •· · · · Nih 't ·· b!I ı b" olda.ıı.•nu blldlrınelı: vlf "' .ı !eri hizmetler itiba il . . 1ı bi zıya e en ru g ıterme te ır. - ,.ı ve,..-e tam ve t 1 hır ıtilaf el- aye ı:eçen gun gene ye ır ,.u f1Y 
mevkide bulıınanıa:dae '~!'Y~~ r ki de müntehipler belediye intihaba- de etmek milmkün olamaz. Eğer İn- kavga esnasında Delaye tabancasını haberin tercih edlldlfllll 
lacaktır. Hanedan er~ n;,~~~aler ı::; ?le h~kOıiıeti bir birinden ayırmak glltere, ptanm mekanizmasına dokun- çekerek beş el silah atımı kedını öl- etmekle iştirak edllmetfdlf• 
meclise girecektir. Kadın ve erke e ıst~erdir. Matta 1u da _hatırlada- ma~ bazı tadi!it bula biline mü- dürmüttür. •••••••••••"'1111"' 
mederu hukukta milaavat ve~ dır ki aya_n ve meb uaan ıntlhapla- şahede -:re mUtallalamu dinlemeğe ondan sonra batına da iki el sıkarak 
Olmakla be be 1 b ·' rmda Venızelbea muhalif olanlar bi- amadeyız. Fakat, acnevl taksitlerin kendini ağır surette yaralamıttır. 

ra r prenses er u meclı- 1 ah ·.ı·"'- k . bilh F . • D ı ı ld ğ i1d se dahil 1 ti M r . d" _ e, m zıı. ı,.enn arışmaması, yenı- ve assa raıısaya aıt hıaaesin şu e aye eve ce yazmıt o u u 
kısmı a 

0 
-:ro ~- ec ısın •ger den dedi kodu çıkmaması için Veni- veya bu auretle tadilini kabul edemi- mektupla metresinin çocuklarma hi-

nanma r:sını a ~~et 0~t ;e d~- zelosçulara rey vermitlerdL Htilisa yecefimiz gibi bu hissenin tahsisi şe tap ederek bunları kendisinin bUyüt-
ı· Y mensup er eş e ece • gu mektuba nihayet verirken şunu klini de değiştirme ite muvafalaıt e- müş oldufunu, annelerini fena "}'Ola 
ırMeb' la be • . . . da ilive etmeyi faydalı addediyoruı. demeyiz. Madem ki M. Snowden ko- saptığı için intikam kastile vurduğu-

dil k ~.f, t 8~?': ~ç!" ıntihap e- Bir çok yerlerde hillrfu:net firkaSI- zunu açıp ortaya attığını söylUyor nu yazmakta ve çocuklara görmüş ol-
ece n mec ısı ıçın ayrılan a- na mensup namzetler yerine muhalü biz d, açıkça. k di k ' duklarıiyı"liği hatırlamalarını ilıive et 

zanın müddeti on sene olacaktır Kral 1 . bel di rl ti . lntih tmalı B:n ozumuzu orta-
bu meclise riyaaet edebilecektlı- Bu deilmrın . df elri~e byaıe erın1e _,_ a

1
p o- ya a !"d . ıze ınUtehassml~ p18.- mektedir. Diğer mektupta da kendini 

mecliıi v "f • • • esıa ae ep ne o u ... o sun nırun yeru en mevzuu bahsedilmesi öldürmek istediğini yazryormuı. 
vetleri ~ra:Zıdesı ~ra ve teı~l -~~- bundan cumhuriyet idaresine kartı teklif ediliyor. Açıktan açığa cevap ve 
Krala akıl ın0 •• .._aetmuvkaz

1
ene ktırternını ıçın Yunan eflı:An umuıniyeainde bir do- riyoruz: AVUSTURYADA MlLLI 

ı;• me o aca . Kral • • ilik k lamu. B CEREYAN 
muhtelif suretlerle bu mecliıin reyi- glf manası çı arı "":- . una muvafakat etmek kabil VİYANA g A A - 20 000 ki . 
ni soracak.tır. Harp ilim, sulhalrtl gi- ALMAN İZ ÇİLER: değildir. Nlhal'.ot, Snowden teklifi memleketln ~8.;,.etlru arz~ eden b~· 
bi ehvalde ve başvekili tayin eder- BELÇİKA DAN ÇIKARILDI ~~ hl8,!ır ~ar l~ihaz edihne tün halla toplamağı istihdaf etmekt~ 
ken bu meclisin reyini alacaktır. OSTAND, 8. A.A.- Cumartesi tmıtklifi~· U ne. cin,. · Tituletcu n.un olduğunu beyan eden "Heim Weh-

K ı ka t h ,_, __ · · günü N" ~tU k e zerıne çtımaıru euıııartesıye anun ara rtı ve o a ...... w ıati- ıeuyort ta çı umıı t hir tın' tir ren" cemiyet rUeaaamm nutukları-
mal ederken de bu meclisin büyük bir olan bçiler: umum emniyet mUdUr- e e '' · ru alloşlauuılardır. 
salahiyeti olacaktır. lliğlinün emri üzerine Kolonyaya M. POINCARENtN SIHHATl 

İspanyoUar, milletin hakimiyetini gönderilmek üzre bir trene bindlril- PAR!S, 8. A. A. - M. Poincare HINDİSTANDA GALAYAN 
temsil hususunda Korte• meclis:inin mlıtlr. ilk defa olarak yataktan kalkrnIJtır. BOMBAY, 8. A. A. _ Bombay 
hukuk-.J geri alındığından şikAyet e- CiNNET YUZôND

0

EN CİNAYET FRANSADA AYLARDAN BERl teşrii meclisi, Bombayda ve varO§la-
?iyor~a~. ~u münaa~betle cürnhuriyet Strasbourg gehrinde bir kapucu SUREN QRE:V rmda tehditk8r nü~a~lerde bulun-
ıUinı ıçın otedenben çalıpnlar cUm- geceleyin uyuyan zevcesini uatura !- İatrazb~fiı!· A. A. - l Mayıstan manın kanunen teczıyeaı !hım gelen 
huriyet inkilıl.bırun bir an evet vücude le öldürmeğe teıebbüs etmlf, ağır beri gr~v de bulunan nakliye a- bir cUrUm olduğrınu natık bulnnan 
gelmesi hususunda propaganda fea- ourette yaralamıştır. Sonra da ken- meleelnin hepsi kaytt ve şartsız İfe kanun layihamıı birinci krraatıru mü-
liyetlerini artmnışlardrr. di gırtlağını keserek ölmliftür. hatlamıet>r tealnp kabul etmiştir. 

lLAN ,P,I 
Ucede yedinci seyyar l . ,'I 

dld· 
ma alay lı:amandaotığıD 

0 
~!., 

yın eylOl 91!9 dan mayıs 93 ,/ 
lık b•1 ııı' 

~:~.~ ::;72 1~in ~ 1 

· 

hpslı zırfu.ollle so.215 ,ıl 
nd• '! 

ot ve 65-86400 ldlo saırı~ ınd•n 
ıuretle 5 ağustos 929 ~rıh .,si ı:" , 
ıtuı;tos 929 wlhinin pııart ıfl~,ı;, 
saat on dörtte Llcedc al•Y11,,~o;,. 
Zinde müteşekkil komisyon on•~~ Jl 
ihalesi icra kılınmak azre ~sı•nbul f 
konulmuştur şartnameler JdıÔ" 
J. imallthanesinde Diyarb:.ı;rl'~ 
müfettişi Lutfi beydedlr ·nan fi' i 

d ıeııı' ıı şartnameleri dsire•ln e iiftıl' ııJI 

vakkata iroesi surerile p•Y :"i ~; ; 
· ı aınel"""" ı~ ihaleden evvel tekli n .. 00cıtıl' 

dairesinde komisyon• go 
ilAn olunur. 



MiLLiYET CUMARTESl 10 ACUSTOS, 1929 
• 

ı•--------------ı:ımmı::•-------------•- lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor ?. 

_Mi-LL_ıv_ET_ıN_şE_n.-ıııi __ n_As_Ea_LE_R_ı ...,) Bebekte ~ananın en kilibalık günü 
Karışık petrol satanların ~ateferrllı H. Yerli malları vtıııllette Denizde karpuz fırlatma 

~·::.~~~~.~~,~~ ?.!~:~.~. ,, .... T TahliSiJe İflerl Sergi yann Kazanç YeflİSİ m fü;" bakası yapanlar 
li. Fırk ak ogl~dcn evci Beşiktaş Bakkallann şimdiye kadar şeker sa 
a Yap ası nahı ye oca ğında bir iç- tışı üzerinden muayyen bir kazançla- Resı· m bu·· ıu·- n a 1>1 la cak tır 
1( ınıştır. n olmadığından esnafı ekseriya ili- Y 

l!u 0LzA YACI SATANLAR tikiira sevketmekte ve şehrin bazı il ( İ il H 
ı., ıç tıınaa b 1 yerlerinde şeker 56 kuruşa satılırken man ara eşm erkesı·n gt.dı·p 
"""lın b aş ıca sebep on kadar 1 >lza Ya . Undan bir müddet e.-cl bazı taraflarında da 65 kuruşa satı - d' I k 

Tacir, Delliil 
gibi tabirler 
anlaşıldı ot ;.c . gı •attıkları bahanesilc pe- maktadır. e 1 ece görmesi lazım , .""" ••rı YÜZDE BEŞ KAR iLE... -~ . c~:3•tt.iritıne':::~::;;ları tarafından Neticede bakkalların hepsinin şckc- Haber aldığımıza göre, hilkllmet k Ye~i ';;alları s

1
ergisi yarın açılaca- Kazanç vergisi kanununun ta tb. 

, ey, reis l{ ri yüzde S kar ile satmaları takarrür tahlisiye i§lcrini tamamen asrilcttir- tır. u ususta stanbul Milli Sana- tında bilhassa tacirler, kendi hesa-
llıe datı ' li asan bey açarak ruz- etti. Öteden beri sürüp gelen acı ve mok ve tc•kii0 tı takviye etmek için yi birliği tarafından atideki tebliğ b · ı · t c .. ı nde müz k • " ö d .1 . t ' ma ış yapan at, tıcare memur .ve 
,_•t1nden ve katı'b~ erat ,cereya~ tatlı soğuk ve sıcak su sabunları mc- esaslı tcdabir ittihaz etıneği kararla§- g n erı mış ı r. tellalları birbirine karıştırılmakta 
'4tafında . ı umuma Fethı selesi tekrar ortaya atıldı . tırmı•tır. İstanbul Milli Sanayi birliğinden: baz d 
'<t. n ııahat vcr'le ğ' d • e li Ağustos 929 .. li t ve bu yüzden bazı fazla ve en c 

tı. ı ce ın en Bir takım seyyar esnaf ve çocuklar Tahlisiye idaresinin şimdiki varı- pazar gun saa on eksik vergi tarhedilmcktc olduğun- Bilin bakayım, neresidir o yer ki çapkın, açıkta yüzen kulardan biri-
tE:.L>J<ET sokaklarda ne olduğu belirsiz bir ta- datı bu islahatı yapmağa kafi olmadı- altıda Galata saray Lisesinde reisi dan bu hususu nazarı dikkate alan haftanın dlğor gUnlcrinde cinler top nin koluna yapıştı : 

~undan ZEDELER iÇiN kım sabunlan halka satınakta olduk- ğı na.z;ı.rı dikkate alınarak varidatın hamimiz . ts~ct_Paşa ~azr~tleri t_ara- Maliye vekaleti vilayetlere bir izah- oynadığı halde Cuma ve Pazar gün- -Ah, vire . . . Ncyapıyorsun virc?M 
ı.,,'.edeıe:onra. O~ ve Sürmeneli sev- lan ve souk su sabunlarının· olan ko- tezyidi için tahlisiye resminin bütün fmda.n bırlıgımı~e ycnı bır lutfu te- name göndermiştir. Bu izahnamcdc !eri iğne atsan yere dlişmcz? Hiç dinlemedi. lsl&k saçlarını ç 
l"l<altar e Hılahahmer vasitasilc yu rengi boyanamadığı ve bundan Türkiye limanlarına gelecek gemile- vecc.Uh olarak ~t bliyürulacakolan komisyoncu, tüccar, ticarethane me- Siz bileınedinizsc ben söyleyim: ~erek sahile sürüklerken ötclı:iler ba-

huı ecJi~ azami surette yardımları hem esnafın hem de halkın mutazar- re teşmili muvafık görlilmektc ve bu yerli malları sergisine İstanbulda bu- muru gibi tabirlerin kimlere raci ol Bebek ... Diğer glinlcr oradan han- gırdılar: 
lıttı.&.y · rır olduğu görilltülü ve münakaşalı hususta tctkjkat yapılmaktadır. Bu lunan me.b'~sanı kira"'!n teşriflerini duğu v~zıhan gösterilmektedir. gi saatte geçseniz mctgul olacak bir i - Ulan haniya kar~uz? 

11.aııaı c E~E ÇÜZDANLARI bir şe~ildc görütüldü. . . . . hususta tatbikata geçildikten sonra bılbassa ıatırham eylcrıı. şey bulamaz, şuraya buraya bat vu-1 - Ne Y3;payı~ dedi, ka~puw bu-
ıo '-,.r eınıyetleri tarafından esna- Netıc.edc bunların tcmın. ı ı.çın Ema- resim ton ba•ına 3 kuruşa tenzil edi- . Muhterem İstanbul halkına : Ye~- Emanette h sahlld k d 1 lamadım, eltme bır kız gcç tı, onu gıt-

.:"' ııo 3 lı malları hakk d h h lk rur, ten a c eınoycre o aıır, tı'rı"yorum ' 
.eııe CÜzd..., tnukabilindc verilen mua- nete müracaata karar vcrildı. Jeccksede varidatın 2 milyon lirayı . . . . ın a mu terem a ı- bah d . ı . 

"' Çok 
1 
anlarından alınan bu u" crc- CUMA TATlt.INDEN iSTiFADE bulacağı tahmin edilmektedir. mıza bır fıkir vermek üzre birliğimiz Ay~d ınlık çe c bır kahve içer ve nihayet ~.a Kız da dahil oldutu halde hepııl 

y ~ azla old • C • ti'!' d · tı'[ d d . ..,. tarafından Galatasaray Lisesinde 11 runız sıkılarak tramvayınıza atlar do- · · ıu 1 d .._•e bu c" ugu mevzuu bahsol- uma .a ın en ıs a e e en es- nenin' ı gu yor ar ı . 
'"l\ıia ve U~danJarın bakkallara 25 er nafın bakkaliye mevadı satmamaları- Sisli havada düd/Jk Ağu~tos ~:ı ~arihinde açılmakta olan Fak~t bir de bu tenha sahilleri Cu- ·

1 
* * "' 

'ti\Al{rı ınesı takarrür etp. na karar verildi. Karııılı: petrol mese- Tahlisiye idaresi Kız kulesi, Saray ~~~~:~~ ~ür: sar. olma~iğ~nı~ T~!c~ Sokaklara yeniden 1,000 ma günleri gidip görünüz. Bebek lı- I!ışarda.~zara ~ura~ daha u 
.,_hl1.anafınli0T_ LER MESELESi lesine geçildi. Mahlut petrol sattığı burnu ve Fcnerbahçeye sis düdükle- · il .. avı ve ur c ur lamba konacak kelesine varmadan yolunuzun üstün-jkcl'.'flb~ldc~.ı'!ilil· t!"zerındke bı~nltoz.z_cr-

aylik iddeasile tevkif ettirilen bakkallardan ri vazetıneğc karar vermiştir. Siren sermaye~. c ~ucut bulan mamulatımı- de bu sene açılan deniz hamamların- , r~sı ı • .. g_~r mı yen ıs arpı en u•-
' lııe alarak .. ~aahhütlcrinin esnaf biri bu hususta izahat verdi. tabir olunan bu düdükler yakında zın bu gunku ~[evkilnden her halden Şchremanetilc elektrik şirketi ara- da •öyle bir müddet oyalanmak fena 1 tunde y~~eğe alıfmamıt . yavrll 
'•ditınes· mu im mıktarda ten- Esnafın talebi üzerine bu şekilde yerlerine konacak ve sisli havalarda memnun ".e ~u tehir olacağınızı çok sında son yapılan mukavelename mu- • . 1 kuflar gıbı sıçrayarak bahçenın ağaç 

Ilı_ "hı·- ı takarru·· r ettı'kten sonra a- t k'f d 'I nl · M ' kuvvetle limıt edı' Blitü f "b' · k t k ki enldcn olrnıyacaktı Banyo fıP- alacak de ı d k , il• . ., ı:n dd ev ı e ı e erın üddci umumiliğe kazaya meydan vermemek hususunda . . . yor uz. n e ra- cı ınce şır e so a ara Y • • . • . "'.' - 1 arı arasın a aybolan mini mini ha-
di. a elerin müzakeresine mliracaatları takarrür ederek lçtimaa bunlardan istifade edilecektir. dı .aı.lentızlc gcl~niz , her eşyayı tetkik 1,000 lamba koymağı taahhüt etıniş- g_ıldım. Sadece yüzenlcn seyredecek- rumlar, çabucak birer kavalye buldu-

niha et verildi. e~ını~ . . zahat ıstcyini•, sınai mcvcu- ti. Emanet bu lambaların bir an cvel tım. . . . . .. . . 1 lar. Derhal masalar kuruldu. Keaeler 
lJ.te.rııT -- Sigorta daimi ~ıyetımız hak~ında bir fikir alını• yer ve bilhassa şimdiye kadar hiç elek- Kapıdan ıçen gırınce şoyle bır ih- , açıldı, şişeler patladı ve lı:cylfler kı-
~fe /ktısadi H, lı malı almayı milli bir mefkure ola- trik lambası konmamıt olan sokakla- tar . ~r~.ısında kaldım. T~t3: !11vara vamıru buldu. Biraz sonra da slftcr 
tj S komisyonu rak çocuklarımıza telkin ediniz. ra konmasını şirkete bildirmiştir. gelişı _guzel ~ap'.ştırılm_ış hır ılan: çifter Bebek koyundan KilçUb1&ya ene sonra Zirai kooperatif Sigorta tariflerinin tatbikında çı- lıtanbu!B~l~~-Sanayi DAHA KONAMIYACAKMIŞ.. cYlizme b~l~ycnlerın kadar şöyle bir kaç saatlik sandal te-

A.11 kan ihtilafları tetkik etınek lizrc fen ır ıgı Yaktı göstermeğe mahsus Klire- ızgara harıcınc çıkma nezzilhleri başladı. Dışarda otomobil-

<!
'• anada bı·r memur Bulr..arı·standa tetkı"kat fakültesi reisi Hamit, ticaret mektebi~· u· ~·-11 nin dün Galata kulesine konması )arı memnu~ur, abi !erin heyecanlı korna sesler~ lçerde-
0 6 - ~ mukarrcrdi. L•kin ba.zı no'--Mları ha~dc mesuliyct kabul kilerin kahkahalarına karı•ıyor tram Od•• mlidcrrislcrinden Zühtü ve tlicardan •· " "'"'"' edilmez • • U dol t yapı)aeak b · · .' ikmal edilemediği i~in konamadı><ı · . vaylar, bahçenin yeni mllfterllerinl • aş ı gene Recep cylcrden mürekkep bır sıgor- ~ · .__ h" Fakat bu ihtara acabl kulalı: aaan ta"ıya taşıya bitiremiyordu. 

talar daı'ma komı'syonu te•kil edil .. , ---· - gibi bir aydan eve! e konmasına i - ? M b lin k d • Yak 1 d Zirai Kooperatifler hakkında tet- • - var mı antarı c c ta an cup i- • • • 
... da a an 1 kikata bulunmak u"zre İktı·sat veka- ıe- mİ§tir. Komisyon ayda bir defa topla- B k k timal verilmemektedir. ye denize atılıyor Yanyana biri er F 1 ılık k d 'l to ııa ı~a şa ası =.,,, ,.. ,. .. . . . . -, a c yasa c 1 dileten sonra 

~re Uç •eltazctelcrinde okunduğuna ti şirket komiserlerinden Remzi be- nacaktır. y ~I ~~~~uSO . 1~1.N keklere, dıgcn kadınlara tahsıs edı- gaipten haber vermek vazifesi kuş-
\i~bi buı ne evci Adana nüfus baf- yln Bulgaristana gönderilmesine ka- IZMIR POLiS MüDORü Gazı köprlisunün proıcıı ihzar e- len tahta perdelerin içinde bir aralık lara intikal etti. Adım başında viran 
4 •e lı:ullııan Hüseyin Avni ef. ih- rar vcrilmi§tir. Remzi bey bir kaç gil Şehrimizde mczüniyetini geçiren Arkadaşlar birbirle- dilmektc olup alınan malumata göre kimse kalmadı. Kadın erkek blrlblri-'blr kuı kafesi: 
~Ulıa1te:'datı tahrif cürmüyle tah ne kadar Bulgaristana gidecektir. h.:ıı1r polis müdlirü Ömer B. dün Gül • • ~vru~anın bir çok me~~ur köp~le- ne karıştı. Parmaklığa dayarunq yü-1 _ Haydi, niyet efendim, niyete 
ı.r.~csiııce eye alınmıt ve ceza mah- HAYVAN BORSASINDA İ k · l d l rınc aıt nllmuncler getırılmcktcdir. zenleri seyredenler arasında kesik 1 bakıyor, fala bakıyor . .. 
'"Ilı ed'•e ll •ene a,._ hapse mab- Hayvan Borsası ı'darc mcclı'sı' ~emal vapurile zmire hare et ctınış- fllll yara a 1 ar 1 bl kız h kk da 1 t lt u r le ,... t iLAN saç ı r a ın bahis tutuş1.n- ki zavallı , kafese yaklaıtılar kuı-
ıo İiaeyi e hapıancyc konmuıtur. münhal azalık intihabatı salı günü ır. Fatihte oturan 19 yatlarında Lllt- lar var: lann ağzına atılan iki parça yem mu-
%~- lllUten cı._ hapaaneye girdikten yapılacaktır. y fi ile arkadaıı Nail arasında bir ala- Sulıanabmeı sulh icrasından: - Vallahi, billihi. . . Allah beli- 1 kabilinde clk clk, kırmızı iki Jı:l~ıt 
iu:le tııe ltıadıycn firar planırun ter- eni t U .. rkiye cak mesel~indcn cvclki gün kavga Bir deynl mahkelmu blhtcn dola· mı versın ki erkektir. parçası uzatıldı.Rabat-;a oınm.k lçhı 
~Gı· · ~aı,tguı bulunmuı ~ayet bir Hüseyin Ragıp bey bu çıkmıı, netıcede Lütfi biçakla Naili yı mahcuz ve furuhıu mukarrer ve - Ulan göğsüne baksana, bir kenara çeklldilcr. Kulak verdim: 
&iJ~~ landa olduğunu söyliycrck sün- •• n 'di arkasından yarr1amııtır. b - Ne var göfıilnde? Kuş, falı, ıulan haber veriyordu: 
tı .•riltııi rı_na refakatinde doktora gun ~,usyaya gı VOr ç k •ı medyun Cemal Sahir eyin on alıı - - Aralık yeri görünüyor be... cVc dahi ömrün çok olur mura-
''iıı'?Yltıı; 1tır. Hapsancye dönerken Ruslarla aktedilccck yeni ticaret OCU ' 81 e ve OSMAN LE,?t\.TILMIŞ da üç hissesine muıasarnf oldugu - Varmısın papcline? dın evlittan ise hayır görestn. Mal-

~ 'diy tıı onJ°J· Hapsaniyc dönerken nıuahcdeal için hükfunetiınUdcn tali- kt Haaköyde otura~n ·Usman!~ arka- Elrikapıda Molla aşkı mahalleslnd• - .Yarı":':. . . . . dan ise eline çok para geçer. Salı gü-
ı.ı.;,0' Ve: en geçecek yolu takip mat alan Moskova sefirimiz Hüseyin me en dqı Satılnuş a~as , . ~vclkı gün Sultan hamam caddesinde (34) nu- Yuze yuze uzaldaı~a-~. ôtel<!lcr nü gezmefe gitme, nuhuotur. Hay-

l"'i iıt~ ilnda ın kap. ının önüne gelditf Ragıp B. bugün Çiçerin vapurllc Ru- 'I" kavga çıkmıı, netic: e Osman bıçak- merolu dört oda iki abdesthane ve heyecanla parmakhğm onundc beldi- rüıerrl minellahütcala .. . • 
Ol'ı lır Jllıeaiıı; ttnaya kapınınm önlinde syaya Jıarekct edecektir. R • O )" B • la SatılımtL ya!f!!!:2!Jtır- bir mıktar bahçeyi havi olı kab ıaş · yorlardı.. .. . Falın bu kc§fi hoılarma gitti. Se-
,ı ıoYl"eti§ııı ~c kendisinin bir çama- eşıt a lp eyın VAPURDA"1ifR KAZA lılc ve bir kuyu ve hır mutbahı havi . ~.sabır goz muayeneaınden sonra vinçlerinden ağızlan kulaklanna vı-

~ 14 UYor. j'1nc müsaade etmesini Fuat Bey geldi Terbiye Kongresi Elvelki glin Çanakkale vapurunu bınsı bag~rdı: . . rıyordu : 
~~n liüs:ny~rmfa. kapıdab. bcklika'ye Bir buçuk ay kadar evel Avrupa- t • b t gezmekte olan Bursan Enver ağa is- bir bap hanenin mezkllr on altıda - ".elsın blzım papel ... Buz ıtbl - Ne dlyodu? Mal gelecek mi d~ 
~~are kadın cb. ikinci Gırlin1 pı- ya giden Tayyare cemiyeti rcili Ri- gaze eSine ey ana 1 minde bir adan elini npurun rampa üç hissesinin ihalci evvellycsi icra kadın lftc.... yodu? 
,, '" edıı· eın asıyor.. .. erce b' kapağına sıkıştırmış ve dört parma- kılınmış ve 28 Atusıos 929 çarşan · Deniıin üatündc bir gürültü lı:op- - He. . . Ne diyon. Ben de çe ,.rot ., en a - · f · · · zc mc usu Fuat Bey dlinkü ekspre-

lt;,_ uir &'lln Huse
1 

ym e · nın1 ~e~ı ru- sle şehrimize avdet etmiştir. Beynelmilel pedagoji kongresinin ğı birden kesilmiştir. Hastahaneye ba günil saat ( 15) de lhalei katiyesf tu. Hep birden döndükleri ıaman kem mil 
•~,beyin cf Hal cptcn gc mıştır;di matbuat müdiresi Mrs. Watcrman kaldırılmış olu~ habatı tehlikededir. icra kılınacağından talip olanların «erkektir!• diye ayak direyen deli- Öteki daha akıllı davrandı: 
d • .". ir t(j . a ebe varınca kcn - Ru··suh·ı Beyı"n avdetı• d k' hh A d KADIN y ZONDEN kıymeıi muhammlncsl olan yüz elli kanlı böyle bir bahıe girdiğine çok- - Adam sen de .. . dedi, kut ne ;:ıt ı. Ya tcar süsli vererek hava- kongre e ı mura asımız y ın l 
'• " P-- b d kt R 't G ı· be d A ı d .. cd be · b' kadı liranın yüzde onu nlsbeılndc pey tan piıman olmuftu. ıeni bili ne beni. ldmlse bi fal yete . • •· t•I"''y -...ya ba•lamıı, bunun so- Geçenlerde Vlyanaya giden riya- me usu o or cşı a ıp y en ra arın a ot en rı ır n S İn ... ,,c-. ec ,., • . ld • be natı "Era of Educatin" mc ı · d kabet 1 11 1 akçıların• hımllen ultanıhmeı sulh cc ve zarif yarıı sandallan için- Tramvay durak yerinde lı:urnaı '- d '"'•"ağ c,., ve foyasının mcyda- sctı cümhur ser yaveri Rilauhi Bey a ıgı ya ıc csın en re o an ama 
~ e • ııu d' t · d nc•rctıni•tir Bu beya Ha nla k d Salih liri icrasına ycvm ve saaıi mczlcôrda de ayaklarmda birer ıiyah donla.karı bir sucu kadehlerini ııngırdataralı: ıu-"_görü•- anlayınca artık Halep- ıin gelmiştir. gaze esın c , • · - sa ar a aşı eve gece I 
'< 'ltiaeyi~""ez olmuı. nat kongre mahafllindc çok iyi tc- Galatada bir meyhanede içerek aar-

1
m•U•r•ac•a•at•la•n•i•la•n•o•u•n•u•r. ____ • bellerine kadar çıplak dellkanl r, 1 yunun cvııalmı saya saya bitiremiyor 

• >r~~ el, Haleptcn sonra Mısı- mııtır. Bu tahmin miktarları şunlar- sirlcr bırakmıştır. Reşit Galip bey hoı olduktan sonra kavgaya ba§la- yanlarında çıtır pıtır konl.lf&n Rum du : 
~ lngiJ~r~a .Avrup~ya gcçmiş,Fran dır: diyor ki: mışlardır. Doktorlarınıza sorunuz: kızlarının meydanı bot buldukça lı:u- 1 

- Kadehin rengine mi bakıyorsu-
~ Çolc istif' yı g.ezmıt. . . Buralarda 13,385,000 kilo incir, 6,500,000 ki- - Bu günkü Türkiye millt ha- Neticede Hasan ~•çağını çekerek BIOLACTY L caldarına yatarak kendilerine ninni ~uz. Mahcubiyetinden t~rlcmit don-

ıq;\ıııı te ._ adesıni gördliğli tliccar lo arpa 3,000 kilo afyon, 12,000,000 yat üzerinde derin ve geniş tesir- tehlikeli surette Salihl yaralainqtır. ıöyletiyorlar. Bakır rengi alan terli urrrr. · ·. rna gibi.· · · Kum, böbrek 
~ PlJııu1tr"~tıneıniş. .. Ve Adanada kilo akdarı, 8,765,000 kilo buğday, lor yapmış olan büylik bir inkiüp ÖLÜMLE NETiCELENEN BiR - erkek vileutlarilc gilnct g!lrmemlt mcaane,mıdc, verem, basur, enaı hu 
.:~ &öyJ §~ketinin mümessili oldu- 1,674,000 kilo bakla, 6.000,000 kilo sahnesidir. Eski mücssiselcri kimi- OTOMOBiL KAZASI Mide ve barsaklardıkl taham- duru beyaz kadın tenlerinin hamur ı talıklara mU~erreptlr suyum. tlon-
'ııı bir tUClııiş epiccdc iş yapmış Bö pamuk, 2,000,000 çavdar, 1,800,000 len yıktık. Bizim garp medeniyeti Şoför Jorjun idaresindeki otomobil miir ve tesemmümiı temizler haline gelip birbirlerine kaynaşmaaı, du~~~.f:!''!'iı; il&ve ediyor: 

~'4ıı lcaccar sefarethanenin nara- kilo fasulye, 1,000,000 kilo kumdarı, ve garbin yeni fiklirlerlle muvaaale- cvclkl ak•am süratla Bc•ıktaı cadde- Rl ne demektir? Bunu siz kendiliğini%- ' - Aı....·-dan k-'·Mlar ııolıbct• 
•---- d A 325 000 kilo susam 276 000 kilo eı' mı'ze uzun zaman ar taannütle mü- • .- iSHALLE ve SANCILARI d k ... d bil' ı • ..,... """' • v • \ıı, 'lil~ """."-ş ve kim ol uğu - ' ' ' - sinden geçerken Agop isminde birine en pc .,. tasavvur c c ırsinlz. dalanlar, ayılıp bayılanlar ıudan !çın' , 

•I~ •ı b Yetıııd im Muh yağı, 386,000 kilo kendir tuhumu, manaat ve mukavemete çalı9mış o- d f' der Ö 1 '' ı.. ir en soru U§tur. çarparak ağır surette yaralamı•tır. e e hür tarafta, daha kilçilk y••taki- dondurrrrma gibi. •. 
•J ~L,d llleınur ld • b 'd kendir elyafı, 4,872,000 k.ilo mısır, lan bu mileaaeseler artık ortadan • -. ı r' ~ ar .... .0 ugu ceva ı gı e- Hastahaneye kaldırılan Agop biraz lcr, karpuz fırlatına müsabakasilc Şakır .. kır ter döken biri bardai>ı 

ıp~ "Uscy f . . 600,000 kilo üzüm, 150,000 kilo pa- kalkınış, tarihe gömülmüştür. D f • ) ' ..- ... 
.. :ıu..e~ııı' lcarışrr:.~tıcr. · ışı SCZ!1Uf ve !amut, 78,000 kilo yün ve yapağıdır. İnkilip sayesinde yeni Tlirkiyc sonra ölmli9tür. o· k or A. kutıe metgul; birisi elinde çürük-bir kar- bir hamlede yuvarladıktan sonra, ... 
..... , • d li · · k puz,-var kuvvetilc fırlatıyor, öteki- ı cunun arkaıınıı okpdı: 
~ bi, b' cf, bundan sonra Avrupa- Bu miktarlar da geçen seneye na- insanlığının saa et ve sc metını o BU DA TEHLiKELi 1 d k la t li k karp M d . d d' b ... _ b ' ı ,. k bü ~" mül i< ı ı tıe'~""·lılu.., tdru er c o ç a ıp y zere uzu - ey an senın, e ı, a5 u a-
lt..~ •e lir rhrinde dikiş tutturama- zaran bazılarında çok büyük fazlalık rumağa ve artırma.,ak yar~ytca b'ka- Şoför Kemalin idaresindeki otomo- Elc~ı~ .. ~lkdda -..-bel""' k getiriyorlar. Bir dcfaıınıda J<-llçük !>ir ğırı bildiğin 1<.adarl. . . M. S. 
~'dar ~ •be dönmliştlir. Bundan lar vardır. tün iyi ve yliksck fi irlerın tat ı - bil evclki gün Kadiköy caddesinden "l:ırtı,ı, oro!lat, • '• . gcVOo - ,, - _ • _ _ • _ 
·;:.ooıosıu "lan Adana vilayeti Halep • • • tı için maniasız bir saha haline gel- geçerken madam Katina isminde bir '1' 1 n•· ··e fırcn~yl •it""" tedalll eder. : -- - --- Leyli ve nlhari . -

ı..."On·-ı guna işi yazmıştır. Kı·ıı·sı·n Zaro ağası miştir. Son Cumhuriyet yılları için- kadına çarparak t ehlikeli surette ya- ' ··~el (mnı &ırası~<ia 34. ., F A 
~ı ~ osıuı. d h 1 b' 1 k de bu"" tu'·n kanunlarımızı değiştirdik. rala t ğ f ğ• "ız • .A. t • ı • l • na sınıfı ilk 
:•r llıücri . er a teda ıra ara mış ır. ===ıs IBelsol':-nklu u reu 1 ve eyzıa 1 ıse erı 1.\ .U...ıı ite tnın. kanunu ahkamına Zaro ağadan sonra Türkiyenin en Yerlerine garbin en iyti ve miltcka- ~ erkek tali k~:ımtar 
lıtı '-dcaııı' . ndısını tevkif ve Türkiye- yaşlı adamı Kilistc bulunmaktadır. mil kanunlarını aldık. sviçre medc- ŞAKALAŞIRKEba N olanlann nazan dllllı.attne D 

tcL• ı tale İ ni kanunu bizim de medeni kanunu- Babalide Hamit mat asında mü- lvanyolu: Çifte saraylar 
~;:i ;'!~~~ H~e~t~~~~sıs~::c~n ~~ tz~m;!ş~!:a~ı~'."'~~:b~~u':;1;; muzdur. Mektep programlarını ter- rettip Şükrü ve Halit efendiler evelki Dr. HorhOrODI Bütün sınıflan ıeşkll edilmiş tam devreli lisedir. Kavı ı ve kabul 

, 1'1la teıılia~ş ve hudutta Türk za- bir o><Ju ölmü•tli. Şimdi hayatta bir biye prensiplerinin en yeni esasları- gün şakalaşmaktalarkcn Şlikrli efen- Fennin en son usullle kaı'I iılcrlne 19 a~uoıos pazarıc>I gunündcn itibaren başlan mı,tır. '\o1ıi racaat 
'abıta " • t tbı' k ettı"- di kalçasından yaralanm••tır. , A.'' "·n ın_ etmı'ıtı'r, og"lu daha vardır. Dı'•lerı' bembeyaz na a "'· ·---, ( m 1 · b .nı ı o j _...._ ·~ • olarak eski ve ytni belsoıtuk ugu, zı an arı cumartes~ pazartcs~ pcrşem e "~n eri ""aı ı an 17 ye 

1' ~~al>a g ~~c geçen Hüseyin ef- olup hepsi sağlamdır. Vaktile karıp TÜRK KADINININ HAKKI C kadardır. 

fdeı;n1· etıriJ. ıniş ve mahkumiyet ötmı;. ve bir daha evlenmemiştir. Vatanını sevdiği kadar bütün in- ÇOCU UN KABAHATi frengi. idrar darlıg~ bel gevşekliği 

,., 

ge -. ı•tı · · Tophanede Karaba• ~·hallesı'nde b 'I il 1 k d '-.'.''~•da Çırmck lizrc liç senelik * * * sanlıiı da seven ev " ar yctıştırc-. • -- ve menne ve ı c m e a ın ra-
~r. n Sonra tekrar bapııe lı:oo IZMIR BELEDiYESiNiN cek olan Türk kadınları dünyadaki 16 yatlarında Salih İsminde bir çocuk haısızlıklın tedavi olunur. Beyoğlu 

111 • * • 
lıoı " cinayet olda ''ile UnUıı \' 

l'tıei bir ~nuslu köyünde tliylcr 
\>~~Yled.irc·ınayet olmuştur. Tah
n uaıu ı. · : .. 
, .~<tıu k?,Yundcn topcu oğlu İz
~ lilı Veril 0l"~cn Hacı bey oğlu iı
Ytıı n geri al d.iğı halde nedense son
~l ~~raf kt •nır, Bunun üzerine iste
~~ı., eder ~kaçırır. İş muhakeme
~~ nda ' babası evine gelir 
;'tı.~rtıi ~~~kkat ahzügirift mü
lt\i Oğlu f' gını haber alan Hacı 
i~ günü ırar eder. Geçen Cumar 
S llleçh":ıbab~leyin İzzetin evine 

de kı ır katil hem lzzcti 
tı'- zı zan · ı ' li "'rU nı c gelinini gaddar 

ı u tin c Yere serer 
"'s ayetin . 
~ 1 oldu . anlatılan mesele ile 
ı htııle<eti~· ~öylcnilmcktcdir. 

'<r d •r taraf ızın bu seneki mahsu
'11~\;ı•receded~ ınucibi memnuniyet 
· ,,,1 rı hakkı ırd Bu seneki mahsulat 

"'•ktadır n a Yer yer tahminler 

/\.. * • • 
. ., Ydında nıahsul 

ı " , 8•no•-' 
'"'k ""' A d °" -1• d Ylı ın mah,ulat mikta-

~ azı tahminler yapıl-

· 1 · ·ı d • dlin bisikletle gezmekte iken Ortaköy iSTiKRAZI di><cr hemşıre erme verı en me enı f . , Tokatlıyınyannda ımekıep sokak 
~ h ki · ı · d se en yapan. bır tramvay aralasına 

lzmir belediyesinin İ• bankasın- ve içtimai a arın en 1 erı crece- kıl No <>S Tel: R. O. Si 51! • bul ı ö tim" d ta mı,, bir müddet gittikten sonra v 
dan yapacak oldu,.u istikrazın ilk talı: ıine sahip unuyor ar. n uz c .. k b -

,, . . 'd . 1 huk k saha muvazenesini ay ederek yere yuvar S f tt • 
.l'ti' olan bir milyon lira Eylu" lde alı- ki Te•rınısanı c sıyas u - ( Doktor ey e ın • · ı· b' h ı anmııtır. Sukut neticesinde tehlikeli 
nacaktır. İzmir bclcdiycsı· ı'llı: lı ola- sında da chcmmıyet ı ır mor a c b 

ki d surette aıı yarılmıştır. 
rak evveli asri bir fırın yaptıracak, kazanmıı olaca ar ır. 
ondan sonra da sebze, et ve balı.lı: hal Çocuk, aile, mektepler: . . 
!eri in,a ettirecektir , ı,ıe hu&lin memlckctımızdc en 

• • • çok ehemmiyet. vcril~n mevzular .. 

O İ l Yeni bir rejimı cbedıycn yaşatmak 
İHSANIYE KÖY C NAYET ve sur'atle ileri götürmek için bia i-

FA1Lİ YAKALANDI dcalimizi bu liç emin, metin ve kuv-
Bundan 10 gün kadar evci Seferi- vetli temel üzerine lııurmaktayız. 

hiaarın İhsaniye köyünün yolu il- Mekteplerimizde ve bütün. terbiye 
zerinde göğsünden kurşunla öldli- mliesseselcrimizde başka mılletlerc 
ri11mliş bir şahıs bulunmuttu. İlk karşı kin yerine muhabbet telkin e
defa muzlim görillcn bu katil hadi- den ve ancak mill1 mudafaaya kıy
sesinin perdesi kaldırılmış ve katil ınet veren saf ve samimi bir vatan
tcvkif cdilmittir. perverlik ruhu hakimdir. Bu ruhun 

Makttll, Bucanın aşağı mahallesin müdafaasında bütün mUncvverlcri
den Gcylanlı Hliscyindir, katil de iz bütün matbuatımız ve bütlin si
mumailcyhin amcazadesi Osman o- m : teşkllitımız müttefiktir. Fcd
ğlu Bahtiyardır. Katil cilrmünü şu yası onun ve kongrenin imli ve ta
şekildc itiraf etmiştir: rasy ratında bizim milli hislerimi-

-Hüseyin karima tecavüz etti, savvu · h J'f h' b' ze ve fikirlcrjmıze ~u akı ı~f dır 
kcndisile kavğa ettik. . . Bana bun- nokta olmadıgını. gorme ve ı a e 
dan garaz bağladı . O civarda işle- tınekle pek bahtıyarım. 
mek üzre yolda giderken Hüseyin e YENİ TERBİYE ESAS1:-AR.I. 
tabancasını çekerek üzerine hUı:um Gazi Mustafa Kema~ Tiırkıycsının 
eti, ben de bilmecburiye hücum et- erek dünya millctlerı arasında, ge
tim ve elinden tabancao;ını alarak ~ek bir milletin muhtelif sınıfları a
kendisini vurdum. rasınd.ı tasallut, tahakküm ve inti

Katil, adliyeye tevdi edilmek ü- kam meyillerine değil tesanlit. mu
zredir. 

ÜSKODARDA YANGIN 
Uskildarda Süleyman beyin evin

den dlin hizmetçi ütü yaparken sıçra 
yan kıvılcımdan yangın çıkmıı döşe
me tahtaları yandıktan sonra söndü
rillmilştilr. 

İKİ SEYYAH KURTARILDI 
Sandalla devrialem scyahatına 

çıkan iki Alman seyyahı Rusyadan 
gelmekte iken İrva açıklarında ha
vanın gayri müsait olması yillünden 
sandalı devrilmiştir. Kazaya uğra
yan seyyahlar Tahlisiye istasyonun
dan gönderilen can kurtaran aanda
lı ile kurtarılmı~lardır. ____ ; _ ----
habbct ve emniyet esaslarına daya
nacak yeni terbiye mesaisini derin 
bir alaka ile takdir ve takip etınckte 
bulunduğunu söyliyebilirim. 

Kongrenin beynelmilel daimi sulh 
yolunda bir terakki merhalesi teşkil 
etmesini çok temenni eder ve necip 
bir gaye için burada toplanmış olan 
muhterem azayı hörmetle ve sami
miyetle sclimlarrm.• 

Her nevi cilt, frengi. yeni ve 1:3ki 

betsoıı;ukluğu, idrıtr darlığ'ı ademi 

lktldan ağrısı1. en yeni vesait ve 
mutedil şeraitle tedavi eder. 

Bahıı\li caddesi, Meserret oteli 

kar~ısmda. Her gün saa 12-6 

•••••• Doktor ••••••• 
İ Mehmet Ali • 1 Belaoğulı.luğu vo idrar yolları 

• hastalıkları mütehassısı 

• • Sirkeci ıramvay ıevakkuf 

• • • • • • • • • • = •••• ıııahallı No: 4 ••••• 
DOKTOR 

İZZET KAMiL 
Yenı ve eski belsotukluğu, t m. 

razı cildi ye ve frengi tedavi eder. 
Bahçekapı şekerci Hacı Bekir 
karşısındaki apartmanda 1 -1 2 dan 
61N ya kadar 

Telefon: fst. 1 '195. .1496 ~ 

l~liye vetaleti levazım nıü~ürlü~ün~en: 
.\dllyc sarayı kalorl!erl ıçin yüz on dokıı1. ton kok kiimürü I0. 8/ IQ2•ı 

tarihinden itibaren aleni münakasaya kooulmu~tu r. Taliplerin ~artartnamcd 
'!°rmek ve almak için Ankarada nübayaat komisvonıına ve l·tanb,.ı lda ,\ti 
lıye levazımını mUracaaı edcc<klcri ve ihalenin \nbrıda A<l!h·c \"ek~lcti 
mübayaat komisyonunda icra kılınacağı ılin olınıır. 

1 llA 8 Eylül 929 da devam edecek ~ 

VİYANA BEYNELMİLEL SERG-İSİNi 
ziyaret ediniz. Avrupanın en muk(mınel müha~·aıt mer . c 1. ıdir. Hüt5n 
~ı\vusturya senayfi ile A"·rupanın en ınühiın devletleri t a rafı ndan ten 
gin ve pek mühim me~herlerlc temsil olunmaktad ,r. iyi \" e uru1. ıntf 
saıın almak için yegtnc fırsattır. 

Tıfsiltı Avusturya sefarethanesince alınabilir. lstanbul \'ivora 
(Sofya tarikiyle üçüncü sınıf a7.imeı ve avdeı bileti ( l.lf ) li ra verine 
100 liradır. llüvlycı varakaları müme;,ill fahrı lt rı bulunan Calata ve 1 
Perapalas karşısındaki Nata seyahftl idarehanesinden a'ıııobilir ········==··= l {SUleymaniyc nüius memurlup;undan: 1 T" ~, 1 h ~ d 
!'\iksar haz.:ı..; ının kapuap; ıı kariyc;i urııye ~ uanıasınuan 

4 haneye museccel koçk&n oğulla - Y 
nndan Ohan mahdum u ~osıın l\1uhtere h. ~ d ı 
arzusu vechile dini blanıı kabul et· 111 IS-;e arta -
tigi ve ismine Mclımoı tesmiye edil· rımıza : 
diği lst müftl! lüğünün 24,7,Q29 tarih' 
ve 1151 numaralı vesikası ile sılılı 

olduğundan keyfiıet ilan olunur. 

Yeni senetlerimi ze ai c mühlet lfi 
Ağu>tos cumartesi gilnü •k•amı tıı 
ityor h3kkı ruchanınızı btim~I e<llnl7.. 
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• "Fi.kir 
Dil lılerl 

Bir yıl donümil 
A~RIN l MDUI •MILIJYIT. Tta Tlirkçeye yeni bir açılma ve genit 

10 Ajl;usıos 19i9 leme kapısı açan büyUk harf lnlal!-

.. tık elle tutulur bir haldedir. Bunun 
Dun en ç<>k hararet .10 en az için §İmdi bir sene ev.l bu lf etrafm- OMLET 

buun yıl dönümündeyiz. Bu büyUk 
BU G ( . ~K Ü HAVA 1 ve .mesut inkılAbm ilk mahsuller! ar-

2u derece ıdı,Bugün ha.anın pop~ da ileriye sürdUğiimUz diltUnceleri . 
_:çık \'e enn olma 1 mnhıemeıdır. olan !~l~rle karoıJaıtırmak zamanı Bir kuş sesıyle uyandı. j neyi gözlerinin önünde canlan-

H ft gelmiıtır denilebilir. Cevdet Şefik gözlerini açtı, dırdı. Metresini kıskanıyordu. 

EGLENCELER 

[ 
a anın 4 1 ~a;f ~e yau det~~~; için öteden tepesinde, ince bir dalın üıtün- Bu kıskançlık saikasiyle, her 

Yazısı ben ilerıyc ıürdlllümilz .•ebe~. ~al- de şakıyan kuşa baktı; ı;onra zaman olduğu gibi gene kavga-
km kolayca okuma11 dlltilnceaı ıdL ·· ı · · ka dı k ll b ı f k Bu cGnlı:O :reni Dtlnka bllmecemlzln Belki bir çoklan yeni yazıya hlli göz gene goz ennı J?a ; ~ arını Y'.l . aş amıtlar ve b~. se ~-r en-

B • Ek . J • ıer ahf"m•dığı için eıki yuı kadar kavuşturdu... Dirsekten yaştı dinı tutamamış, kUçuk rovelve- bilmecemiz halledllmlf şekli 
ır ODOmJ mese eSJ çabuk ve kolay okunamadıtmı ileri- Doğmldu, gerindi ve bu yaı rini çıkarup, beş el ateş etmişti.. ' SOLDAN SAÖA: YUKARDAN AŞAÖI: 
Benim ekonomiden bahaeditimi ye allrmek isterler. Hemen her &11ıı dirsekli, gUnetten yanmış kolu Ellerine baktı. ı - Siyah (4) Beyfir (2) · 1 _Mümkün (S). Hacer (l). 

saçma bulanlar varsa evci emirde d~yduiumuz itirazlardan biri de ye- tanıdı... _ Budalalık ettim, diye dü- 2 - Suyun yUrllmni (4), Katiy-

.\ferbı Aceıııu~ G . .Iat' 
qıfında . Beyoğlu t36i 
ıcenteiı: .\lıhmudlvr Hanı ,ı 

l.nanbul 2i 40 

izınir -Mel'Sin s~r'al ~oıl~ 
( CL \ llL RIYET ,ar 
' . l 

i 3 sğu-ıos alı ı '2 .le (,ı 
•ı'ıtımından kalkarak Qır:' 
ba ~abah• fzmire H akil 
lzmirden hareketlt Antafı· 
Alsiye, :\'ler,;lne gidecek . 
dönüşte Taşucu, :\namor. ~ 
ıye, Antalya, lzmire uğrar• 
je[ecektlr. 

Ü 
Ut, V 
.iktaı 

bunu halletmeliyim. Bulunduğumuz nı ya:ınnrzın yazılması kolay, okun- B .. ünd ki . dald .. d" k dnn Gidi yeıı (4). 2 - Beyaz (2) Büyük ta§ (4). 
auın umdeai (her keı her iti yapa- maeı ıllç oldutudur. qmın_ ust e ınce a ıun ü, ac;maınalıy · P 3 - iki ıeyin ortası (3). 3 - Bir erkek ismi (4) Kımu-
biliı:" sözlldür. Binaenaleyh bu &11ıı B ltlr d b" hakika fa kuş hilA, ötüyordu .•. Etrafa ol teslim olmalıydnn ... 4 - Reklam (4). 

Antalya postası , u~ 
( K O ~ Y A ) vap~ru 11 : 

Ağustos Pazar gıinu # l 
IOda Galata rıhntlll~ .Uh 
hareketle İzmir Güllük ııod"' '~i 

Rados FetbJye Finike AntalY'· ~~ e 

ekonomiden dem vururken yarın kat : ha.:'1aı~ nf.pfdir v: ;~:;~t: gun buğday kokulan ıinmigti. Beş gündür, dağ batlarmda $ - Beyu (2), Nida (2). :ıı (Z). 
beni Cerrah pqa hutancai opera· tir. Cevdet Şefik, yatağında de- hiç bir orman bekçisine, hiç bir 6 - Bardak (5). Çok delfi (2) 4 - Yemek (2) u bulunan (1) 

.töam .. ruız·· görUrseniz hayran olm•mah- Okumalı: dedi"'-'· ı.. kelimeleri ğil, bir kırda, büyük bir çınar Jandarmaya tesadüf etmediği (1)7 -8 Uzalk niclaıı (2)(2Y)llkıeltmek 5 - Batında pç olmayan (3) 
· ,........ ... dib' d di · · · · · purcu ann 7apaı · 6 B" · lamb ( 0 ) "d (2) ~imdi asıl esasa giriyonıııı. Ga- tek tek harfleriyle hecelemek delil- ın ey . ıc;m sevınmedı artık : 8 _ Dllzen ( 4) Kırmızı bir mey - ır nen a " m a 

zete okuyonanu muhakkak gör- dlr. Qkudutuıınıs ke~e, yuılıı tek Esnedi, gerindi, ayazdan nem- - Bu gün değilıe yarın, na- ,... (3). ' · - 7 - Hayatta (2) fetınwn (2) 
muılinüzdür: Bizim memlalı:ote gi- ll~le bir kalıp~~~ ola~ zihni- !enen gömleğini silkeledi, on sıl olsa yakayı ele verecek değil 9 - Bir nevi atkı (8). Dofur- 8 - Kırmızı (1) Sat ol (4). 
~e~ mal çıkan maldan fula olduln mı&d! reamedlluüttir. Sanki o fllı:rin pannağiyle saçlarını taradı. miyim ? tan (1). g - ıca.s.r (4) tavla '8f' (J). 
ıçın paramu: düıüyormuı. Vakıa re11111, teldi o harfler grupudur. A- H "- d ıh.. b t . . . .. . . o· ____________ ...;.....;_..;;;~;.;..::.;,:.~~.;;ı~:.:;..:-
.M. Jakar iamitıde bir zat buna ltl- lıtılnııf bir yuıda bir harf unutul- . en.... o ..... aya atlayan ıtıkbalinı duşündil... özle-
raz etti ama ıözllne pek aldıran ol- muı, ~ut tertip. yanlı~ı olarak fena güneş, tarlalan penbeyle yal- rinin önüne kara bir perde ge-
madı. Şu halde iki teYin biri: Ya çıkımı bile olu bl% kelimeyi okuruz. dızlamıştı. ıildi. O zaman yerinden fırladı: 
ihracatı çoğa~~ yabu! lthalitı . Yeni yazı tcldlleri u çok uzun - Ne güzel! - Açım, dedi, kamnn aç, 
azaltmalı: : B~rı!'cı. ~ık b~ru milt- bir •lıflı:•nlılda eski yuıyı benlmae- Elini yüzüne götürdü ve beij a lık kuvvei maneviyemi k:ın-
kül , Wun ıkincıeı yanı ithalltın mit olanların dhiıılerlnde henllz ye- il lük kal ld ğun anla ç 
ualmaaı kabil. İgte, haddim olml- ni kalıplar yaratamadı. lıte okumak· g n . sa .ı 0 u u - yor · 
y~ak duacınız, bundan bahaedece- ta gördllğümllz eUçJUtün aebebi bu- ymca ürperdi ... P •• •. .. Bir onnandan kestiği k~ 
ğım. Vakıa harpten evvel bir elı:o- dur. Sakalı be§ günlük muydu do- sopasına dayanarak yürümege 
nomi kaidesi vardı ki halkın dili- . . . . rt günlük milydil? Pazartesi b 1 d K d ··run k"" ilk de d la dı ( ı dl Bunu lyıce anlama le ıçın bır de .... ·· aş a ı. arşı a go en uç 
;'.n ar~f;;u;i in.:~·~ ;~k t!= ki ~ıyı hiç ?lrumıyan veya honliJ: salı, çarşamba, perşembe, cuma bir köye gidip karnını doyura
sarruf yapabilir. Llkln insanlar bil- beruma!yememıı olanla~a bakalım: Bet günden beri traş olmamıştı. caktı , 
yük harpte birbirini yiyerek yeme- Hlt 0~ yuma bılınezken yeni Beş günden beri, Şişlideki apar- • • -1' 
nin tadını anladıktan ıonra o ka- yazı ,'.; okuuyup yaalamad k lldğraheneknllaer, tımannında, genr bir kadın ce-

. biz ea ... o r yazar r an a o y " ' D'"kkA-d · · di dar obur oldular kl bu!~~ hoııu- daha b k lru 1 M kt 1 sedi kanlar içinde yatıyordu u tu• an ıçen gır , masa-
dan tasarruf etmiye im yoktur. ve ça u 0 yor ar. e ep er- c' d Ş f"k akl ... lardan birine oturdu Dükkfuı-
Ohalde yukarda söylediğim darbı de, hele ilk mekteplerde okuyan ço· ev et e ı ay arını uzat- . · . 

1 (D. t -·-·- rt ) cuklar da ayni haldedir. Onlar da ser tı İskarpinleri çamur irindey- da hizmet eden genç bır çocuk 
mese ış en artmaz ... ·~· a ar beat k 1 ddU "- ni ... " 1 .. t . b" akt JCklinde tashih edilmek gerektir. çe, 0 ayc:a, tere ta""ce ye di. Beş gündenberi, dağ taş tep- ge en muş enye ıraz uz an 
İmdi Paramızın kıymetini tezyit yazılan okuyorlar. mekten yıpranmıştı. Köselesi baktı, sonra ,sordu : 
-ye, ekoı:ıo~ik . vaz'iyetimizl ialih ~u halde ~kuma güçlil~ denil~n bir taraftan kopmuştu. . . - Ne istiyorsun ? 
ısın gıyıme aıt olan eıya ithilltrru ıeyın doğrulugu, yalnız bugün yetış- 0 .. _ Kamnnı doyunnak. Ba-
kesmek , kıamak ve tedricen ekail- IDif ve eski yazıya atıımıt olanlara ustu başı, yerde yatmaktan rt 
ttikten ıonra bUsbütUn ortadan münhasırdır demek olur. çalılara takılmaktan sefil, peri- naÇyum: ~ ver · dd.. . 
kaldırmak en keatirme yoldur. Bu Bir milletin tarihinde esaslı her in· şan bir hal alınıştı ... Kolunun ocu r an tere ut ettı 
nasıl olur i~te ben bunu yasacağım kı!Ap böyle bir alıtlonlar saramtısı altında gezdirdiği ceketinin ce- sonra gene sordu : . 

Avrupa matb~atını takip ede~e- yapar; bundan kaçınmak mümkün de b" d il" r dı b" d - Kaç yumurta vereyım ? 
re malfundur kı Avrupada ve bıl: ğildir. Fakat göreneğe ahtım§ bir ın e e ı ı~ası ".a~ ' . ı_r e - Ne bileyim ben, kamım 
hassa Almanyada yenı ve kuvveth zlimrenln muvakkat yadırgama mil altın ııaau. Cınayetı ışlediğı za- O b . . _ 
b~r cereyan insanla_rı büsbüt~ y~ni ıı ve medeni bir ihtiyaç önünde ~hem man üstünde bu elli lira 1le saa- çok aç... 

1 
n, on eş, yırmı yu 

bır tarzı hayata götürmek myetııv miyetli sayılamaz. Hele bu yadırga- tı bulunuyordu; yanında ancak murta ver .. . . . 
dedir. Bu cereyan , (Çı~laklık) ce· ma bizdeki kadar kolaylıkla ıeçebllir bunlar kalmıştı. Çocuğun goılen ~-taşı ~bı 
reyanıdır. Geçenlerde bır Franıız neviden olursa ondan hiç korkulmaz U ak b" dır d k ac;ıldı, fakat \Y{etını ve ştip-
muharriri bu çıplakların sairin ol- · z ta ır ma a an oyu- h · • f 1 be 1f e{ d" hemen 
dulı:ları Alman köyilne gitmiş, onla- İlk umanlarda biz hile .gUç!Ut_U nlar c;ıktı, ufkun meçhul bir kö- eııım az a 1 me 1

' 

nn milessiselerini görmilş, hayat- ~ çok !"'F"tık .. Çok b~yU~ bır şesinden kırlangıçlar fırladı : çıktı · . .. 
larını tetkik etmif, oda bu çıpJaJı:. 1°".1°ç .ve ılti~~rla. görlly~rüz ki mil- Cevdet Şefiği bu kır sabahı Cevdet Şefik uç bardak su 
b.ra kanııınıı • önceleri biraz utan· letimizın kabilıye~ı tahm_ınden daha . ' içti, cebinden ilı:, sigara çıkardı 
mış amma sonra ahgmıg, blltUn bir fula çı.~ı: yenı J'.•n. ~e ok~~ • mestet~ · .. 

1 
kibritini aldı fakat tam sigara-

y3z tatilini orada geçirmiş, neler yazma ışı hır ~e~erun ıçınde. bUyuk - Koy hayatı ne guzel şey·. ' kib . . _ 
görmüş nel~r. çırçıplak gezen aile- semereler vermıftir. A~adan bmız d~- Birden sözünü tashih ettı: s_ını y~cap zaman, nb e 
ler ' anadan üryan hocalariyle bir- ıı: zaı_n?.n geçerse eskı abşkrnl_ık bu- "Güzel şeydi . .''Sonra ilave etti: lınden duşt~_":. - . 
lilı:te gezmeye giden talebelr çıp- tun blltün kuvvetten dUgecek, ilk ya- O k dm - "ld'" e Kapının onunde ıki Jandar-
lak dans eden çiftler \'e zaı:nede- dırgamalardan eser bile kalmiyacak, - a cagızı 0 uı;ney ma neferi duruyor ve iki nefe-
rizn çıplak ibadet ' edenler Bu yakın bir gelecekte Türk milleti ken- bilirdim pekala... Fakat ınsan . d - k k 

LiVIR BROTHIAt 
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Vim 
Kolaylıkla temizlemek için 
Nim ıslak bez üzerine biraz 
VIM serpiniz ve nasıl te· 
mizleyip parlattığını göre
receksiniz, 

Beyaz kaplamaları, mermer ve 
her nevi boyalı ve çini eşyayı te
mizlemek için kullanınız. Bakır ve 

pirinç eşyanızı "VIM., ile parlatınız 
Cezve ve tencereler için emsalsizdir. • 
"VIMI,, kuru halinde kullanmayınız. 

--~anın müessisi bir Alman .dok- di öz dilini kolayca okur ve yazar Şişlide asabiyetine hakiın ola- nn arasın an, _ço~.u~u~ odr u 
'""" üh" b" k · sah"b" bil k ·ı b kan ·· len gonmuyor u MV3'4-05~ tor imiş. İddiasına nazaran insan- ":' ım ır e senyet 1 ı ola ece miyar ... Amma o da canımı sı- ı e a goz · 
ı rı" çıplak yaşamaları kadar sıhhi tır. kı ordu a Nakleden ---------------------
bir §CY yokmuş. o söylediğim mu- Halkı okutma işinin bu gün muh- YB Y .. ·:: - di Feci sah- Selami İzzet Nazarı· dı·kkata 
harririn yazdıklarını size nakletsem taç olduğu himmet, bu işi mümkün 1 ·-a .. ş~ın!!!!ı •o•n•u•n•e•e•g;....· ---""'!'!!!!!!!"'""'!''!'!'"'!""""!'!!!!-""!"""!"--""'! 
gU.meden kırılırsınız, fakat işin cid- olduğu kadar çabuklukla başa çıkara l 1__ ~ 
diliği bozulmasın diye bu noktayı bilecek bir teşkil~ta tevdi etmektir. 
bil~.nsaa ih:nal ediyorum. İşte benim lık zamanlarda düşünülmüş olduğu ttihadıMill1 biz le tatbikini teklif ettiğim şey gibi bir icra heyeti yapmak bu iJ i
Tami ılk l' nlede hepimiz hamam çin pek faydalı olabilir. Böylece ye-
kackınına ddnecek değiliz. Yavaş ti§kin halkı okutmak iti gibi ince u- T u·· rk sı"gorta şirketi 
ya ş soy .ıya başlarız: Evvela sullerden ziyade çabukluk, kısalık ve 
çe rt, ye: k, pataıon. gömlek ve genişlik istiyen bir işle, asıı ilmı u- Harı'k ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
k v·t a çor plan atarız, sonra iç sullcr dairesinde mekteplerde okut-
gomlegini ve nihayet donu kaldırı- mak işi birbirinden ayrılmış oıur. icra evleriz. Sigortaları halk için müsait 
rız ulur gid~_r rı.u süretlc nufus ba· İnkılabımızın başı ve baş tacı olan • h · d' 2 
şı~ !Jakal ust uste_ senede ı_o !ıra büyük Reisimizin hususi nezaret ve şeraiti avı ır 
ta~ıf etaek 14 mıl:yon ol~ugumu- himayesi altında böyle bir teşekkül İd . G ı t d u·· H d d 
l<1l g<Jre ~aa:ı ~40 mılyon_Jıra eder. vücuda getirilirse, bu teşekkül yal- i\lerkezi aresı: a a a a nyon anın a ır 

Vala! .onceler_ı bu. tarz bıraz tuhaf nız devlet teşkilatından değil, Halk Aı·nw<:I ıılmınnıayan şı•hlrl<-rık acf'nlı• Rı·:111ıııaklaıhr 
gel e~ ıaede. ıtıt gı~~ a}ışaca~ı~ v~ fırkası, Maarif cemiyeti, Himayei Et ,._ Telefon : Deyol):lıı • 2003 
e,.er ~~n.br~.ındc ıçımızde gı>'."'11~ fal, HiJili ahmer .•. v. s. gibi muhte· •=::::::::::::::::::...------------------
gez n hırını gorürsek bn bıze şımdı lif heyet ve cemiyetlerin teşkilatın- n . t l k . d 
Karaköy k~pr~~~ .~stünde çıplak dan da istifade edebihr. Böylelikle enız sa ına nıa onıısyonunuan 

1 

bir adam ııor~ugumuz . zaman du~- halkı okutıma işi kolay ve çabuk bir 1 
<duğumuz hıssı verecektir. Ne uzaga yolda yapılmı§ olur. 3500 a)·ak .\merikan vidalası kapalı zarfla ihnle'İ 24 8, 929 
gidiyoruz, plajlarada elbi•eli adam- . • .. .. 
l~r nakadar çirkın görünürler değil d _Yenkı dlugaTtüyakpmk.~kük!. mumkun °1• Cumartesi saat l + te. 
mi ? ugu a ar r o nden gelme . 

j)aha fa•la uzatmak istemiyorum keli'.'1e.lere yazılarımız~a yer ve~ek, l 300 Meıre patı~k~ı kapalı zarfla iha]e,;j 24ı 8 929 Cumartesi ~at 1 5,5 
hem paramızı, hem sıhhatimizi, hem y~n.ı bır an~ gra~er vucuda getır:ınek 3000 ,, Mavi Dımı 
neslin güzelliğini korumak, hem de gıbı .dah~ zıyade ılın! ve aka~e!"1k o- Milli müdafaa Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı eşya 

1 k t h lbetmek · . lan ışlerın bu halkı okutma ı§ıyle o- 'h l . · d·ı ktl 
men~ e e seyya ce ıçın en lakası yoktur O ioler de ayrıca ilmt hizalarında muharrer glin ve saatte ı ale erı ıcra e ı ece r. 
kestırme ve ucuz yol budur. Yalnız · • · .. . . 
bir mahzuru var, gimdiki §Ckilde heyetler tarafından ba~a . çıkarılmak Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gun vermek ısteyenlerın 
tramvaya binmek imkini zannede- lazımdır. B.unlardan ilende ayrıca yevmi ihalede muharrer saatte Kasımpaşada deniz .atınalmıı komis-
riın, bulunmaz. babsedeceğız. .. 

FELEK ---- ı. N ECMI !!y~o!!n!;u!;n!!a!!!!'!!m!!!u!!!ra!!!ca!!!!!atl!!a!!rı!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Milliyelio edebi lelrikası: 60 sele bu . Mehmetten başkasını! la ti ile mektüp yazarız ve avdet 

istemiyor . Yalınız yaşamanın arzusunu Mehmet tarafından 

Ç A P K N K 1 Z darbeleri altında ezileceğini an- göstertiriz. 
!ayınca kendisini size attı ... - Peki, bu son bir çaredir 

- Ne yapalım? Söyle, bir bakalım ne çıkar? 
Yazan: AKıt GÜNDtJZ şey söyle, ne yapalnn? - İyi c;ıkar. Ve bu işi hepi-

- Bir daha bunun velev şa-ı - Başım çok ağnyor,dedi, Hayret bey açıktan açığa ağ- mizden fazla becerecek olan 
ka tarzında tekrarını bile iste- Ben odama çekileceğim; bu ba- lıyor ve uzun beyaz saçlarını yene Sevildir. Onu da getirsin. 
ıniyorum. İnciniyorum, eriyo- his burada bitsin ve beni seven- asabi pannaklarına dolayordu. - Buna da peki. Ben buna-
ruJil ... !er bunu tekrarlamaktan içtinap - Yapacak bir şey var. lıyorum, boğuluyorum, araba 

Hayret bey de hayatında ilk etsinler. _ ? ? burada. Haydi gidelim, soğuk 
efe Çapkın kıza karşı çetin ve Cicim Ali kımıldadı, fakat _ Mehmetli ona iade ede- yollardan geçelim.Bize gidelim. 

ciddi haraket ediyord~. va~: bu~am.ad~lar, Çapkın kız !im. Mehmede yarın erkenden Bizde konuşalım, bizde yazalım 
C ı n I< bırdenbıre kalktı: çekilip gıtmıştı. . f k . "Ç kın k ve cevap alıncaya kadar buraya 
- O halde mesele suya düş- İki dost yene bakıştılar. bır te.~gra . c;e enz ap 5° uğramayalım. 

fl ..ı~.ur beyler! Dedi. İşte bütün Hayret beğin gözltri yaş dol- h_~sta denz. Derhal gelecegıne -Gittiğimizi haber vemıeye-
n.m fikırlerim galip geldi. muştu Cicim Ali gizli bir sesle: şuphe yokt~, çok hastadır de- lim mi? 
Hayret bey de beni istemiyor - Hayret bey! Dedi. Size mekten sensız olamıyor m_ana· _ Ha r Belki fazla müte-

Bu şu demektir· Çapkın kız ya- kat'i bir şey söyliyeyim mi' Bu smı çıkaracak kadar zeki ve . ~ " ..... . 
k 1 k · k M h d" ··1 · : centı"lmendir Ve gelince mese- essır edenz. Gurultu etmeden lır.ız ız o ara yaşayaca tır. kız, e me ı o esıye sevıyor. · . . .. · 
F .k. ı · d -·1 · · ı · A 1 d . le kalmaz agağıya ındıler. Yuzlenne sert 

- ı ır crın egı , sınır enn ra arın a geçen şeylen hep : . b' ·· at tı Ve sonra b'r 
oalip geliyor kızını! biliyorum, size de bildirdim. Bu - Ben ııı berbat... ır mzb~l ~arprültii. ü 

1 

ır :aç a ·ı a ı ır su ut... aş ın, u gız ı aş ın ve ın sa- - era e eyınız . ana • • 

Ticarethanemizde müstahdem iken çıkarmağa mecbur 
tıldugumuz YANI GRAMATll(A STAVRO PARASl(EVA efen
dilerle matmazel NATALI GAFYERONUN tlcar~lhanemiZle 
kat'iyen hiç bir alakaları olmadığını görlllen lttzuma mebni 
muhterem mUşterllermizln maJOmu olmak ttzre llAn eyleriz 

efendim. Strongllo biraderler ticarethanesi 

• 
KUIK 

düdüklü tencereleri 

15 Dakikada et 

SoaklkadaSebze 

pişirmek istemezmisiniz? 
Yemcgin piştiğini tencere düdük 

çaluak hahcr verir. 
Satış ~·eri: Bahçe kapıdı lngillz 

ma~azası. ))i,·anyolunda 13 numara 
dı f!AZ o~aklorı licareıhınesi. 

L"mumi ar,·ntalan: llohçe kıpı 

('cl~l Bey ! lan 'llo. 32 
l(adrl Asaf ve Nurettin Naci 

............... _ 
Muallim 

Doktor Hafız Cemal 
Uahili, sinir ve çocuk ha,. 

talıkları mucahassısı 

Cumadan mada herg!ln saat 
( 14-16) ya kadar Dlvanyolun
daki kabinesinde ve Cumartesi, 
Salı günleri (Rami) de (9-12) 
raddelerinde hasta kabul eder. 
Telefon: lstanbııl 2898 

i Jelkenci vapurları 
lzmir sür'al ~oslası 

Luk' 1 
H ,eri Sfilet paşa 

vapuru ı ı ağu tos pazar 
günu cam saat ı 5 cc Galata 
rıhtımın· J f hare
dandoğru zm re ket 
edecektir. 

Talsi!At için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acanta
'ına müracaat 

Tel. Istanbul 1515 
Ve Galatada merkez rıh

om hanında Çelepidl ve Sata
filopatl acantalığına mnracaat 
Telefon Be o lu 854 

MesaJerl Marltlm ve: Pake 

luoıpanJalarınıo vapurları ile 
Güzel sayahatler 
Her hafta " Marsilya ,, ya ha-

reket eden vapurlar Pire ve Na
poll limanlarına dahi uğrarlar. 

Tafsilı\r almak üzere Karnköydc 
Lorant Rebul ve şllrekibına mü
racaat olunmuı. Telefon Beyoğlu. 
203 - 204 - 1704 

1 

İstanbul icra Dairesinden: Bir de
ynin temini için mahcuz Şevrule mar 
kalı ve Kartal belediyesine mensup 
7 No. lu muhtaci tamir bir adet te
nezzüh otomobili 929 senesi Ağus
tosun 12 inci Pazarerteai günü saat 
onda İıtanbulda Nuruoamaniye cad
deainde 80 No. lu prajda bilmiizaye 
de satılacaktır. Taliplerin mezat ma
hallinde huır bulunmaları ilin olu-B . 1 d k k 1 k b. ··k·· ı k b · 1. k · ki M k tm · · B otomu 1 gu s .... 

Çapbn I.ızo kalktı ~ mı neticesi 11ize dayanıyor. Mıı- bırakınız isterseniz bütün tafııi.- bitınedi \ıiiı ....................... nur. 

1 
•'f - r~·r- .. 1.,.,.l,:T1 .. ·a- aa- ~uııı~u:!..-:~::...i•••••lıii.1.I'.IU~:! ... :ıı::-:::·Jt::.::::~ı__.:..ı••····················· 

_.. ~er 
gidecek ve dönüşte nı "1ih. 
iskelelerle . birlikte ; L.16 

1a S 
kalkan , SUız, CanaJJY ~k
Gellbolu a u arak el ı\ 

·eb 
llRHU JOS!nı . " . ..d ·Yet 

(Gelibolu) vapuru 10 fll}"" ıı 
Cumanest 17 de idare ~ lt 
mından hareketle GeJlD"' , Cteı 
Upseld Çanakkale lmro:ı: ~ '.•ı!e 
eaadııya gidecek ve Çanak ~ li. 
Upeekl Oellboluya ıığr•Y' ':/ 
gelecektir. · tıe 

t~c 

TWZOI BIBilCi POST!SI 11 U.1, • 

(KARADENİZ) vapurıı ~ 
Ağustos Pazartesi 12 de Gal•~ ,, 

• .ı; ~ıe 
rıhnmından hareketle lne[)U' 'ııiş 
Samsun, G!reson, Trab:ıon. i\ıj . 

Hopaya gidecek ve dönuı~ a 
Pazar iskelesiyle Rize, Sürıııeı1 .~bi 
Trabzon , Görele , Gire;oo· ~iv 
Ordu, Ünyo, Samsun, lneııol1' ~k 
Zonguldaga uğrayarak gele~ ~ 
tir. Hareket günü yllk ki""' !}j;o 
olunmaz. ~ 

NAl\f VAPURLARI 

lzmlr postası 
Sır:I, lika ve muntazaaı ol" 

ADNAN li~~;aı 
12 lnoi PAZART}J" 

gllnO 16 da Odıu nhtımındı11 ~ 
ketle ( tzmıre) ve Çar,ambı r 
lzmlrden lııanbulı hareket eder. t;1 

Galatı Gllmrük kartısınd• ~ ~, 
Frınsez hanında l'i numarada ~ ~~ 
mi ıcanıılıtına müracaat. Tel lı 
Beyoğlu: 1041 _1' h 

ISADIK ZADE BlRAD~ll' Ilı 
LER VAPURLARI c,~ 

KARA DENiZ tn 
MUNTAZAM VE LÜS~ ~ 

POST ASI Ilı 

Sakarya 
vapuru ar 

ı ı Atustoı paz 
günı1 akşamı Sirkeci rıh!;: 
mından hareketle ( Zongıı 
dak, İnebolu, Slııop,Saın~11~ 
Ordu, Kireson, Trabzo!lı 

Ye Hize iskelelerine w 
. d d ıı f• zımet YO av et e ec~ ... 

TafsilM için Sirkecide Iı'f" 
ad~t hanı altında aceııl8 r 
ğına muracaat . Telef0 1 

lstanınbul 2134 
•:llllilııiıiııi ........ --~ 
Hacı Yakup Zade Ve şeri 

Vapur Acantalıtındıı~ .. , 

karadeniz ~~~.;eposv:ı 
G vapuru raıt'. erze 12 ağustos ' 

sır•' akşamı saat altıda ~ 
rıhtımından hareketle ( ıoıı '" 
dak, lnebolu, Samsun, 0'11,. Glreıon, Görele, Trabzoıı, !,JI 
Mapavri ve Atına ) isk ııtl'• 
rlııe azimet ve avdet edeci;~ 

Tafslllt için Sirkecide ı/J 
Kllfkll caddesinde l(!lçııır: -" 
zade Hanındaki acantasııı• 
racaatıan. Tel: lst, 3118_/ 

ZAfı!!~!iET~~~i~!!~ 
VE NEKAHAT HALiNDE OLA;. 

· NORO·FORTi~ 
·ı..~...,. "- 1ıe91"141' •·tOllhıl• ~ 

M-1: DE HAZIMSltUK~ 
.t< tR.. GAZLE~ 

c\Şl(ll'll·Jl(Ş~LİKve YAN!"AU'RI' 
~, . ($0DO·OASTR!Nl p/I 
Musta~zarıPEK rfölfll 1 R 
UUZMiN YARALA 
191 \l{\."R.İNTANU ÇIBANUIROA ı 1 

'<!\~ SIHATRiN :../' 
.~ ~ •ı• . .111..,,ı•• 

il 



ı ~ı~~at ve i~tinıai muavenet vekaletin~en: 
~~ s~ne lstanbulda Tıp tale- Istanbul çocuk hastanesi, İzmir, 

dr un?n F. K. T. sınıfına Bursa, Konya, Adana, Samsun 
b evrelı lise ve tahsil itiban memleket hastanelerinden iba

i v u~ mu,:ıdil musaddak res- rettir. Buralarda muayene olun 
n \ ususı mekteplerden me- mak için bu hastanelerin men
n ı° :~!ardan ve birinci sınıfa sup olduklan Valiliklerin Srh
sin~ ultesinin F. K. T. zürn- hat ve İçtimai Muavenet Mü
. en şehadetname alanlar- dürlüklerine talipler tarafından '· lk S O) talebe alınacak- bizzat muracaat olunacaktır .. 

kil tceıerd unlar.dan şehadet- E - Sureti aşağıda ~ün~enç 
aff lig ol en t~p r • .iktarr ·ı 50 ye noterden musa~d.ak velılen ta-

a ol madıgı surette derecesi rafından ve velisı bulunmıyan-
:. anlardan ikmal edilecek- lann kendileri tarafından veril-
l'aı b . miş bir kıt'a taahhüt senedi. 
Üs: enın yemesi, yatması F - Dört buçuk altı ebadın-

ltr. V başı Yllrtça temin olu- da üç adet fotograf. 
.ikta e ayrıca şehri muayyen 2 - Yaşlan (22) yi geçkin 
-ılun ~;ıa muaveneti nakdi yede olanlar ve tahsillerini ve ilerde 
I<:a~ ur. mecburi hizmetlerini ifaya mani 
n Şunı ve kabul sureti ve şart- bir hastalığı ve arızası bulunan-

•L ı .__ ;d~r: !ar kabul edilmezler. 
""' •Ulıarr alıpler el yazrlanyle 3 - Vekalete gönderilecek 
dfl ~i ha~r. v~ muvazzah adresle- olan mezkUr evrak ve vesaikrn 
alY' <n edil lStidalarrnr aşağıda be· alındığı taliplerin gösterecekle
~ derek en. evrak ve vesaika rap- ri adrese derhal bildirilecek ve 
dı6 lihine ~ıhayet (20) Ağustos müraccat edeceklerin evrakı top 
~ Sıfıhat actar

1 
d~ğrudan doğru- !andıktan sonra tetkik edilerek 

~ Ckaıer ve .. Çtunal Muavenet kabul edilip edilmedikleri ken-
4. .__ 

1~ •• go.ndereceklerdir. dilerine ayni veçhile tebliğ olu-
. basına urkıye Cumhuriyeti nacaktır. 

ıııı•1 ı·et cü:~ olduğunu natık hü- Taahhütname sureti 
~ il .__ L ~nı. Darülfünun Tıp fakültesinde 
ıJi <ııırıı, im '.Seden mezun olduk- tedrisi meşrut dersleri takip ve 
~ e!erini tıh.~n notlarını ve de- ikmal ederek mezkur Fakülte
~ . 1etnam m.ubeyYin mektep şe- den neş'et eyledikten sonra Sıh
,; ~. esı veya tastikli sure- hat ve İçtimai Muavenet Veka

a .~ .__ T . letiningöstereceği her hangi bir 
:ıuessesed ahsıl etmiş oldukları hükUmet tabipliğine giderek üç 
t~etıeri~n alınmış hal ve ha- sene müddetle tayin olunduğu 
;.J. bir de mazbut ve kusur- (olunduğum) vazifede hüsnü 

11 il§ir hü r~~ede bulunduğunu hizmet etmediği (etmediğim) 
af$~ b .__ ~~uhaı varakası. veya tahsil esnasında her hangi 
bol .aıı.e heyet~t~hassıslan tam has bir sebeple yurttan ihraç edildi-

ıt\F )Qş lliirnıın e~den istihsal edil- ği (edildiğim) yahut tahsili ter 
. ,1 .actdak r ~sıne muvafık ve mu keylediği (eylediğim) takdirde 
u,n' •~ru. (~lllıli bir krt'a sıhhat oğlu 

ıııe ~lıiPlik!e . u. rapor hastane baş efendiye hükfunetçe yapılan ma 
• 

1
ve ıtı~, mührüyle mühür sarifin faizi nizamisiyle beraber 

·~ lndan dj ·f olarak talipler ta- itirazsız ret ve iadesini müteah
.;te ll'Önd g~ evraklariyle bir- hit, zamrn ve mükeffel olduğu
bi neıer ~ecektir.) Bu has- mu nauk işbu senedim tanzim 
~~~!tir .. a. Sivas, Erzurum ve müşarünileyh Vekalete ita 

.\ numune hastaneleri, kılındı. 
•lı:tr -

\ 11.ı~•d• Zafer caddealnde Zafer otelinde iki aumeroda 
1 ' ı ~ mnte,.tldl hali tasfiyede bulunu 

a•-' Şinlr~ M1Lt1 MENSUCAT TÜRK ANONİM 
b l ~~Tİ TASFİYE MEMURLUG.UNDAN: 
ııı~ 'llıı"•tarada San lııfla olvanada tala 41254 metro marab
'u~: 151). ~illa de tarzı lnfUI tartr çatısı çinko ile mestur yev
'•b t 'tıtr"""' metro tam., imaline muktedir Ankara Mlllt Mea
bı l'llı:~ 1 t Anonim şlrketlalıı mllceddıt son sistem mensucat 

llllı:te b bllQmum tesisatı, mebanl, erazl ve mOftemllltlle 
~ 2 p11ııı11zayede satılıktır. 
~' llı1Q11 •brlta erazl ve binalarına u teılııata mlltealllt planlar 
ı/' ıııe~edc fartnameal arzu edenlere blla ncret ve derhal tas· 

11~•ı, v!~:ııtu tarafından posta Ilı gönderileceği gibi mufassal 
b -. F' llr. 
ıb•Uuı 1 ,•brlkanın bedel! muhammen! yllz elli bin liradır. Flat 
•lcyı ıc/ 1 kta görlllmedlğl takdirde tasfiye memurluğu kat't 

c11 i -. ;,,, l Cdlp etmemekte muhtardır. 
t4ddcsı 0 d llıeycııo 29 Ağustos 929 perşembe Ankarada zafer 
tı,'lt llnone Zafer otelinde 2 numcroda Ankara Milll mensucat 
ı,,nı Olar 1~ Şirketi tasflye memurluğu yazıhanesinde saat onbeşte 
•ıı il llıcz 11 icra edilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerde 
~•caıcıı lı:Qre kadar kabul edilerek muhteviyatları nazarı ltlbare 
" r. 

~I -. h\U 
Ilı Ş11 110 zııyedeye iştirak edecek olanlar evvel emirde mUzaye-

r 'ıtıuıı11ğllicsıni aynen kabul ve bir nllshasıoı imza ederek tasfiye 
,
1 

6 _una tevdi edeceklerdir. 

i 
o~ 

ıl' 

R 

•c•ltıa Arzu edenler tasfiye memurlu~una mllracaatla malOmat 
rı gibi fabrikayı da gezebilirler. 

YEDiNCi IJÜYÜK 

T llYlRE Pil!NG~~~ 
l. Ci KEŞİDE 11 AGUSTOSrr ADIR 

Büyük ikramiye: 
30,()()() liradır 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir mükafat 

kazanacakcır. 

~~Matbaacılara ilan 4>::'Xl 
'<e ~;_nguldakta Yüksek maden mühendisi mektebine muktezi 
l\ıtinak 6 

929 tarihinde münakasaya konulan kitap tabiyesi 
dit ed'lSası 20-7-929 tarihinden itibaren bir mah daha cem-

·r ı~rniştir. 
llıade alıplerin lstanbulda Şehremaneti karşısında ınıntaka 
llıUra~ . tntihendisliğine ve Zonguldakta mektep müdiJrlüğüne 

aat etmeleri ilan olunur. 

J~.~.~D. P. T. baı mü~ifiyelio~eo : 
'tı lhurt Erzurum postası bu sene ikiye ayrılmışnr. Ve Trabzon 
. u~~r arası bu .. d . .. 
~ k ık g" .. gun en ıtlbaren munakasaya konulmuştur. Bedel 

1 'ır. orufürsc ağusto>un onuncu cumartesi günü ihale yapı· 

MlLllYET CUl\IARTESl 10 ACUSTOS, 1929 

«İşlerimde vasi mikyasta bir 'inkişaf 
imkftnını hissetmekteyim» 

YEVM1 iŞLERİNiZİN. 
BİR KISMiNiN MECCA· 
NEN iF A EDİLMESİNi 

KABUL EDİNİZ 

Tüccarmısınıı? Şevrole 
acentası lesllmalınızı-mec
canen ifaya teşebbüs ede· 
cektir 1 Kamyonlıı nakliyat 
işleri gliren bir müessese 
sahiblmisiniz? Şevrole acen· 
tıısı sizin için - meccani 
nakliyat teşebbOsünde bu· 

..::=::'l.1=,,I lunaeakbr. Yükll ve yolu 
bizzat kendiniz intihap e-dl· 
niz ve bu ıneccant tecrü• 
benin yevmi işlerinizin bir 
kısmının ifası suretiyle sa· 
pılmasını kabul ediniz. lşto 
o zaman bir Şevrole kam· 
yonunun sizin için ne mQ· 
hlm bir strmaye olduğunu 
takdir edeceksiniz. 

Kamyon nakliyatı müteahhidi bu yeni 
AL TI-SİLiNDİRLl Şevrole kamyonu ile 

karlarının artacağına kanidir 

,ı ·, 
' ..,j• 

"' -ı• 
~ 

•Ancak· bir ha{ladaııberi malik bulunduğum yeııi allı-silindirli Şev- ,...} 
role kamyonumun kiym~li .~ille~rübe. sabit olmuıtur. Eski Şeurolemln ~ . ~-,--
ancak iiç seferde ııapabıldıgi luzmelı yeııl Ştvrolem yalnız iki seferde ~ ._.~ı _ __, 
yapmıı ve oltkiltr.iııe ııazarm dnha st~i icra edi/ıniıtir. O gayet idareli Nazik ,,. kırılabilir •ıyanın tehlik.,i 
ve iklısadl olduğı; gibi n:aml hamuleyı de pek kolaylıkla taıımııtır. Bu uı Hri nakliyahl Şevrolenin /'8rük•!Adt 

ıuretle ml:ıliakbel iıltrim için yeni ıalıalar açı/ıııı.ıır eil•panaiyonu sayeıinde. hamu!mfz u•!· 
ı· ' ların aaraınhlt1·1ndan. vıkaye ve teıh

mahn1• hiç bir günıa ıarara mıru• hıl· 

Bu şehadet, yeni Şevrole sa
hiplerinin arabaları hakkın· 

da serdettikleri takdlrkdr mü· 
talAatt ifade eder. 
. Yeni kamyonlar bütün mem
leket dahlllnde ekserisi esasen 
eskı Şevroleyl kullanmış, iş· 
!erinin büyük bir nispette ln· 
klşafı bu kuvvetli kamyonun 
sür'atıne, az masrafla idare 
edilebilmesine ve zarafetine 
medyun olduk\arınt anlamış 
otan sabırsız mıişterllerl tara
fından satın alınmaktadır. Bu 
reni modelin -daha büyük 

<nadan l/ı edihııif olur. 
sür'aUerr ve altı silindirli mo-
törlerl sayesinde daha fazla 
yük almak kablllyetıerl itfba- rl artar, otobüs sahiplerinin 
rlyle işlerine daha vasi mlk· yolcuları ziyadeleşir, nakliyat 
yasta bir inkişaf temin ede- müesseseleri, nakliyatı daha 
ceğlne kanidirler. sür'atle yaparlar, bütün bun• 

Eskisinden daha zarif lar hep yeni Şevrole kamyonu. 
Tüccarlar, altı slllndlrll Şev· sayesinde temin edlllr •. 

role gibi zarif bir kamyona 
~allklyetin, müş_terllerl nez· 
dındekl nufuz ve· ltibarlan 
üzerinde icrayı tesirden hali 
kalmayacağını takdir ederler. 

Arttk tüccarların sıP.,.ııı~ 

SEVROLE KAMYONLARJ ·- .General Motor-s MamulAtı 1 

Mezbaha inşası 
Zonguldak belediye riyasetinden: 
Zonguldakta müceddeden inşa 

edi!ec~k olan yirmi beş b~n yüz 
dört iira altmış üç kuruş bedeli 
keşifli ''Mezbahanın ,, ~nşası 1 
Ağus os 929 tarihınden itibaren 
yirmi bir gün müddetle ve kapaiı 
zarf usulile münakasaya konu~
muştur. Talip olanların piian ve 
keşifname ve şartnameleri gör
mek üzre Zonguldak belediyesine 
müracaatları ilan olunur. 

lnkilap Tiyatrosu temsilleri 

Sabık dırülbedayl san'atklrlan 
birlikte bu akşam CEZA KA UNU 
vodvil 3 perde 

kapalı zarfla münakasa 
Ankara nafia su işleri müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi ~ 30,662 " lira .+5 kuruş olan çakırlar arazisinin 

ıskası için 200 metro tuHınde ve yer altında bir adet Galeri in~a 

atı 2.+ 7 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı 

;r,arf usulilc münakasaya vazedilmiştir. 

\lütcalıhit eve! emirde 2300 lira teminat akçc>ini ve ya hükı1· 

met Bankası ile sermaye ·i milli olan Bankalardan birinin kefalet 
mektubunu iraeye mecburdur. i\lünakasaya iştirak edecek müteah
hit bu gibi Galeri inşaatı yapmış olduğünu ve inşaatın icrası için 
muktezi kuvvetli ve saniyen 200 litre SU çıkarabilecek tulumbalara 
malik bulunduğunu idareye temin edecekttr. lhale J 2 Ağustos 929 

Pazartesi günü saat J 5 te Ankarada makamı Vilayette icra edilece
ğinden Proje ve evrakı keşfiyeyi görmek isteyenlerin Nafia su iş

leri müdürlü iine müracaatları ilAn olunur. 
il .. •••'-f.;;.~ • ..;~ ...... ~·~·-·-·~.~.~.~.-. • r\.&Aı........_ •••••••• 

Sanayi kursları 

•:::::x:xxxx:~l::x::::xxxxx• 

lnkara nıü~~ei unıuınili~in~en: 
Ankara hapishanei umumisinin 15 Ağustos 929 tarihinden 

31 Mayıs 930 tarihine kadar ekmek ihtiyacı olan beheri üçer yüz 
dirhem itibarile J 74000 adet ikinci nevi ekmek 25 Ağustos 929 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usu\ile tem. 
diden münakasaya konmuştu•. Taliplerinin 2078 ' liralık teminatı 
muva\kate mektubiyle birlikte 15 Ağustos 929 perşembe günü 
saat on beşte Ankara müddei umumilik odasında müteşekkil ko
misyona müracaatları ve ,eraitl anlamak üzre dairei mezkfirede 
şartnamesini görmeleri ilan olunur. , __ 

SU TESİSATI iLANI 
DİY ARBEKİR BELEDİYESİNDEN: 

DlY ARBEKIRE 3 kilometre mesafeden font borularla akıtılacak hım· 
revat suyunun evvelce illn edil~n (195000) lira bedeli keşfi tesisatın 

ihalesi 10 Ağustos 929 tarihine kadar temdit ed!lmlştir. Milnakasa kapalı 
zarf usullyle ve münakasa kanununa tevfikan olacaktır. Şelcll ve sureti 
tediye ve verilecek teminat da ahiren münakasa kaimesinde tasrih edil
miş olduj!;undan taliplerin projeler için Diyırbckir beleblyesine veyahut 
Ankara ve lstanbul Şehremaneıleri hey'eti fenniyesine mUrıcaaılan ve 
yevmi ihalede Dlyarbekirde bulunmak U.ıre zarf ve temlnıtlanru belediye 
riyasetine ita veya irsal etmeleri illn olunnr. 

E~irne ~ettemarlı~ın~an: 
Yüz otuz lkl bin beş yüy lira kıymeti muhammenell Edlrnede 

iki köprü arasında ltAln Milll emlAktP.n Fındıklı yan markalı Dizel 

motör ile müteharrik ve 12 adet Vals ve dört taş ve altı Plan 
Zlhterl hıvl yirmi dört sutte otuz bin kilo zahireyi tatıneden ve 
elyevm hali faaliyette bulunan Daltllı: Fabrikası olbapı:alti şarttı•· 
mede muharrer şeraiti dairesinde ve bedeli sekiz takslcte tahsll ve 
istifa edilmek birinci taksit peşinen taksiti mütebakiye her sene 
taksit vaktinde verilmek üzere müzayede münakasa kanunun mad
dei mahsusası mucibince kapalı zarf usulile müzayedesi icra edil
mek üzere 25 Temmuz 929 tarihinden itibaren 24 Ağustos 929 
tarihine kadar bir ay müddetle müzayedeye vazedilmiş olduğundan 
temlikine tAlip olanların 24 Ağustos 929 Cumartesi günü saat on 
beşe kadar bedeli muhamminenin yüzde yedi buçuk nispetinde te
minatı muvakkate akçeleriylc birlikte teklif mektuplarının Defter
darlık makamında müteşekkil müzayede ve ihale komisyonuna tevdi 
eylemeleri lüzumu UAn olunur. -·-----------------------

Yiiksek ınü~en~is ınekte~i ınü~ürlü~ün~en; 
ı- Yüksek mühendis rrektebine lise mezıınları alınır. taliplerin adedi 

mikdarı muayyen! geçerse leylilik için aralarında müsahaka imtihanı 

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

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

3 - Gerek yüksek mi.ıhendis mektebine ve gerek ressam ve 
topoğraf ~ubesine gireceklerin yaşları yirmi beşten fazla olma-

yacaktır. 
4 - Kaydı kabul muamelesi ağustosun on beşinden eylfilün on 

beşine kakar icra edilecektir. Taliplerin mutat olan evarakı müsbite 
asıl ve ya sureti musaddakalarile üçer kıt'a fotoğraflarını bir isti

daya rapten Cumartesi Pazartesi ve Per~embe günleri saat 13-J 6 
arasında müracaatları ilan olunnr. 

!n~alaj ta~ta, kaat ve ~en~erleri satı~ı 
Maliye kırtasiye deposu b::ış memurluğundan: 
Dolmabahçe ve Saray burnu depolarıle devairi sairede alcı ay 

zarfında hasıl olacak ambalaj tahta, kAııt ve çenberlerile lüıumun
dan fazla kalacak sandıklar depoda mahfuz şartnamesi mucibince 
11 /8/929 tarihine müsadii Pazar günü zevali saat on dörtt.: pa
zarlıkla satılacağından peyderpey kaldırılmak üzre iştiraya talip 
olanların aln aylık satış bedeli muhammeni olao ı 500 liranın yü7.de 
yedi buçuğu nisbetinde dipozito akçesini Ddterdarlık veznesine 
teslim ve makbuzunu hamilen yevmi mezkôrda Dolmalıaf:ıçcde ma
liye kırtasiye deposunda müteşekkil satış komisyonuna müracaat 

eylemeleri. 

Devlet ~eıniryolları ve limanları umumi l~aresin~en ; 
Münakasası fesholunan kayseri atelyesine ait 12 Km. lik yol 

malzemesi tekrar kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
l\lunakasa 8 Eylül Pazar gümi saat 16 da Ankarada Devlet demir

yolları binasında yapılacaknr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ye muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat J 5,30 a kadar umum! m~ilrHık kale· 
mine vermeleri lAzımdır. Taliplerin münakasa şartnamelerini 20 lira 
mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinden, Istanbul Haydarpaşa 
mağazasınc:.an tedarik edebilirler. 

MES'UL M ÜDÜH: BÜRHANETTLN 
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Dün Veli efendi at yarışlarında beş koşu yapılmıştır. Bahsı müştereğe pek çok klşl. iştirak etmiştir. 

Her tarafta en çok aranılan dünyanın 
en sağlam otomobil lastikleri: 
Acentası: 

yoğlu, 

Fazlı Karde,ıer. 
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Dün Galııtııiarayla Izmir şampiyonu Altay tabmı arasında yaptlan maç ~ Aııay et la 
bire _ karşı ııhrla mağlup_ olmuş[llr. ıı 
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