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ı::c E.BI :\lLTAııAssısLAR R 
Memlekette esaslı is.lfilıa~. ka usya 

rarını verirken, ecnebı muta-
kazanç v·ergisini harici ticar"~te teşmil ediyor 

hassıslardan istifade kararını 
da beraber almalıdır. Muhtelif 
rnilltlerin tarihi meydandadır. 
Müterakki milletlerin seviyesi
ne yetişmek isteyen her mem-

HusJaJa ihracat işleai Yunan ~onanması . ~llJük ikraıniJe MilliJettn ~üyüt an~efi 
. leket bu yoldan yürüdü. Alınan 

neticeler müspettir. Moskova sefiri_ 
ankaraya gitti 

Cümhuriyet idaresi ~slah~t 
mesaisinde ayni yolu takip edi
yor. Şimdiye kadar cel.be?ilen 
mütahassıslardan çok ıstıfade 
ediliyor. 

İnkili\p nesli, bilhassa _hayat Türk n1aJlarını Rus 
ve teknik sahasında realıst ol- memurları vasıtasıle 
mak mecburiyetindedir. Hariç-
ten ne ecnebi ihtisasına ne de aln1ak , tacirlerin1ize 
ecnebi sermayesine muhtaç ol- fealiyet sahasını kapa
mamak bizim için bir gaye ola-
bilir. Fakat bu gayenin çok u- mak old!-1ğu söyle-
zak olduğunu da unutmamalı- nıyor Ragıp ne,, 
yız. Hiç bir iş sahasında, nıı:za- Alakadar bazı tllcarın izahatı.na göre, Ruslar taclrlerl-
riyeler ve mücerret temennıler 
tecrübenin, ihtisasın, tatbik ka- mlz, muahedeye ve mevzuata mugayir olarak fahiş de
biliyetinin yerini dolduramıyor. recede kazanç vergisine tabi tutulmakla kalmamış, "Nljlnl. 
Onun için bir taraftan Avrupa- şehrinde toplanan umumi panayıra Türkleri lstlsnaen, 
ya talebe gönderirken diğer ta- iştirak ettlrmemlşlerdlr. 
raft:ın oradan mütahassıslar ge Ankaraya giden Moskova sefirimiz Hüseyin Ragıp B. 
tirtn.ek mecburiyetindeyiz. Bu 
güne kadar Avrupada yetiştir- gerek bu meseleyi ve gerek Rusyadakl mllesseselerlmlzl 
diğimiz ve bundan sonra da ye- mefluç bir hale getiren ağır takyldatı hükllm»te arzedecek 

tiştireceğimiz talebeden çok tir Yeni ticaret muahedesi müzakeratında(Türk-Rus)tlcarl 
şeyler bekliyoruz. Ancak bu kıy münasebatı etrafında aldığımız son malllmat, vaziyetin 
metli gençlerimiz, uzun sene- karışık bir hale geldiğini gösteriyor. hepsi ehemmiyetle 
ler, tecrübe ve tatbikat sahala- nazarı dikkate alınacaktır. 
rında yetişinceye kadar ecnebi • 

~~:;ı~~sıslardan müstağni ka- işler nasıl çığrından çıktı? .. 
Mütahassıslar meselesinde Rusyada ticaret, komünist rejimi- memleketimize getirmelerine muka-

bazı vatandaşlarımızın yanlış n~n icabı olarak ~ükumetin elinde- bil, biç değilse muahedenin temin 
kanaat1an vardır: Gfiya, Avru- d~r. Ruslar, he~ tıcaret. _şubesi için ettiği hukukun muhafazası gayet a
pa bize iyi mütahassı.ıı. gönde~- bırer kooperatıf teşkılatı yapmış- çık olarak tespit edilecektir. 
miyor. Oradan gelenfer, kabı- !ardır. Fakat bunun haricinde kendi RUSLARIN YANLIŞ 

namlarına iş yapan hususi tüccarda İDDİALARI 
liyet ve ihtisas itibarile, ihtya- vardır. . .. Bilhassa Rusların yanlış ternkki-
cunıza vefa etlecek seviyede de- Rus kanunları bu vaııyete musa· !eri yüzünden, dahili ticarete mah
gildirler. Gençlerimi bunların dekar isede tatbikatta bu dahili fi- sus olan kazanç vergisinin, ihraca
yerlerini doldurabilir caret serbestisindcn istifade imkanı t?mza teşmili gibi gayri tabiilikle-

Böyle bir kana sapılıp kal bdhassa son zamanlarda türkler. i- r~~ onüne geçileceğı muhakkak gö-
mak tehlikeli bir hayalperest- çı~ bırakılmamaktadır. Rus . malıl'.e rulmektedir. 
. • . .. . . . mufettışlerı,kanunun aarahatıne rag- Zaten Ruslarda "Türk tacirleri 

lı~. olur. Bir d4fa T.~~kiyeye ıyı men, hususi ti~aret hanı;lere ti.ıccarm harici tüccar vaziyetinde kaldıkç~ 
mutql;ı~ııı .gclmcdıgı kanaatı defterlerıne hıç eheınınıyet vermıye- kazanç vergisi vermezler!"' d k
vakıalara istinat etmiyor. Tür- rek ~ayri kabHi ta~ammül derecede te, fakat tatbikatta bazı baban~1;:,~le 
kıyeye Molteke gibi, Fonder- vergı tar?ctmı§lerdır. Bu suretle mu vergiyi alm"1ctııdır. 

J 'b" G b l "b" b . · hayyel bır kazanç hesabıle alman Ruslar kotenijan malları haksız 
go ç gı ı, am e gı. ı rıncı vergiler dolayısile bir çok mağaza- olarak v; yanlış tefsirlere istinaden 
drecede adamlar geldi. Eğer !ar kapatılmış ve c~yaları musadere kazanç vergisine tabi tuttukları i-
biz bunlardan istifade edeme- olunmuştur. çin bu paraların iadesi lazım gel-
dikse bunun mes'uliyetini baş- HARİCi TİCARET mekted~r. Rusyada Hususi ticaret-
katar' tfetınek haksızlık O- Türk - Rus ticaret muahedesinin hanelerı~ kapanm~sı üzerine bazı 
1 ma a aktından sonra kolaylaşması ve in- Turklerın kontenııan malları sat-
ur. . . . . kişafı beklenen ihracatımız bilakis mak için mağaza açmaları Rus me-
. Meşrutı_ye~ de_v~ınde ıdı, ~a- büsbütün .karışmış araunda yapılan murları.nm it!r~zfarını mucip olmuş 
lıyernizin ıslahı ıçın bazı muta- hükfimetile tüccar arasında yapılan ve bu ış dabılı tıcaret mahiyetinde 
hassıslar celbedilmişti. Manasız (Netto balans) ismindeki husus! addedilerek ~alları hükumet mües
b" k di noksan bilgi- mukavelelerde ortadan kalkmıştır. seaatı vasıtasıle satmağa icbar için 
ır gurur• . en . f Bu suretle yüzde on beş temettü çok ağır vergiler ihtas edilmiştir. 

mıze olan ı~m~dımızm ı ~atı, temin eden (Netto balans) sistemi .. Bu suretle Türk tacirlerifin hü
Onlardan da ıstıfadeye marn ol- Türklere teımil edilmediği halde tun mallarını (kooperatiflerıne sat
muştu. Kıymetli olm~ ne ka- İranlılar bundan istifade etmekte- ma~a muvafakat ettirm~k ve muahe
dar büyük bir meziyet ıse, baş- dir. denı~ '!'':'rklere ıerbestı ~eren ınad
kalannın kıymetlerini de gör- Alakadar tacirler, muahcdenin, delkertındı. ılgTaüetkmek. o1 td~gbu söylen-

.. . k k d b .. yapağı, deri, valeks ve pamuk ihra· me e ır. r tacır erı u vaziyet· 
mek ve olçebılme O a ar u- catımızı tahdit etmiş ve Türklerin te meseleyi müzakereye bile şayan 
yük bir fazilettir. Esasen kud- Rusyadaki ticaretine makus bir tesir görmemektedir. 
ret ve mesleki ihtisası noksan icra etmiştir. Nijni panayirine işti- . Ala~dar tacirler, Ru_sİarın, müş
olanların uzun müddet salahi- rak imkanı bırakılmaması mühim kılat ihtasından gayelerı, Türklerin 
Yet k .1 · · haf et bir ahzu itaya set çekmiştir. Rus pazarlarından çekilmesini temin 

mev ı ennı mu aza - K d · · ( · h d d · ld - b · · ·· · 
1 . • A •• • on enııan yanı mua e e e cıns o ugunu, unun ıçın Turkıye mal-

~e. enne ımkan yoktur. Çunki ve miktarı zikredilen) mallar için !arının dog-rodan dog· ruya R 
htıs ta k . . "b"di O us mel as . _tıp. ı ıncı gı ı r. - Rus hükumetinin ticareti hariciye murları tarafından mubayaasına ça. 

nun hakikisıru yalancısmdan a- hukukuna iştirak etmiş vaziyette hştıklarını söylemektedir. 
yırınakta müşkilat yoktur. bulunması !azim gelen Türk tacirle- MOSKOVA SEFİRİMİZ GİTTİ 

Memleketimize gelen müta- !eri bu sarih haklarından istifade Mosko".a sefirimiz Hüseyin Ra-
h sların ihtisas ve kabili et- etmekten mahrum edilmişlerdir. gıp 1:3· _dunku, e~spreale Ankaraya 
a~s~ . . Y Bu cihet yeni muahede müzakera- gıtmıştır. Huseyın Ragıp Bey An-

lerını takdır etmek, bil?a~ tında kati surette halledilecek, Rus- karada bir iki gün kaldıktan sonra 
bunlann çalı tıklan daırenın lann istedikleri şeyleri, batta bir İstanbul tarikiyle Moskovaya avdet 
memurlanna asla düşmez. Bu kısım Türk emtiası zararına olarak edecektir. 
l•:ık ve salahiyet, hükumetin-
dir. 

Siirt mebusu 
MAHMUT 

Salamin gemisi 
teslim ediliyor 

İstenen tadilllti yapma 
ğı şirket kabul etti ----Berlinden Tlmes ( Taymis) 

gazetesine bildiriliyor. 
Alman gazetelerinde mubhem 

satırlar arasında yaııldığına 
göre umumi harbin neticesinden 
biri de haysiyet dairesinde niha
yet bulmuştur. Bu mesele Sala
mın !ıarp gemisi hakkındaki 
ihtilaftır. Yunan hUkQmetl umu
mi harpten evel Alman tezglb
lanndan birine bu gemiyi ısmar
lamış, sonr• bu zıı;lh gemiyi 
teslim etmemiştir. 

Bu lhtillU cvelce sUfera kon· 
feransını Cemiyeti akvam ve 
bir çok hukukşinasları meşgul 
etmiştir. Nihayet beynelmilel 
Divanı adalete kadar gelmlftl. 

- Şimdi l>eşimag tezıı;abı 
bu gemide istenen tadilatı yap
mağı kabul ederek ınşaah ikmal 
etmeğe muvafakat etmiş ve Yu· 
nan hOlı:tlmetııe lhtllah hallet
miştir. 

Aile facıası 
Bir kız intihar 

etti 
Kızının öldiiğünil 
g6ren annesi de 
kendini vurdu 

Dün Kızıltoprakta ~ok feci bir 
aile fadıısı olmuş va! bir bahçi
van kızını kaybc g g:ılıl karısını 
da hastahayeye göndcrmi,tlr, Hadi
se şudur:. 

Kızıltoprakta Ziver bey yokuşun
da oturan babçivan Mustafa ağanın 
19 yaşında Mürüvvet H- isminde bir 
kızı vardır. Mürüvvet H., bir kaç 
zamandan beri düşünceli bulunmakta 
İmiş. Son günlerde kızının hali naza
rı dikkatini celbettiği için annesi 
Saadet hanım Mürüvvete müteessir 
durmasının sebebini bir kaç defalar 
sormuştur. Uıkin her defasında da 
müspe! bir cevap alamamış. Mürüv
vet; babasının bahçe için kullan
makta olduğu arsenik mayiinden bir 
miktarını bundan bir kaç gün evci 
ufak bir şişeye doldurarak saklamış
tır. Nihayet dün annesi ve babasının 
meşgul olduğu bir sırada tenha bir 
yere çekilere şişedeki zehili mayii 
olduğu gibi içmiştir. İlk dakikalar
da metanet ve soğuk kanlılığınr mu· 
bafaza etmiş isede zehir tamamile 
tes_irini göstermeğe başlayınca krz
cagı• da müthiş sancılar içinde kı
vranmağa ve nihayet tahammül ede
miyerek feryada başlamış. 
Kızlarının acı acı bağırdığını işi

de~ ~nnesile babası koşmuşlar ve 
Muruvvetin yerde kıvranmakta ol
duğunu görmüşlerdir.Gerek etraftan 
y_etişenler, gerek zabıta Mürüvve
tı kurtarmak için ilk tedabire te
şebbüs etmişlersede zehir o zamana 
kadar tesiri göstermiş olduğundan 
kızcağız kurtarı1mamıştır. 

Bu suretle Mürüvvet H. öldükten 
yarım saat sonra ikinci bir facia ol
muştur. 

~--

Mektepliler 
müsabakası 

11 inci haf ta 

_S•ıt Molla Kıbrısta muıevellılilrni id. ANNE DE KENDİNİ VURDU 
dıa eyltdiıi Aptull~h Paşa valflı müte~ Kazinin biraz evel kıvrana kıvrana 
v~llisi Muhsın Z.ade Fuat bey •leyhine öldüğünü gören Saadet hanım bir 

1 
bır da.va ııçmı.ştı. Dav•ys kazanama7aca- çok ~ğladıktan sonra acısını yene· 

, iııu an/ıyarı Sııt Molla Adliye müdürü.! memış ve nihayet o da intihara ka
ne verd. ı bır • .stıda ıle dav.asını gerı a/ .. rar vercrt:k kocasının tabancasını 
'11 · ru b_ıldırmış. fakat bu ı.stıdıda J$tima/ aa_klı olduğu yerden çık.armış ve 

11 inci haftanın en mühim , 
haberi nedir ? müsabakası 1 

rı temmuzdan itibaren 
_ başlamıştır. 

Gelecek li 8[' emmuz Per
ClVaplıırıl!__ şembe günü 

akşamına kadar kabul edece-
!tlz. 11 inci haftanın en mühim 
haberi için alınacak netice 

1
19j Temmuz Cuma günü 

l!An edllecektlr. 
Cevaplarınızı Milliyet mll

sabaka memurluğuna gön
deriniz. 
Not• MUsabakamıza haftanın 

• en nıOhlm haberinin ne 
olduğunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edildiğini izah 
etmekle lftlrak edllmelidir. 

.Hıılıiddin paşa J!ıı/usi Fuat bt) 

Nankin ma,fahatglizorımız Hulus! 
Fuat IJ. dün Ankaraı• !(itmiştir. 

Kahire sefirimiı ivluhiddin paşa 

bu gtinlcrd~ .\!ısıra avdet edecektir. 

Havada bir kaza 

'evli!, 11 (AA) llir uyyare 
•se,m. c düğru uçmakta ikin bir 
rüzgAr anaforu iki ıayyarecısıni ol
dukları yerlerden alıp atmış ve za· 
valhlar 1400 metre yukseklikten yere 
düşerek parça par~a olmuşlardır. 

eyiedılı 0 ler arısında rumuz ıie mab- gogsune ot § etmi~tlr. Silah sesini 
ke:'11ey~ ıab bkıra yeltendıii için Adliye ~~:'~en biçare Mustafa aga sesin gel~ 
mıJduru ır ıhbarn - ıle kendıs:nı Ali ;'ıgı yere koşmuş. zevc s.ııi kanlar 
mahkeme buzuruna celp ve izahat talep ı~ınd_e ~örunce deli gıbı bir hal~ 
etmıştır. gırmıştır. Henüz birinci vakanın 

' Molla. ceza kanunnamesınin•bazı mad. tah~i~atile meşgul olan zabıta, böy· 
:leJe,ini lehinde telsıre kalluşmIŞ~a da j le ıkınci hir hadise ile karşılaşmış 
"1/iye müdürünün irat eyledilı kı.sa b. ı ve derhal Saadet hanımı hastahaneye 
uıuktan sonra Molla Uç aya mabl(ı 

1

1r ~l~ırmı1Iardır. Mürüvvet hanımın 
. m 0 

- ıntıharı seb ·b· hen · ı ı muş ve pollsın nazareıi altıada L lk c ı uz an ışı amamış-
h . . . • e aşa tır. 
arıcındekı merkezı hapisaneye gönde-

rilmiştir. 

Bremen Vapuru 

Bermcn 11 - Alman\ ada ven! inşa 
edilen llremcn !smıııdckı huyilk va

pur 16 temmuzda • evyorkı harclı:et 
e\lecektir. 

\ apur Amerika sahlllne 500 ki-
lomctro yaklaşınca 
gönderilecektir. 

posta tayyare ile 

M. Troçkiy Rus) aya 
avdet ediyor mu? 

M. Troçkinin ıon yazdığı "Çehresi de .. 
ğişen ihtilif" atlı eseri bugunlc.rde İn
giltere, Almanya ve Aıncrıkada ayni aün~ 
de intişar edecektir. 

Riya, 1 l - Verilen malumata nazaran 
Stallin ile Troçki arasında Troçlr.inin 
Rusyaya avdetle Kıı:ı1orduda mühim bir 
vazife alması için müzakerat cereyan et .. 
mcktedir. 

At yarışları 
Koşular altı hafta 

devam edecek 
ikramiyeler geçen se

neye nispetle çok 
fazladır 

Son bahar at yarışları Tem

muzun 26 sında Veli efendi sa

hasında yapılacağından sahanın 

tanzimine ve tribpnlerin tam.i

rine baş.lanmışnr. 
Koşular fasıla verilmeden altı 

hafta Cuma günleri yapılacaknr. 
Bu alo haftadan sonra da Si

pahi ocağı yarışi yapılacaktır • 

Bu seneki yarışlarda şimdiye 

kadar emsaline tesadüf edilme

miş bir şekilde bah~i müşterek

ler yapılacaktır. 
Bahsi müştereklerde hile ka· 

rıştınlmaması için tertibat alın

mışnr. 

Şark şimendüferlerl idaresi de 

yarış mahallle , irkecl arasında 

az fasılalarla tren tahrik edecektir. 
Yarış için tahsis edilen ikrami
yeler geçen seneye nazaran çok 
fazladır. Ankara yarışlarına 1'itl
rak etmiş olan atlar bilhassa 
Başvekil paşa lfz" nin atları da 
bu yarışlara iştirak edecektir . 

ismet paşa Hz. 
Başvekil ismet pata Hz. lerl 

dün Pendlktekl kllfklerlnde 
istirahat etmlflerdlr. 

ismet pafa Hz. evelkl gün 
reflkalan hllnım efendiyle be
raber Dif fakUlteslnl tefrlf 
etmişler ve burada doktorlar 
tarahndan istikbal edilmişlerdir. 
Paııa Hz. fakUltede bir müd
det kaldıktan sonra otomobille 
Beyoğluna geçmltler ve dlfle· 
rlnden muztarlp bulunan refika
lan hanım efendinin dlflerlnl 
mUderrle Hamit beye tedavi 
ettirmişlerdir. 

200bin lira di;inde Gazinin en büyük 
çıkmadı eseri nedir? 

En son talililer bu 
· gün anlaşılacak 

-·-----
Büyuk ıayyarc piyankosunun 

altınci ke~idc>inin çekilmesine 
dün öj!;leden eve! Darülfünun 

konferans salor.ıunda bermutat 

kalabalık bir merakli kitlesi hu

zurunda devam cdilmi~tir. 

Dünkü keşidı:de büyük ikra
miye olan 200,000 lira gene 

çıkmamış yalnız 40,000 30,000 
ve 10000 liralık ikramiyeler 

çıkmıştır. 

Dun büytik ikramiye çıkan 

numaralar şunlardır. 

19756 numaraya 

40,000 lira 

910 numara}a 

30,000. 

'26188 numarayı 

10,000 lira 

18005, 1920, 2106, 1847 

numaralara 4,000 er lira 

5481 I, 23425, 7801 numalara 

3,000 er lira 

18505, 18830, 20569numaralara 

2000 er lira isabet etmiştir. 

Dlger tkrninlye isabet eden 

numaralar iç sahifcmlzdedlr. 

Bir talili 

50,000 liralık ikramiyenin bit 

Parçası Arnavut köy zabıta! bele· 
dlye baş memur muavini Adil 

bey ls:ıb t etmiştir. 

Telgraf işleri 
Fahri Bey her tarafı 
teftiş edip dönecek 

Vasfi Raşit 
Beyin cevabı 

1 

En bügük eseri Türk cüm
hurlyetlnden ayırt edile
meyen 1 ürk varlığıdır 

Büy~k Gazinin en büyük eseri 
y_arattıgı varlıktır, Türk çümhurıye
tınden ayırt edilemiyen Türk varlı· 
ğıdır. 

Bir millet için varlık dahilde ve 
hariçte hakimiyetini iddıa kabiliye
tini ve iddiada devam edebilmek ku
dretini haiz olmaktan ibarettır. Da. 
hilde ve hariçte hakimiyetini iddia 
e~emiye~ bir mill~tin varlığı yok· 
~ur: dahılde ve harıçtc hakimiy tini 
ıddıada devam edebilmek kudı e .. , i 
kaybeyleyen bir milletin varlıgı mıı 
vakkattir; suridir. 

Hakimiyeti halen iddia ve 

Vasfi Raşlt Beg 
halde iddia edebilmek kudreti mıllo
tin harp ve darbe kabiliyetinin ve ık· 
tıEadiyata kabiliyetinin ve bliyük te• 
rakki ve teceddüt bamlerini ifaya 
kabiliyetinin muhaaaalaaıdır. 

Bütün bu saydığım kabiliyetler· 
den mahrumiyeti teyit eden, uMon ... 
droa" mütarekesi ve •·scvreı'' mua
hedesile bir kabile deregesine indi· 
rilmig milleti hakimiyetini iddia ve 
istiklalini istihsal edebilecek bir §il· 
hıkaya çıkartan Gazidir. Gazinin en 
büyük eseri Türk milletini, her bü
yük buhranda her büyük milletin ıı. 

Posta Telgraf umum mildOra tica eylediği büyük fikirde barın
Fabrl Bey Anadoluda yapacağı dınnası yani Turk milletini kendi 

mukadderatına bilfiil sahip kılmaaı
teftlf seyabatına batlamak Bzro dır; Ctimhurıyeti teıiı eylem "dir. 
Ankara vapuru Ue Trabzon& Sakarya harikaımı ve Dumlu p 1• 

hareket etmlftlr. Fahri Beyin nar vaJıeserini ihtiva eden Müdafaai 
aeyabatı bir buçuk iki ay de- Milliye harekatı varlığın ve varlık-

tan ayırt edilemiyen hakimiyoti miJ. 
vam edecek ve bu müddet zar- liyenin tcıiainden bqka bir §ey 
tında, tark, cenup ve garp vt- değildir. 
ıa yet le rl ile Siyası vilayeti bir hanedanın sıra 
merkezi vlll· ile ve miras tarilrile bir ferdine tef· 

viz eyliycn aaltanatın yıkılma11 vi-
yetlerl mlzdeld Jiiycti ıiyaaiyeyi milletin umwı:una 
telgraf posta ait kılan hakimiyeti milliycnin yani 
tesisatını teftlf Cümhuriyetin icaplarından baılaı 
edecek!''· bir ıey değildir. 

Bu meyanda Mahiyet itibarile kurunu wstada 

k • ? vücut bulmuş ve Harunilrreşit dc-BU da im.. yeni harflerin vrile muasır bulumuı otan (Charle· 

S . telgraf mııhabe magne) imparatorlugundan başka 
Mahmut amı paşa ratına nasıı ıat· bir şey oımıyan ve milletıcr fevkın· 
namında birinden b!k edildiği • d.e bir vilayetin iddiası olan hilafe-

b!lbassa bina· tın ilgası yalnız "her milletin k ndi 
bahsed 1°J 1°yor lı b mukadderatına milstakillen ha im !arın ihtiyaca Fa ri ey 1 " 1 o _mas' .. as rn_ın .i":'batmdan deı:iJ. 

Lahordan Time• (Taymia} ırazeteai- klfl gelip gelmediği tetkik dır; turk mılletının terakki v 
ne ya.zıldıtına gore Alganistandaki Na· edilecektir. ce_ddü~ kabiliycılc~i yok 
dir Harun Peşaverdeki memuru şu ma- muessısc ve zihnıyetlerin ~ 
lumatı vcrmektcdic Bir mUddet eve! Anadoluda zaruretinin de neticesidir. M dr 

Türk Cenerah (1) Mahmut Sami Pa- posta telgraf teşkllltımızı tet- !eri bu zaruret orta lan kal 
t• Kii.bil Emiri taıafmdan iki b;n kişiHk kik eden Alman mutahas ısla- Düşünüşler Üzerinde yegan 
bir kuvvetle Nad.r Harun biraderi Ser- rının rnporu bu tcltlşnta esaa kuvvetın akıl ve man•ık old 
dar Haşım Han ile muharebe etmek uz- olacaktır. Raporda tcslsııtımızın · iddiası ol ,ı şapka kanunu 
re aönderıJmışti. Kendısı ahıren butun retten dogdu. 

. noksan oldıığu zikredilmekte idi. 
kuvvetiyle llaşim ilana Utıh.:tk etmıştır. Türk cemıyeti fert] ıinın m 

Alganistanm Peşaverdek• ticaret me- Fahri B. seyahalından son· hallerini yani doı;u,n, oliım 
muru Nadir Hana 1000 rupya ile ?50 in- ra tekrar ~ehrimlze g~lcccktir. me, boşanmalannı, miras! r 
gj!i>: lirası yollamıştır. 

1 

Tetkikat yapan Alman muta- nu vustada oldugu g·bı c 
Cenup havaliıınde F.minn bey;ınnan:c: hassısları da metn!ekctlerlne yetlerin, ımam ve p !arı 

terini neşretmekle meşgul olan ık~ kışı avdet etmişlerdir. miy tinden kurtaran kanunu 
yakalanmış ve Nadir llamn adamları ta· r--------------. ni, efradı milleti dınsız kılın ı 
rafından vurulmuştur. •• dünya işlerinde dinı vıl y ti ri 

Kettadan bi1dirildii:İnc güre Şa.h Ha.. BU G UN saretinden kurtaran Cümhur 
zar ve Vadikaki kabaili de ş,imdi Nadir prensiplerinin tatbikinden b ka b"r 
Han ile birleşmcge YC Ki bil üzerine yü- 2 inci sahifemizde: şey dcgildir. 
rümeie hazırlanryorJar. Faknt Nadir Ha~ 1- ·rarihl tefrikamıı; Tepcdelenli Ali Aşarın ilgası ve İş bankası u~ 
nın kuvvet ve askeri menabii Jayıkıyle Paşa ve \iaMUkl mendüfer ve su siyaseti gibi varlı· 
mailim degildir. Spor: Dünkii maçlar ğın zaruri kıldığı iktisadi kudreti 

temine matuf bir eserdir. Ceneral Nadir Han şimdi Paraşinar 3- Son haberler 
mevkiinden 30 mil mesafede olan Alikel~ I Ve nihayet akla veleh veren h rf 

3 Uncu &ahi emlzde ı inkilabı yalnız efradı milletin cıhal de bulunuyor. 
Sinvari kabılcaınin reisi Kibilden kcn 

dı kabilesi nezdi.ne avdet etnu;tir. Ken· 
disi Emir lehinde hararetli bir propa
ganda yapıyor ve onan aleyhinde harbct
mck dine de mue-ayir oldugunu &Oylü~ 

yor. Emir namına kabıle reislerine bol 
vatıerde bulunarak onun ordusuna cire
cek1ere her birine ayda 30 rupya vadecli~ 
7or~ 

1stanhut cuma günleri tıa!!ıl elle- ~tinin sefalet ve sefaletinin cıhalct 
nlyor7 şeklinde inkitasız devam edip ıt

Ta}'}'ıro plyanto unda dün mesinc mani olmaklıgı istihdaf ·ıe 
kaz.ınan numaıalar kalmıyor; hakimiyeti - ne kadar 

4 Uncu sahifemizde: geniş bir zümre olursa olsun _ bir 
z~~rcyc. maksur ol~asını istcmiyen 
Cumhurıyet prensıplerinin icabın· 
dan başka bir §ey değildir; şu ae-

ı- Hava raporu 
sı:-- }'elek: llafca.oın y.uı ı 

3- Teıblye bahisleri 
!- HlkAye, roman, LDtfen çeoirlnl:ı 
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Çünkü 1..ııtıoı p~anın vefaon
danberi şimdiye kadar Fethullah pa
şa Vefit fırkasının hiç bir içtimalann
da bulunmamıştır. 

Halk arasındaki şayıalara nazaran 
!..ondra'dan "\"dit, fırkasına varit 

olan bir telgrafta \lısınn şimdikı 

hükfımetinin zevali ralr.ımip cıti

~i ve lngilıerenin bugünkü Amele 

fırkası bülctımetinin Yefit murabbas
lanna evelcc verdiği. taahhüdao ilgayı 
ha.zır bulunduğunu gösteriyor. lngiliz 
gazetelerini ve bilhassa •naıy erald. 
gazetesini okuyanlar amele fırkasının 
erklnında böyle bir niyet mevcut ol
duğunu anlarlar. llu şayialar tahakkuk 

edene mevkii iktidara geçecek kabı
ncnin teş1<11ine saray ile güzel temas· 
ta bulunan fcıhullah BerekAt Paşa
nın memur edilmesi tercih olunur. 

Bu son günlerde Ve!lt Fırka3ının 
saflann<lı gorülen faaliyet. Dll7.an dik
kati celtedlyor. 

Dünyadaki çinko ima/Ah 
Osrau. 11 (. \ A.)- Çinko mlls

ıahslllennln bir lçtlınaında A vrapalı 
Kanadalı ve MeksiWı çink,> dökucU
lerl istihsal .ııılktannı y'lule 1 O nis
petinde indirmefe karar verm.lşlerdlr. 
Bu karınn sebebi yeni fabrikalar 
vücuda getirilmesinden dolayı iıtfh

salitın anmıt olmasıd•.c. 

•-un&erede 

Romşular nıiinasebah 

• 
1 

Dünkü diğer maçlar - Mukave-
met koşusu · 

on Stadyomd G. S. fut- , hath çok gllzel ve mnessır.ıılt 
bolcalnının bir gallblyetlae da- oyan gösterdi. Bu devrede sr 
ha şahit olduk. rıkırmızılılur mOkemmel pas fi 

Sarı kırmızılar bu sefer de şntı rle iki sayı daha kaydett 
lstanbul muhtelltlnl mağ!Cıp et· ikinci devre havanın kararlll' 
tiler. ması dolayısUe ancak S5 daklaf 

Abdullah Beyin lıakemllğlle oynandı. 
başlayan bu maça iki taraf fU O. S. bu devrede ilk devre-
şekllde çıkmışlardı: deki oyunu gllsterememekH 

G. s. beraber sayı da yapdırtmıı~ 
Rasim Bu suretle lstanbul muhtelltl• 

Vahi Uç sıfır yendi. 
Şakir Oyunun tarzından her hıınf 

l.at1f Rebi! bir \leklldekl muhtelltln ayt}
aklbete ograyacağı ;muhakkııJıal 

Galatasaray, ailevi ışı eri 
dolayıslle oynamadığı sııylenllen 

Nihadın yokluğunu htssettlrme· 
mek azmlle o.} una başladı ve 
bunun semeresini bef dakika 
sonra elde etti. Filhakika mtı-

Milliye 
DU Mlfllyet Tenis turnuva 

sına başlanın ştır. 

Neticeler tunlnrdırı 
K..ı.d,nlar (Sin•/)) 

G • I i D 
?1•s A emiyan 
Mn. Monceri 
Eriellu (Sinci) 

M••lO.p 
Miı Semıne R .. lt 

Mie dö Santi 

DIÖER MAÇLAR 
Sllleymanlye ve lstanll" 

Spor arasında yapılan fklOd 
terfi mOsabakasını bire ksd 
iki sayı llo SOleymanlye k• 
zandı. 

Galatasar y lcUçllklerf ıJf 
Ista ul genç er Blrllğl ile yar 
tıkları maçı 4-0 kazandılar. 

Muhavenıet 
Eün Vefa ati derinden ul< 

Eğrlkapı. Edin: eka lllııvrıı.wP 

TopkJpı, 1\ ev 1 ıh . 
Belgratkapı, \ edilı.ule, .amaı:yıı. Eı 

yem z, \k•aray. Beyazıt Şchrecnanc 

1 
r:nıinönü ı "1lı.lnl :ıs dakika 47 SAnt 
be~ nnda koşmağıl m vaffıık olmu; 

• • 
urnuva81 

Galip 
Zeki '(l.ısa 

A. Moncerl 
A. &c ik 
c. Wh tall 
Büient 
Sırinyan 

C. La nteu 
Snat 

Dr 
Pıena 

R. 

G ati p 

T. Bando 
C. Jeoflredy 
C. La~ 

Ma•IO.p 
G. !caci:vm 

H. Kibar 

Ahmet ,Ferit ~ 
Eru.ller (Dabl) 
C. Bianı - N. Ratyanl, leaclyan - 'ff. 

rablaru yendi; Zeki Rua - S. Salt, ıl. 

C!HANBEYLİDE BİR VAKA 

N. Raiani 
D. Jatfe 
S. Sait 
Kerim Asaf 
M.Karakaf 
Sedat Sevket 
S. lhchray 
A. Broaner 
S Sedat 
1. Cimeoo 
A. Sedat 

Cideciyan 
İbrahim Zeki 

y. Ohannesyan mopolom - Berendiıi'yi yendi; D. J• 
M. Radeelia C. Jeoffrody, A. C. Lefonten Berat 

Necmi i yendi; Col. Etliott - A. Briino.er, ft 
.Muıokyaıt at - Koben°1 ycııdlı Ahmet Ferit - ' ' 

ııaıdlııl c~ rim AA&f, C. Whitall - İbrahim 
Djambedea coo'u )'endi. 

Lindenhet'eer 
CoL Blliott llubtelit Dıbl 
E. De Santi Jliu. L. Ac.myaa - Km. .bili."' 

&edat Sevltet Jlr. Cluılloir'r -,.adi. 

Ankaraya dlJrt ayda neler geldi? 
Ankara Ticaret odası ankııray& ı rü 365 310. odun 882 150 unlu mad.ıcl" 

Konyada Cihanbeylinia Biiyilk B>Jlra- 1 thaJ 
gelen belli ba•lı eoya ve levazımın 8490 kilo i edilmi.•tir. ~ 

vak karyesinden Hasan namında bir ph- " " M --• ıv: 
1929 enesinin dön aylık istatistikle· ayıstM: Madem ınşaat leval'·_,ı 

sın oğlu Sanıil ile cene ayni köyden Hii- rlnl bi•tlnn: • 955 54 tuğla ve kiremit 196 024, pet<"'şr 
eyin ç&YUf o~:lu Raşit arala.nnda ot mü- ıştır • 3 000, benzin 45, 250, kahn 15 7'Zl, -" 
nuuaı çılan" ve Şamil Ratidi kamı- $abatta: Madeni inpat len.ımıımdan kerli maddeler 11 6SS sadeyag 3 ,,.... 
nm aol ~rafındaİı kıırtunla .-cırmu~, mec- 34, 674. tuila ve lı:iremit 14, 300. petrol zeytinyaj;ı 18 240 ita.şer ve emsali J" 
~ ~it pederi .t.ıırafıodan bir arabaya 104, 770. ~ 45, 180 lı:alıTe ~840. çay nirler 2 410, beyaz peynir ı 453 -seti 
bmd'.nlerek eece kaz merlceaine ıetiı:il- 2,069, ,.kerli maddeler 19,074, sade yag 14 830, sabun 2 200. nohut 2 986. """' 
mıttır. 19433. zcytinyaiJ 15568. kuru fuulya fatura ve tuhafiye 7 040, Maden tO 

Ciheti adliyece t>ıhkik.ata başlanmro 3738, lraşer ve miimuili peynirler 710 919 840, konserve 16 756, kokkb111U 
ve carıhin derdesti itin vab mahalline beyaz peynir 1668G,, u.ban 15383. nohut 149 961, maden.kömürü 919 340 ~ J 

bir jandarma müfrezesi tahrik edilınif- 3540, manifatura 'Ve tuh.afi.ye 11,141, nıa- SıA, 545, unlu maddeler 1 S« kilo ıt!I" 
tir. den sa:ru 1250, kon.serYe %5283, kok kö- cdilmiftir. 

KONYADA iLK MAHSUL 

Konyanın ilk bul';day mahsulü e. 
velk:i gün lndirilmi tir. Ticarot ve 
sanayi odasının ıensıölle evelkl gün 
sabahleyin borsada merasimi mahsu· 
u yapdmııar. 

Konyada sıcaklar 

iki üç günden beri Konyada 
tedit sıcaklar hiikiimfcrma olm•ğa 
başlam~ Bununla beraber pO)Tll7.da 
cksll< olmamaktadır. Hararer gilnd{fz 
20 ye çıkmışıır. Konya hııvali-inde 
hasada iptldar olunmuştur. 

mürü ı, 042, 894. maden kömürü 212060, 

MÜHENDİSLERİN MAAŞLAld odun 635, 100, aulu maddeler, 19, 257 
kilo ithal cdi1mittlr. 

Jlarttı: llllldeaf ~t levazmul94, İhtisas lleretleriyle ben.her 1.ı.ar.ı; 
053, tuğla kiremit 60 000, petrol 29 910, s~iyec~ te~vi7e edilmekte obn .--_J 
benzin 90 650, kahve 12 870, çay 960, şc- mubendislcn DIUf)..aımm Barem klJS""'"!. 
kerli maddeler 20 225, sadeyağ 12 488 muc~~incc muvazenci unmmiye?en ~ 
ıeytinyağı 14 329, kuru fasulya 4 084 lecegı ve tene ba 'kanuna tcvf1kan 
kaşcr ve mümasili peyniri« 945, beyz su iicTeUcriniıı ktedil~cei;i yazı~...jf 
peya.ir 8 520. zeytin g 300, sabun 13 971 Nafia vckileti cöndenliği bir tatfli.P"" .... 
nohut 4 216. manifatura ve tuhafiye mühendis ve fen mcmurlan ma , 
4 430, maden •uyu 180, konserve 17 352 artırılmak suretiyle bazı tadil.it )'ilpıtf .. ı 
kokkömiırü 390 640, maden komdrü la benbcr mezkilr bn11nım mevki' f 
237 780 odun 662 150, unln maddeler bib vaz'ı tarihi olan Eylüle ~r 
13 310 kilo ithal ed.ilmiftir. çecek noksan jıtihkaklarmın B~ ı' 

NisatJda: Madeni inşaat levaum.ı lct Meclisinin kü,admda tcd.iycıin111 

244 877, tuğla ve kiremit 90 890, petrol mi.nine tevessül edileceğini hlld.i~ 
15 090. benzin 15 000, k.ahve 4 941. çay keyfiyet Başmühendislii!e tcblig ol• 
2 100, ,ckcrli maddeler 12 290 adcyac tur. 

ADANA HAPİSANESİNDE 4 esı. n7tinyacı u szı knnı ıasaıya ------Adana hapiseneainde clyevm 314 
erkek, 15 kadın mevcut olup bun
lardan 185 kişi hafif ceza kısmında, 
124 ki i de ağır ceza kıamında bu-

6 651, ika.ter peyniri ve mümasili 1 519 
beyaz peynir 3 150, Zeytin 15 429, sabun 
34 900 nohut 1 296 manifatura ve tuba~ 
fiye 12 953, maden suyu 3 600, konserve 

1ZMtRDE VALt KONAôl ~ 

İzmirde Vali konağı ittihaz edil~ 
üzre Mısır Konsıolosluıiıt binası •11°1 
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1'alili1Pt' anlaşılıyor lstanbul cuma g/in/e i ı asli egleui!lor 

Dün kazanan numaralar MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 
-

Flürya; er esin f z 
ıınıell' 
ıendll 

( 200) bin lira gene çıkmadı 
Maarifte ~rınanlarnnızın ısla~ı Emanette Plajlara giden ihtiyarlar 

"Kan kaynar, can oynar .. Ah, dün
yaya yirmi sene evvel 

gelmeli imişim,, diyorlar 

ınt~ 

1, ırs 
Keşideye bugün de devam edile

cektir. Dün kazanan numaralar 

• 

Beılen lerbiJUSİ Yangınlara karşı 
Muvaffa~. olamıyan- mücadele hangileridir 

ba5' T nyyare piyankosunda dün 29019 28308 

f 
s• kazanan numaralar şunlardır: 41086 59609 

u,,-t 910 numaraya: 30000 lira. 39126 57219 
al~ 19756 numaraya: 40000 lira. 39622 18096 

hS... 26188 nuutaraya 10000 lira 20384 44646 

34185 
49959 
25486 
31056 
31056 

çdaıu§tır. 20384 44646 
yysı 4000 lira kazananlar 56754 18761 

1859 
21909 
33855 
50694 

f.sb 1 5 1920 2106 1847 35895 20457 
sefl 28978 22184 27764 

itıılll 3000 lira kazananlar 14451 48507 4840 
44360 
51702 
21515 
56934 
59574 

548U 28425 7801 19330 50172 49614 
::::: 809 45253 4235 7 

2000 lira kazananlar 43423 21172 
18505 18830 26569 1770 7152 43395 

1000 fü·a kazananlar 25673 8456 
' 7981 58749 55009 30330 14433 21515 

s 04 36963 26844 1059 20816 9226 56017 
13313 10874 31272 329 17839 33130 19730 
44 99 18042 51131 7991 17437 48432 53512 
30862 10179 7665 44344 6336 34395 47959 
29710 15937 48956 44403 47770 44122 4886 
24190 41022 41390 41724 37478 31021 34811 
4 13 34503 10915 13341 53947 43459 25826 
33 96 23125 50616 38473 56448 43419 19892 

.. bır 6668 9656 33831 33 50368 42030 2845 
si' 13308 462S5 34899 57626 53917 
v 200 lira kaznnanlar 12476 10387 20360 

ııı 10943 27363 41462 24460 50839 8848 11725 
~' 1Z747 56142 7421 35851 52085 30656 9610 
Jdll 52435 24638 40276 2131 22077 24108 38994 

53700 59644 40964 47889 30204 11890 4344 
28778 11190 37791 45698 44623 34578 11575 
43645 50592 18679 25802 27046 51836 32116 
23813 59019 35810 3577 43360 28480 2178 

97 42707 54620 2543 34053 18795 12175 
21300 3357 59571 23393 24140 32713 27857 
3 51 50037 55411 5432 42224 25293 36290 

955 8425 32010 1644 11277 39688 20613 
9898 27843 59710 6675 18024 36893 49662 

58052 42565 18078 15764 49635 54241 49540 
4 6626 27045 11343 26305 41407 52088 

19807 52673 50244 16983 47269 43238 25574 
53114 34269 55416 58280 58125 30360 56537 
25684 17224 40611 15881 44243 45427 56051 
21110 28285 19417 37694 54930 41796 40396 
13270 22388 39282 41026 41629 12708 3022 
40672 55148 400 56013 11745 45528 43154 
20141 12872 5303 56387 17676 16220 32000 
2917 29458 47193 32466 37265 12203 20643 

10808 50652 45374 21844 35929 45843 38505 37450 
35465 12097 23689 52036 1393 

150 lira kazananlar 
1 05 37379 13890 36189 
36.t29 12953 19695 53838 
39348 33914 49316 
15863 38187 2565 5912 
lii39 59577 41719 7513 

23185 59908 8423 55512 
29310 59908 8423 55512 
29 10 6687 39892 41750 
46129 58245 28665 50585 
57iJ.46 11739 36714 37140 
27i49 11739 36714 37140 
27649 55569 27362 36849 
56179 298 25770 43166 
22830 17804 836 39071 
45049 7593 45353 55720 
10588 40858 22217 39060 
58584 17110 5537 4315 
22697 54911 11818 38168 
19620 5398 33396 56216 
54188 49182 21164 7433 
34455 2010 27731 2485 
19450 10263 23561 54596 
13264 49051 10366 14146 
12220 6442 5437 33557 
~ _r5 55159 17330 17646 
20879 37950 54953 51959 
21097 23624 55515 22660 
511540 50011 18447 29441 
2~8 39411 46531 11610 
8157 40306 42545 53461 

5111:14 39868 52851 41879 
ıs 65 36635 15375 44807 
47752 17809 21375 15785 
16b34 34569 57911 54413 
11396 3720 48447 27943 
12789 29666 50512 56173 
8252 8830 11117 52845 

15 100 lira kazananlar 
777 2251 2~230 36853 

53226 55269 57253 17457 
26643 11740 44764 45839 
13875 46704 35923 42940 
18446 46704 35923 42940 
4950 38225 4281 49651 
6199 13975 32060 47488 
8209 15786 31447 32165 

21707 6332 16123 36450 
247~9 50754 20237 27953 
46 01 37409 32332 46977 
2573 58903 50044 22931 

14517 19086 1903 38394 
6794 40298 19457 10095 

.,6.748 36541 17361 38948 
U71)7 36838 ~l 11175 

~9389 55040 6852 6584 
3 1s 5s~qı 7628 1111 
~389 550· 6852 6584 

~9~ 18 SJSQ~ 7628 7111 7 67 333....:; 5SOO 6489 

47427 '210 35382 42564 
29565 23789 42219 8095 
40123 15323 49323 46268 
22281 39236 52101 49320 
59846 18370 51927 34206 
43618 43385 39449 49432 
18552 1797 621 852 
40638 2866 2942 11662 
16108 57809 36372 40005 
42883 18315 28339 9887 
8480 52689 13100 449 

50772 3724 11003 6923 
46138 45337 20293 58597 
8361 41715 52826 51 

45434 5824 38409 28233 
39240 16020 26978 38836 
42863 52263 16396 31800 
49347 8654 53294 45227 
48532 8453 39512 46371 
14043 4455 36557 14782 
14272 10626 55302 55564 
11300 1950 25248 51120 
38951 25291 27581 57035 
42757 22454 11108 59872 
29824 6882 46661 24559 
34822 41577 5124 4007 
22246 39380 10908 18074 

2333 16563 22331 26213 
13545 51228 9228 26546 
24156 47550 43110 32608 
57704 26226 55976 8312 

1990 56755 50365 45384 
58252 18095 48695 51802 
10813 6836 28485 32446 

7161 54719 20295 43273 
37194 18982 33426 24479 
13572 42477 6723 31698 

43965 51778 48858 
88 

26575 
43894 
44146 
15286 
36063 
9121 

56467 
27106 
19944 
44154 
6201 

59202 
503•1 
48289 
38124 
26793 
34851 

671 
49427 
54637 
20669 
24945 

728 
16198 
27670 
22?00 
46546 

4175 
17583 
8073 

518 
32070 
l;..!l 17 

13529 
50462 
21257 
55123 

8956 
57776 
2245 

Z4531 
43849 

50711 
2518 
10953 
33797 
24494 
48333 
27735 
5967 

30150 
545•ö 
2325 
1065 

.58092 
26583 
59966 

47813 
23136 
59130 
37222 
49218 
39495 
28145 
4716 

21447 
3510 

14310 
32299 

59953 
14766 
5631 

25748 
5506 
!5636 
42816 
6881 

54784 
6868 

27064 
27969 
23392 
33971 
49054 
11859 
48475 
47914 
27457 
21166 
46500 
55613 
2910 

24786 
39306 

41518 
40239 
43685 
'4254 

32306 
3 941 

31702 
2024 

57305 
58384 
58384 
35938 
46875 
56213 
49985 
2793 

37387 
31942 
49183 
31546 
1677 

12868 
22966 

15016 
49620 
13506 

40923 
21084 
49300 
6795 

15010 
35656 
43479 
47335 
40373 
25918 

352 
57686 
36099 
24489 
28459 
41939 
16871 

416 
19981 
39763 
19224 
16568 
54157 
11324 
42266 
11632 

34589 
21676 

42 
26596 
17087 
25462 

ların muracaatları 
neticelendi 

Çapa beden terbiyesi kur-un

da imtihanda mm affak olama· 

yan 1 J dendi 1mtihanda hak

sızlık oldugu iddiasile :\laarif 

vekaletine muracaat ctmi~lerdir. 

:\laarif mületişleri vekaletten 

gelen bir cmırle işe vaz·iyet 

etmişlerdir. 

l\Jületti~ler muvaHak olamıyan 

bu efendilerin kanpa niçin işti· 
rak ettirilmediklcrini de tetkik 

edecektir. 

SF.Ll.\1 SIRRI R JN SiYAHTI 
Şarkta ve Karadeniz sahil Yl

!Ayctlerinde beden terbiyesi hak 

kında teftişte bulunan müfettişi 
umum! Selim :;ırrı il avdet ede

rek şuiı[arı ,Jylemiştir: 

- Şark YC Karadeniz p;cnçlı

ğini çok miiterekki buldum. 

Gezdiğim yerlerde sporda en 

ziyade müterakki buldup;um yer

ler şunlardır: 

Bayburt, Trabzon, I::rzurum, 

Selim Sırrı B. raporunu vermek 

üz~rc \nkaraya gitmiştir. 

YENiDEN KL'RS AÇILACAK 
Her sene olduğu gibi bu sene 

de muallim muavinleri için bir 

kurs açılacaktır. 

Kurslara hariçten kimse i~ti
rak edemlyeccktir. imtihanda 

muvaffak olamıyan muallim mu

a vinlcrinin Yazifc;ine nihayet 
verilecektir. 

Darulfünun mezunla
rının tt!nezzühü 

Darülfünun bu seneki mezunlan 
cve)kl akşam sabaha kadar devam 
eden bir deniz tenezzühü yapmı,lardır. 
Kalamış vapuru Boğazda dol~tıktan 
sonra gece RUyük adayı yana~mış 
bundan sonra sabahı kadar Boğazda 
ve Marmarada cevelan yapılmıştır. 

4688 IST AN BUL r .!SESiNiN TENEZZOHe 
21416 . ' 
44551 lstanbul erkek lisesmın merunla· 

44198 n da husus! bir muşla deniz tenezzü-
43625 hil yapmışlardır. 
28310 .. ~ 
44694 MULKlYE MEZUNLARI 
54865 
23340 
23294 
14236 
11400 
29969 
59518 
9221 

51995 
9240 

18660 
42051 
23898 
55702 
55057 
51882 
29256 
18954 
43451 
14363 
19424 
17615 
43010 
41013 
9638 

42239 

22285 
16249 
40097 
41232 
20615 
334H 
28346 
53687 
9693 
4604 

39054 
49994 
24039 
34001 
25473 
36207 
17705 
45631 
17301 
11717 
14155 

Mülkiye mektebinden bu sene 
13 genç mezun olmuştur. Bu genç· 
ler muhteUf vll4yetler emrine veri· 
lecektir. 

Mektep mezunlan dün Beykoza 
giderek eğlenmişlerdir. 

DARÜLFÜNUNDA l{ONFERANS 
Darülfünun Edebiyat ve ilahiyat 

falcultelerlnde verilen tatil konferans· 
!arına devam edilmektedir. Önümüz
deki Pazartesi günü Ali Muzaffer E. 
Türk inkılabı hakkında bir konf P.rans 
verecektir. ilahiyat müderrislerinden 
Hüseyin Avni il. de hadiselere göre 
ahlık mevzuu üzerinde bugün saat 
16 da bir kon[erıın< verecektir, Kon. 
feranslar 9 etlule kadar demam ede. 
cektir 

Vilayette 

ihtida muamelesi 
l lükuınet tarafından ihzar edilen 

ihtida tolimaınamesı :\Iüftilige tebllg 
edildtginden ihtich muamelesine ha<· 
lanmışıır Bir müddetten beri ihllcla 
muaınelesl yapılm.dığından muncaat· 
!ar bfrikmiştı. lk hususta l\lu:'tllige 
mtir•caat edeulenn adedi bınt tecavüz 
cım~ıir. Bu murıcaatlar tetkik cdıl 
mektc ve talimatnameye muvafık 
olanlara bir vesika verilmektedir. Bu 

vesika ile nüfus memurlan, nUfus 
k4ğaılannı tebdll etmektedirler. 

ihtida etmek talebinde bulunan
ların büyük bir kısmını kadınlar 
teşkll etmektedir. ----ITALYA SEFiRi RAH,\TSIZ 

ltalyı sefiri ,\T. Orılni ilaronc Ur 
kaç günden beri rahaı.11. bulunmak
tadır 

56696 
54334 
33525 
11489 
51743 
31473 
44093 
18077 
43017 

30323 
37019 
47839 
15880 
34682 
4930 

20806 
25705 
74222 

15422 
38887 
20584 
52819 
4797 

10170 
.34369 
11604 
6662 

46167 
31839 
19957 
29147 
40752 
9235 
6516 

55745 
45070 

207·ı4 K~şideye yarın öğleden ~vel d~vam e· 
1 dilecektir. 

Bir sen~nra zengin 
ormanlara malik 

olacağız 

Mahlut yağlar mu
sadere edilip 

boyanacak 
l\lahlut yığ ımal \e .rı;ı kanu· J 

nen memnu olduğu h:ılde Emanet 
şimdiye kadar hıı memnuiyeıl tama
mile tatbik eJenıiyorJu. Bu kabil 
yaj!;ların \'ilılwtçe boyanarak hıızlne 
lehine irat kaydcdilme>i llzım geldi 
ğinden Şehremaneti \'ilAyete mtira· 
caatla bu kabil yağlann ınusadere 
eıtirllmesini talep edecektir. 

Orman umum müdiıru Ca!er B. 
şehrimizde bulunmaktadır. Caler 13. 
ormanlanmızın \azıyeti ve işletme 
tarzı hokkında şu izahatta bulun
muştur. 

- Türkiye ormonları cihan or· 
manlarının en i\·ilerinden biridir. Ru 
sene marttan sÖnra veni orman ka
nunu çıkınca orman14nmızın ıslahına 
esaslı bir surette başlanacaknr. 

Ormanlarımııda yangınn karşı 
tahaffuz ve muhafaza te~kıliu yapıl· 
mıştır. Bu yangınlara sebebiyet ve
renler hakkında çok sidJetli dana· 
nılacaktır. ' 

Onnanlnrın kı\'metını artık herke; 
anlamıştır. On sene onra Tiırki\'e 
dünyanın en güzel ve en zengin 
orm:ınlarına malik olmu~ olacaktır 

;\lemleketimizdc ormancılık bir 
san"at hnline girmiştir. f\lt:murlarımızın 
hepsi mekteplidir . 

Orman amenajman ~ruplarıntn 
•dedi bu sene tez\'it cdllecektir. Grup· 
!ara ,\ vrupada ikmali tahsil etmiş 
gençler tayin edilecektir. Bolu ve 
Zongulda• ormanlarını i'letmek iste· 
yen lngiliz grııhuna k~ıif için m(i>ade 
verilmi~tir. Bu grup tetkikatını bize 
bUdir.:cektir, Ondan sonra müzakereye 
bqlanacaktır. 

-ESNAF BA'\l\ASI 
E•nof bankası sermayeslnı :iOO 

bin liraya iblaj!; etmiştir. 

TERCL':\lANL:\Rl:'> l\ITIHANI 
Emanetin son yapıı~ı tercümanlar 

imtihanına mukayyet l 36 terciıman 
olduAu halde (O~) kişi iştirak etml;tir. 

llunun için pazartesi gtlnU yeniden 
bir imtihan yapılacaktır. Bu imdhandan 
sonra ~ifahl imtihanlar yapılacalcar. 

Memlekette -
Güre~ Jüzün~en 

- . __ _... 
.•::ı 

Filurya, Filurya ... Bir aydan be- - Atem bu ya hanım ... 
ri herkesin dilinde bu ... Gençler, - İyi ama bunlarda hiç utanıp ar 
yarı çıplak, sulara gömülmenin ı:ı- Jaruna yok mu? 
cıklayıcı zevkine kapılarak, yaşlılar İhtiyar her şeyi ho~ görmek ni 
ağır vücutlarını bütün bir gün kum- yetinde idi: 
ların içinde unutmak için, hep ora- - Gençlik, hanım gençlik .•. Kar 
ya koşuyorlar: Filurya, Filurya... kaynar, can oynar. 

• • * Denizin üstil, şimdi canlı bir ta 
İstasıyonun hemen yanı başından b~o idi. Bacaklarına sarılan ten ren 

Plaja giden yolun bitim yerine ka- gı mayolar, arasından kadınlığının 
dar sıra sıra ahçı dükkanları ptyda bütün hazinelerini teşhir eden mah 
olmuş. Bir kaç adım atınca ayak sa- luklara bu cehennemi güneş altınd. 
tıcıları yolunuzu kesiyor: titremeden bakmak için insanın er 

- Don verelim, mayo verelim, keklikten istifa etmiş olması tazım. 
Adanada Tu:.ı:la nahiyesinin Narkulak mayo verelim, don verelim. . . Beyaz, kıvırcık tüylü yumuk bi; 

karyesinde feci bir hadise vukubulmu, Solaryum Palasın mini mini or- köpek. güzel sahibinin bacalcl.ar 
ve bir tıüreşte ycnildiiindcn kızan Baki kestrası meşhur Ali Babayı çalıyor arasında banyosunu alıyor. 
arkadaşı Mehmet otlu Marufu tabanca ve otomobiller birbiri ardı sıra Bü· Siz olsanız "mea'ut hayvan.. dı 
ile ııöbcğindcn atır surette cerhetmiştir. yük Plaja doğru akın ediyorlar. Ka- mez misiniz? 

Bu feci valıa hakkında Adana ııazete- prnın önünde vücutları kavrulmuş Öte, tarafta ban yolarını bitiriı 
teri şu malil.matı veriyorlar: bakır rengi alan Plaj müstahdemini, hususı odalarına çckılenlerl görü 

1l "' Takriben bundan üç ay evci Narkulak banyo alacaklara kabinelerini gös- yorum. 

'; 
· \ karyesinde mukim Muıtafa ojlu Baki ya teriyorlar. Burası adeta geniş bir Tabii değil mi ya, teferruatını ik 

-.... pılan bir cürcftc Zahmet karyesi ahali· sahra, ucu hucu bulunmaz bir kum mal edecekler. Kapıları kapalı, pcr 
ıindcn Mehmet oğlu Marufa ınağ!Qp ve denizi, ve bu deniz, asıl denizin kar- deleri inik odacıklar icinde kim bi 

A 'H, d bu yüzden mumailcyhe son derece mut- şısında sakin ve masum uyuklar gi- lir bu anda ne heyecanlı sahnele. rap ay ar her oluyor. Güreşte yenilmesini blr tür- bi. .. Halbuki ayaklar altında macun geçiyordur? Adam bizim nemize ta 
1ü havsalasına sığdıramayan Baki bun- gibi eriyip toz gibi dağılan bu kız- zım. hele ben şu gazinoya girip biı 
dan iki ay eve! tedarik etıi(i bir bıçakla gın kum zerreleri arasında bir insa- fincan kahve içeyim. Eski sabıkalının bir 

marifeti 
Marufun önüne çıkarak: vurmak istiyor. nı pişirmeğe kafi hararet var. Ha- Kahveyi içtim içmedim, yanım~ 
sa da arkadaşlarının müdahalesi üzerine fifçe terlemiş olduğum için denize temiz giyinmiş kibar bir zat yak 
bu arzusuna nail olamiyor. girmeğe cesaretim yok. Kumlarda !aştı ve "Mal(ll gazi Cemal" diy< 

Sabıkalı Arap HaydarJa Bahkpazarın- Marufu öldürmeyi aklına iyice yerlet- yuvarlananları temaşa ediyorum. kendini tanıttıktan sonra dedi ki: 
da kabzımal Vehpi elendi arasında b\r a- tiren Baki bir kurnazlıkla mumailcyhi Aman yarabbi. . . Hele şu şişman tü- - Bu büfeyi ben işletiyorum 
lacak meselesinden dolayı kavca çıkmış köyün lıahvesine davet ve orada bir kaç ylü adamın haline bakın. Yunuş ba- Listeyi tetkik eders niz göril':liÜ 
neticede Haydar Vehpı efendiyi döi;mü,, saat iJret ediyorlar. lığı da ancak bize bu manzarada gö- nUz ki fiatlar hiç te fazla değildiı 
ve ölümle tehdit etmiştir. Bu aırad~ ma- Rakının bittiğini &ören Baki Marufa: rünür. Aman ne debeleniyor, aman Meseli buzlu birarun ıiıesini 60 ku 
nav Apc!ullah isminde biri de Vehpi e- "' S k' k d 1 ru.., bı·r porsı·yon et ye g" ' 3< f d" . ku . . - Arkadaş, rakımız bitti. Biraz daha ne ugraşryor. anırsınrz ı um a • r-, me ını 
ben 

1
':; brtarmak ıstemış, Arap Haydar içmek l.izıma-eliyor. Bunun için ahırda galarile mücadele halindedir, en ıa- kuru§a aza ~naat ettifim halde hl 

Z ~u a ıçakla yaraıam,, ve kaçmıştır. bulunan hayvanına bin ve bize diier bir yanı dikkatı neresi? Gözünden de sene gene zıyanım var. 
a ıtaca aranmaktadır. köyden rala cetir. gözlüğünil çıkarmamıı. Öyleya etra- Bi~ §ite su mukabilinde kocama 

SARHOS OLDUKTAN SONRA Diyor ve kendiıi de Marufun ahıra cit fındaki "parça" !arı görmezse bu :'"YI, t§gal ede?lere meram anlatma! 
Galatada k h . y 1 al kad mesinden biliıtifade murnaileyhin ceçe· kum safası neye yarayacak. ımldnı yok kı .•. " 

, 1 evellc:i ge a vecıh aşar ald ktı ar a- ceği yolun tenha bir mahallinde puıu ku- Ben bu tilylil tiımanr seyr eder- - Bunlar dedim, Musevi vat.uda» 
ce sar Of o u tan sonra ak :L~- . . b 1 k b. 1 d k d Pi lar olacak. terzi Yaninin d'.kkin ad d rar , ..... ına ıntıura aşıyor. en omuzuma ır e o an ı: a- . 

kahveci Ra . . u k hınah ve or an .• Ahırdan hayvanı alan Marul hiç bir jın nazik müdürü HUsnü Bey... - Ta kendilerı. Esasen plajıa 11oey 
ıımın a ve anesıne cıtmış B · da ı k ı · b k" &....ini onlar çıkarı la hem Yan' · h d R . . şeyden haberi olmadan lr.öy yolundan aon enı o ıına a ara p 8Jln u ıene ı ....., yor r. 

ıyı, cm c asımı yaralamrf- . . · •tiki · h kk da · h d' • • • tardır Ya 1 L-d 1 , __ S"k .. sür'atle ceçerkea Bakının anaızrn taban- yenı erı a ın ıza at ver ı: · ,ar a ar .... a, arınuau u ru . G 1 k · • • 
Ya.kal• ... -·•tard . d·• 1 . L<. ca ıle hücumuna maruz kalarak ablan - ece ka ma ıateyenler ıçin aı· .......... u., ır. ı.cr erı aranına .. ı.a· 1 · 1 k B · 
dt.r. bir kuqundan ayaiından yaralanıyor. e pavıyon arı yaptı . u pavıyon-

USTURA iLE Y ARALAMIS 
Karacümrükte oturan Arap Osman c

vclki &ece e•inc &'itmekte iken Sami is
minde birisi tarafından ustura ile başın
~an yaralaru:ruştır. Sami kaçmak iıtemif 
llo de zabıtaca yakalanmıttır. 

YANKESiCi RE:MZI 
Remzi isminde bir yankesici evctki ak

·~ AkQ.rayda kahveci Ahmet atanın 
ccbınden saatini çalarken yakalanmıştır. 

SOFÔR KAÇTI 
2 - 61 numaralı otomobil evelki lltCe 

E~ralcöyden geçerken madam Virjini is-
mınde bi M · k d . r usevı a ına çarDarat rnub-
telıf Yerlerinden yaralamıştır, Şoför ara
nıyor, 

YOLDAN ÇIKAN TRAMVAY 
Vatman Suayip efendinin idaresindeki 

t~~vay dün Usküdarda Şeyh camii ö
nundcn geçerken hattan çıkmı,sa da bir 
kaza olmamış. araba tekrar hatta kon· 
muştur. 

KARAGÜMRÜKTK KAVGA 
Karagümrükte oturan Cemalle Hasan 

arasında kavga çıkmış, neticede Cemal 
bıçakla ~asanı sağ koJund.:ın yaralamış, 
kaçmak ısterkcn yakalanmıştır. 

lktısadi H. 

Ticaret muahedeleri 
. Yakında ltalya, lngiltere, Fransa 
ıle yapılocak ticaret muahedeleri için 
Ticaret OdR'1 hazırlıklarda bulun
maktadır. lngiltere ile yapılacak mu· 
ahed~ projesi hazırlanmıştır. Jtalya, 
Romanya ve Fransa muahede p~o
jeleri de hazırlanmaktadır. 

.\!EFSUJ 1 ŞlRKl~TI .~;RIN 
T.\SF'IYl~SI 

i\Jdsuh bir takım ~irkctlerin 
bir kaı,: seneden beri devam eden 

tasfiyeleri lıir türlü nihayet bul

matlığından Ticaret müdiriyeti 
ta,fiycye memur olanları bir icti· 

maa davet etr.ci~tir. 

Bu içtimada taslirc mıınme

lesinııı sur atic yapılma,ı lç<n 
i(Öruşiılmi.ı~tur 

Bundan oonr ı tasfiye memur

ları her h•fra bir içtima yapa 
c:ıklard1r. 

Gözlerini kan bürüyen katil Balri tik!- !arda bir aile yedi lira mııkabllin
mun kendisini hayvan iirerinden ataralı de bir gece sabaha kadar kalabilir. 
teılim. etmesi üzerine: Sonra bazı kimıeler, a;ılr:ta aoyun· 

- İşte intikamımı aldım. Beni dava mak ı.atemiyorlar Onlar için de §U 

etmezaen hayatını balıflaroıı, sözüne gördllğünilz kUçUk kulubecilderi 
Maruf: vUcude getirdik. 

- Elbette dava edeceiim ı dcmeıi ü- O sırada içeri biri girdi. Ben ev-
zerine 'hamil bulunduğu tabanca ile iki veli zenci zannettim. Sonra dikkat
e! daha cndaht ve çıkan kul'funlardan bi- le bakınca anladım ki bu marifeti 
ri cöbeğinc isabetle aiır surette yarata- yapan güneştir. Hayretle sordum: 
nıyor. - GUnet vücudun rengini bu ka

Maruf aldıtı yaraların tcıiriyle mom- dar değiştirebiliyor, demek- Güldü: 
lcket hastanesinde velat ctmiıtir. - Durun bakalım dedi, daha tem-

Adliyede 

Aliye Hanını ba~isesi 
Evrakın tetkikine 

devam ediliyor 
----

!\im. :llannigi tabanca He cerheden 
Şakir l'aş•nın kızı ı\liyc hanım hak· 

kındaki evrak muddci umumi Cemli 
il. mafından tekkık edilmektedir. 
Mtıh,kemeve l'BkınJı \i\tr Ceza malı 
kemc>inde 1ı, şla' acaktır. 

METlff~l'\l ı >l.DOım ' ~ll~C'IT 
Jaııdarma re! kaıindc h ·;:-i aneden 

çıkak••n s nr Kasımpaşa la m • c i 
Fatınavı oldurcn :\1ecldh muhakeme-
sının bugun bıanesi kuvvetle mııh· 
temeldir. Aıtır ( eza maHccme>i hu 
hu:.u!"taki karannı helki bu gün vere· 
cektir. 

Bu hadise dolayısıyle hapisane 
müdürü Jlalis 8. hakkındaki istintak 
tahkikan da yakında bitecektir. 

KADINLIK 1 IAKKl~llA 
KO. TERA:'-IS 

Türk kadın birli~indcn: Turk 

kadın hirlil!;i namınıl.ı Bcrlindckl 

beynelmilel kııdınl:ır konğırcslne 

iştirak eden rel1 ve kıl 1 nıiz Efzıt

yiş Suat il. onıda gormuş okluj!;u 

unıumkadınlık hakkındaki fikir-

lcrinı anlatacaktır 1 S Temmuz 

Pazartesi ıı;iınu saat 17 de Da-
nılfunun salon• nd:ı 'crilcccktir. 

Bu konfcran,a herkes ı;clebilir. 

muz güneşini adam akıllı içmedi. .. 
Biray sonra büsbütün siyahlaşaca
ğım. 

- Memnun musunuz bari? 
- Çok dedi, hem pek çok .•• Bü-

tün kış bir gömlekle gezdim, bir 
kere nezle oduğumu bilmiyorum. 
Güneşin harareti ile ilk deri yan

dı, yerine çıkan ikinci deri adeta 
kösele gibi bir şey ... Ne rüzğar te
sir ediyor, ne soğuk. . . Güneş ba
nyolarının yalnız bir zararını gör· 
düm. 

- Baş ağrısı filan mı veriyor? 
- Hayır .•. Çok ytmek yediriyor 

da. zararı o ... Günde dört bazan beş 
öğün yemek yediğim oluyor. Ma
lum ya bu zamanda .•. 

••• 
Sahil boyunda geziyoruz. Göz, 

burada neler görüyor, neler •.• 
Bu sene mayolar hiç te kıskanç 

değil. Öyle umulmadık yerleri ifşa 
ediyor ki... insan gayri ihtiya•i 
yutkunmaktan ağzı açık kalıyor. 
Albh, günah yazmasın ama burada 
günah denilen şeyin de hiç hükmü 
kalmıyor. İki ihtiyar. bu devirde 
kırk yaşından yukarıdakilere ihti
yar diyebiliriz evet iki ihtiyar sağa 
sola bakmaktan belli ki kendilerini 
görecek halleri yoktu. Öyle açılıp 
saçılmışlardı ki görenler, yerlerini 
değiştiriyorlardı. 

Bir tanesi canü vürekten ah etti: 
- Ah, ah .• 
Öteki sordu: 
- Ne var? 
- Ne olacak, dünyaya yirmi se-

ne evel gelmeli imişiz ..• 
Nasılsa buraya düşrnüş yetmi lik 

bir acuze, elinde dürbün, denizde cil
veleşenleri seyrediyordu. 

Birden bire mütehassirane denile
bilecek bir feryat kopardı: 

- Aaa a~ aa ... , aa aaa .•. 
Biraz sonra dürbünü - kocaaı o

lacaktı - pamuk sakallı birine uzat
tı. Erkek manzaraya pek hayret e
der görünmedi~ 

Karııdan beyaz bir motör cörilıı
müıtU, Amerika acfaretinin motöriı 
İmif. Anlatıyorlar: 

- Birazdan yanaşır, anide çadu
lar kurulur, içindekiler banyolarını 
toplayıp motöre binerek 2i~rlcr 
ZcllJ[İn sade araba11ru dafdan qu. 
maz, bazen böyle denizlerden dC a 
ıırır. 

Yine anlattıklarına göre Filurya· 
run mehtabı çok zevkli olurm"f. 

Gece ıerinlifinde çiftler kol kola 
tutuşup denize dalar, sonra da aut· 
terce kumların !latUnde yuvarlanır· 
!armış. Ben plajdan çıkarkeıı geçe 
mü~terileri birer ikiıcr gelip buaua! 
odalarını an~je ediyorlardı. 

M.S. 

MiJteferrik H. 

~altan tale~esi 
Dün italgan talebe 

murahhasları 
gittiler 

Balkan talebe kongresine lŞttrıdc 
etmek üzre lıe gün e\ el şehrlaıiıc 
gelen Romen, Bulgar. ltalvan t~cbc 
birli!tl murahhas' n dün k -nilen ve• 
trenle memleketler ae avdet etmı,I r 
dir. l\lur:ıhha,Jar 'l'tirk bırligi t:ırafır
dan teşyi c.:tlmışledı \lurahhll!' r 
çok iyi intibalarla •}T'dıkla11nı söv· 
!emişler \ e har<rcLii hır uretıc tc;;ri 
edilmi~leıdir. 

GÜMRÜKLERDE YENİ U Ul 
Son zanınnlrırda guınrük idare.. 

gümrükten mal çıknrton taciıkr:n 
bizznt v;ümrük id..-esinc müraca;ı.tları 
hakkında konan yeni usulün taıhikıoa 
bo~lanmıştır. ---

DE'.lilZ TE'.\EZZL 110 
Düıl şehrimizdeki diş ıalıip!, ·ı 

vapurla bir deniz tenezzühü yapmı· 
!ardır. 

RE$1T G \I.f P il. 
Cenevrede toplanacak olan be, 

nel-nilcl hiır1\ 1 tı'. 1 \e pedago1 ı 
gongresine men kkc, ·uiı namı , 
lıtirak edecek olan \ı Jn ııı u 
ihşıı Calip 11. dc.nkc. Ank .ı nen' e 

,,, hr1 nıi1.c gcı-.; tir. He .. n (~:ılip il l·ir 
ka, ı~ime katl:t Cc ıe\ eye har ~eı 
cdt:C\.·ktir 
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Makina 

MILLlYET CllMARTESl 13 TEMMUZ, 1929 

: 1 MiLLiYETiN ECLENCELE 

eczt'ann vereceği yazılar mak.ına yetleri hür ve ıerazat olmalıydı.Hal-j 
1 k k buki mevcut sıyasi taazziler ferdin 

ta•al dlln ynılmış o ara çı •· 
kuvvetlerini kendi menfaatlarma çe· 

caı. \lL c a iya i ve ıkt' ..ıd: . virm·~ıerdi. Bu müfrit ferdiyetcilik 
va. ılar lçın a rı rcç{;tC, ıabıta i Unıdesı insaniyet kadar geniş bir sa· 

k ıu n ına eme yazılan lçın ayrı hayı ıaaı:yete malik bir içtimai ta· 
reçctç, f<nr. makala. için ayrı azzi fikrinin mütenazırı idi. Hüri
re te, mizah yazılar ıçln-behc· yetini kazanan fert şamil ve müte
mc 1 aıronyaklı· ayrı rcı;e:te rakki bır cemiyetin uzvu ve amıli o· 
ve ı!Ahır_ Ozaman bır iki gün· lacaktı. Bu itibarla onsekizinci as
hık tccrlıbeden sonra on beş 
gunluk tazminat ( !! ) Ue bize 

yol vere•ekler. 
Bu hal bizde oldugu gibi ı-alr 

san "atlerde de vakı olacak. ve 
nihayet bu gün na;ıl beygir nesli 
yava~ ·avaş hizmetten çekilerek 
,adece van~ aleti olarak kulla
nılıvoı>~ in<anlar da öyle olacak
lar. bin turlu işlerinı makineltre 
bırakıp m~v-im mevsim bu) uk 
yarı<Jara hazırlanacaklar, bizim . ' 

rın ferdiyetci mefkuresi felsefi düs· 
turunu tabiata taahhütte bulmuştu. 

Bu &ıra1arda tabiat ilminin inkişa· 
fı bu düsturu takviye ve bütün kai
natın tabii kanunlar sahnesi olduğu
nu ispat etmişti ... Nevton .. nun ka
nunları hayret veren bir ahenk sah· 
nesi idi. Eğer inoanlar da hür olsa
lar tabii kanun, beşeri münasebetler 
de de ayni ahenkli neticeyi husule 
getirecekti. 

•• • 

~ 
Dile benden ne dilersin? 

- Trlstan Bernard - dan 
M. Reşar, yağmurlu bir ak- ğrm. Siz isteyiniz. Ben raporu

şam, geç vakıt, yolda, kaldın- nu veririm. Reddedilmez. Yal
ının kenarında duruyordu. nız bazı kırtasiyecilik vardır. 

M. Reşarın o anda işi gücü Bu uzar ama, nihayet meydana 
yoktu. Canı sıkılıyordu. Son çıkar. Bu kırtasiyecilikten biz 
günlerde derin bir yese kaprl- bile kurtulamadık. . . Düşünü-
mıştı. nüz de isteyiniz. 
Kaldırımın kenarında durmuş, -Düşünmeğe hacet yok: Bu 

ne yapacağını düşünürken, bir yaza kadar sürdüğüm ömrü, ye 
otobüsten yaşlı bir zat indi ve ni baştan sürmek isterim. 
ayağını yere basarbasmaz ka- -Ala.Müsaade ediniz de not 
yıp boylu boyunca düştü. Tam alayım. 25 yaşına avdet etmek 
bu esnada, üstüne doğru, hızla ll'.i istiyorsunuz, 18 yaşına mı? 
bir otomobil geliyordu. - 17 yaşrma. 

M. Reşar atıldı, ihtiyar zatı - Ne biçim bir ömür sürmek 

Bu günkü yeni 
bilmecemiz 

Soldan sağa : 
1 • ·uruk (6) 
2- Hucum (4) 
~- l"tanmaz (5) 
4 Sütün ti!t t•bakası 6 :'\oıa<2) 
:; Şanlı (4) 

6 Ferahlık (4.1 IH ham (2) 1 
~ Utiıe (4) 
9- Hiç bir Ş<> c ald11mann (8) 

Dflnkil bilmecemizi 
halledllmlş şekil 

Yukardan 8\l•tl : 
1- • Bağırmak (9) 
,l- , 'ids (2) Kırmızı (2) 
4- Aylık (4) 
5- Yağmur (fi) 
tı Kıdınlann giydi•i (7, 
:- Çoğun aksi (2) 
8- Akıllı (4) Hiya· (2) 
9- Aldatma oyunu (5l 

Tkc,i nhat rahat yer. içer, 
gtı.r yun"•kcn gordukçc do~
rtNı ba) ran oluyon .. m. . fohak· 
k. k kı bu adamlar 'a kayıruşuz· 
1 l ... rından, 'ahut cn"elerindcki 
tt lılike\ i farkeclemediklerindcn 
dolııyı .bu -likılneti go,terlyorlar. 
Be i sorar-arız -i.,am"ıZ ki- ge· 

gibi yarı 1mak yaşından uzaklaş· 
mı• olanlar da in,arca ki~neyip 

Binaenaleyh, insanları evela hür 
yapmalı, batıl itikat ve cemiyet zin
cirlerinden kurtarmalı, tabiata tev· 

di etmeli fikri ileri sürülmüştü. yerdn kaldırdı ve muhakkak arzusundasınız? -••••941"1• .. •--••••••ı ...... ,.. __ ,._,_ ...... -uııı•--••.,..•-...,. .. 1 

cıerı uyuyamıyorum, sivri şınek 
ve )8 bu ka'ıil mt'lzlyattıın değil. 
Bir kaç zamandır ıçlıni kemiren 
bir fihlrde:-. Bu film uedidünu 
&iıc bugün iıah edeceğim: 

' 
dola~acaklar-

Daha iyisi bugun nasıl dv 
civ makıneleri aruk kı:.luçka ta· 
vuk'annı kenara çektil>t' yakın bir 
~tide icat edilecek bir makine 
ile -zaten böyle bir tecrübeden 
de bahsedildiydi ya!- in.•an yapıl· 

ma>a ba<lanacak., ozaman imanlar 

Kant, Rouseau-nun terbiye hakkın 
daki fikirlerinden çok mülhem ol· 
muş ve ferdi kosmopolit mefkureyi 
en derin ifade etmiş bir filosoftur. 

bir ölümden kurtardı. - Ne gibi. 
İhtiyar zat, Reşarın koluna - 30 - 40 tane nümunemiz n 

girdi, onu yan sokaklardan bi- vardır ... ~ lttihadıMilli 
Ona göre be,eriyet tabiata mağ

tus olarak tarihini başlar, tabiat ona 
sadece bir takım cersumelcr verir, 
bunları inkişaf ettirecek, kemale er· 
direcek şey terbiyedir. İnsanın en 
bariz vasfı kendi cehtiyle kendisini 

rine soktu, ve dikkatla yüzüne - Ha .. Yalnız bu nümune-
baktı. O zaman Resar, ihtiyarın !eri bilmiyorum ki ... 
gözlerinde fe\kalbeşer bir nur - Tanıdığrmız bir çok kişi 
parıldadığını farketti ! İhtiyar: vardır. Bunlardan birinin haya-

Türk sigorta şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamel 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait -Ben ,eledi, Hızrrım! tını beğeniniz. 

Ceçcnde pa. urma alırken bir 
bakkal ile ~uyle görüştük: . ' 

şeraiti havidir 2 M. Re ar, hayatında ilk defa - Biraz düşüneyim ... • 
olarak, semavi bir mahluk görü Reşar bir müddet düşündü, 

- Senin çırak ,·ardı ne iyi 
pa•urma dogrardL nerde o? 

asaletleriyle, atalariyle değil fab-
rikalarının markalarıyle övüne
ceklerdir. O çeşit adamlar bu 
günkii dünya zihniyetine nekadar 
uygun olacaklar, bilseniz! 

yaratmasındadır. Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındad 
Acnu•sl ııbuınmayan şehirlerdi' ıtceııtp araıımaktl\ıh 

yordu. İlahi protokolun acemi- bir müddet sonra Hızır sordu: 
si olduğundan, ellerini dua e- - Bitti mi? 

güremiyorum? 
Ondokuzuncu asırda "tabiat" cez

besi zeval bulmaia ve buna ait na
zariyenin bazı cilıetlerdeki ufı mey
dana çılı:mata batlamııtı. Her ııeyi 

oadece tabiata terketmek a11l terbiye 

~ Telefon : Beyoğlu - 2003 der gibi kaldırdı ve bitiştirdi ve - Evet ... Kendi geçirdiğim 
cesaret bulup sordu : ömrü istiyorum. 

- Be~im ona yol .erdim. 
- Niçin otobüse bindiniz? - Sahi mi? 

Şimdi pa,tırmayı makine ile dog

ruyoruz. 
Bir tanıdık fınncı ile haabihıl 

ederken hamurk~rların ucuzladı
ğından bahsetti sebebini sordum. 

- Aruk hamuru makine ile 
yoğuruyoruz hem daha ucuz 
hem daha temiz. 

FELEK 

fikrini inkAr eylemek demekti. Di

Terblge bahisleri ter cihetten terbiyedeki koımopolit 
insaniyetcilik mefhumunun tatbiki 

- Yer yüzüne indiğimiz za- - Evet. Çünkü geçirdiğim 
man, uluhiyetimizi istimal hak- saadet senelerini bin kere daha 
kını kaybderiz. V aktı evailde, yaşasam, devam edeceği müd
mucize yapmak salahiyetini ha detleri bildiğimden, daha yi is
izdik. Bazı sui istimaller oldu. tifade ederim. . . Felaketleri-

L-T·PIVER 
PARIS 

C\latbaada mürettiphaneye pek 
seyrtk inerim. Ufak bir şey diz
dirmek için dün inmiştim,tenhaca 
gördı.•rı, baş mürettip: 

Neo, arkdaşlar hastamı '? 
Tenha göruyoruırı! 

- YA 1 Bu kadım?~ şimdi 

"e tertip~ makinelen var, hem 
d çabuk hem daha rahat, 
onıın lçirl bu kadar İ>\i yetiyor. 

Garp medeniyeti için umumı ıiyaaı vaziyet muaait de-

f 1 fi tildi. Almanyada milli istiklal için 
terbiyesinde e se 1 "Napoleon" a kartı mücadele eden 

esaslar... nesil terbiye felsefesinde bir istihele 
Geçen makalemizde Eflatunun me~da~ getirmitti. Ta~iht. vaziyet 

"ferdi inkişafı içtimai insicam ve is· net'.ces'. ~!ara~ .d~vlet ~ıyası haya~
tikrar ile bir" gören terbiye felsefe- takı mıllıyetcılığı terbıye hareketı 

ile birleştirmi,ti. 
Bilhaasa "Hegel" in ve •Fichte> 

nin fesirile Alman müfekkiresinin 
nufuzu altında terbiye vatani bir ü
fule olmuştu. 

Bunun üzerine bu hak nzedil min nihayete erecegı zaman 
di. . . Şimdi mademki beni kur- gözlrimin önünde olacağından, 
tardınız dile bakalım ne diler- daha metanetle tahammül e· 
sin? derim. 

- Sizinle teşerrüf etmiş ol- - M!ikemmel. 50 senelik iş-
mam kafi. lenmiş hatalardan sonra, bekle-
-Hayır. Dile benden ne di- mediği bir anda karşısında Hı· 

!ersin? zırı gören bir adam, bundan da 
-Peki ama, burada her han ha makul bir şey dileyemezdi. 

gi bir dileği yapmaktan aciz ol
duğunuzu söylemiştiniz. 

- Burdan gidince yapac~ ·--
Nakleden 

SELAMI iZZET 

Porfümllri L. T. PIVER 

17744• te"91• edllml.tlr • 
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KOLONYA SUYU 

A. ş .. 

-LOSVONı -Pompeya 
Floraml 
VIVlta 
Fetlt 

Revdor 
Şlpr 

Fujer 
Kinin 

lstanbul Şube.! 

Kasap dükkanında bir taraftan 
dı, kapak çıkarırken otede kendi 
kendine et çeken elcktirlkli kıyma 
makinasına baktığımı gören ka
ap: 

sinden bahsetmiş ve orta zamanın 

hayat ve irfan namına aaırlarca ka· 
ranlıklar içinde mahkum kaldıgı111, 

bu devirde yetişen nesillerin Hris· 
tiyanlığın ezici terbiyesi altında sa· 
rarıp solduklarını yazmıştır. O vak· 
tin manastır terbiyeıi bizim dünkü 
medrese terbiyesine tamamen benze
mekte idi. Avrupada 13-14 üncü asır 
da başhyan rönessans "humanism" 
prensipleri üzerine yeni bir terbiye 
getirmişti. Bu terbiyenin esası, eski 
Yunan terbiyesinin kısmen ihya11, 
yani Ahret için deitil bu hayat için 
yaşamak doğru olacağı kanaatı üze· 
rinde idi. 

İnsaniyet yerine •Devlet• hakiın 
oldu, kosmopolitlik mevkiini milli
yetciliğe terketti. Terbiyenin gayesi 
eade insan yetiştirmek değil •Vatan
daş• yetiştirmek oldu. Napoleon a 
ka"ı acı ve ezici mağlubiyetler al
tında Alman devletleri anladılar ki 
tiyasi kuvvetlerini tekrar iade ve 
muhafaza için en iyi çare terbiyeye 
milli bir ihtimam atfetmek tarzıdır. 
Tatbikdeki bu tahavvül nazariyeyi 
de değiıtirdi. Terbiyenin hedefi mil· 
il-içtimai bir ehliyet vermek oldu. 
Şaha[ inkitaftan ziyada inzibati ta
lim ileri ıürüldü. 

inkilabı ile cemiyctiıı nizamı d•ğiş
miş, yaşayış ve düşıinüş tarzı baıka
laşmış, tamamen y~ni bir hayat ba§· 
lamış oluyordu. 

cak o zaman bu içtimai bünye tam 
manasiyle tarsin edilmiş olur. Hala 
bir çok müesseselerimizde medrese 
zihniyetinin, saltanat ruhunun ve 
skolistik usullerin bekayası görülür. 
İtte en ziyade çarpışacağnnıı düş

maı:.ı bu düşmandır. Hedefimiz gar
brn sadece kıyafet ve muaşeretini 

almak değil fikren ve filen Avrupa
lı olmaktır. Gelecek makalemizde iı· 
te bu yeni hayatın evsaf ve karak· 
terleriyle, muasır terbiyenin iıtinat 
ettiii zihniyet ve prensiplerden bah· 

ıed~cetis. 

Şltll Ahmet Bey aokak No. 116 • Tel. Beyoöhı 8044 

- Nasıl beyim. bizim eski 
kıyma tahtalarına benziyor mu'? 

Vaktile bir iyi sesli ahbap 
yahut Cumaları ince saz arardık 

,;i kulağımızın pasını silelim, 
•imdi bir gramofon, dünyanın 
butün mll5ıktşlnelarına meydan 
okuyor. 

Hayatı umumiyemizde daha 
fazla misal aramaya lilıClm var 
mı bilmem? 

"u koğal'l yerine elektrikli 
ıuhım ba, odun yancısı yerine 
elektrikli de tere, toprak kazması 
ytrine, hava tazyiklı otomatik 
kazma, hattat yerine yazı maki
ne•~ re,>am yerine fotoğrafll 

«JI patlıyacagım. İşte bütün 
bunları düşlındükçe deli olaca
gım. Bana öyle geliyor ki günün 
birinde lıi7jm idarehaneye alel'· 
acayıp bir makine gelecek.. 

Evvela bunun ne makineli ol
duj\unu kimse bilmiyecek. Fakat 
bir kaç gün sonra anlaşılacak.. 

l\Iı.:hrrir maktna. Evet bir takım 
çc-.aları km up içine atacaksınız. 

Bir mLiddct geçtikten sonra v 

,.Humaniam" prenıipleri Olimp 
dallarının eteklerinden aldığı hayat 
hamlelerini ve hurriyet atqini lta
lyadan baflryarak Avrupanm her ta 
rafına dajiıtıyordu. Be1eriyetin fllırl 
varlığı dinin esaret zincirlerinden 
yavaş yava9 kurtulmağa ba§llyordu. 

Onsekizinci a11r felıefeeinde ken
dimizi pek batka bir fikirler daireıi 
içinde buluruz. Burada "tabiat" mcv 
cut içtimai taazziye azçok ut ve na
kls bir şey manaııınadır. İçtimai ni-
zam bir takım zümrelerin kendileri-
ne daha ziyade refah ve oaadet te
mini için aadece bir takım harici ça
reler addolunuyordu. Binaenaleyh 
tabiata dönmeli, terbiye tabiatla he
mahenk olmalıydı. "Rouaeau" nun 
"Emil"i, çocuğu içtimai müe1&eıeler 
den uzak tabiat içinde yetittiren bir 
hayatı tasvir eder. Zahiren içtimai· 
Jiğe zıt görünen bu felsefe, daha ge· 
nl' ve serbest bir cemiyete, kosmo
politliğe doğru giden bir cereyan 
idi. Bundaki müepet mefkure "inea· 
niyet" idi. Böyle büyük bir cemiyet· 
te azalık edecek bir insanın kabili-

Beşer, et tarihinde yeni ufuklar 
açan bu yeni hayatın istinat ettiği 
prensip •Demokraei• prenaibidir. 
Büyük inlrilabımızla biz de bu yeni 
ve parlak hayat oafhasına ginnit bu 
lunuyoruz. 

Türkiyenin umran ve terakkiıin· 

de amil olacak mühim bir mesele bu 
yeni hayata taalluk eden terbiye me· 
acleıidlr . 

Fakat ferdi kültür de ihmal edile- İnsanlar ancak terbiye ile yeni ka-

di hald b "ki . . l"f" rakterler kazanabilirler; görme, dü· mcz , ıu c u ı ıının te ı ın· . . 
d d 1 · _ _. b" . şünme ve işleme tarzlarını detııtıre 

en • ev et> m u •• , ır mahıyette - . . .• 
aklı kül telilılri edilmeıi fikri me • ır.ıirler. Bu itıbarla ınkilaptan sonra 

. ,. y terlıiyeye ve son zamanlarda halk 
dana geldı. Hegel ın bu felacfeıine . . . • . . h · · 

Ö hal. .. 
1 

b" f terbıyeaıne verdıgımu: e emmıyetın g re ı tecerrutte o an ır ert tam ..•. 
· 1 b" h" . 

0 
k manası lıendıhgınden anlagılır. Mem 

manaaıy e ır ıçtir. anca devle- . . . "'k 
· 

1 
. 

1 
Jekette meydana getınlen büyu e-

tın gaye ve mana arıy e metbu ol- . . . "dam uhaf . . . eerltrın ıyıce ı e ve m azaıı 
duktan sonradır kı hır şahsıyet ikti- . . . b" b" · · · d · . . . ıçın ycnı ır ter ıyenın tcıın aıre-
ııap edebılır. Ferdın akit olabilmesi . . k ·ıı · · · · kıl ba 
• • I'- sıne gırme ve mı etımızı ın a 
ıçın bu, yegane yol olarak kabul e- . 
d.lm. . 1 d ..... kartı şuurlandırmak laznndır. Yenı 

ı ııtı. tte on oa~uncu asrın son .. . . 
1 itada rb

. f f . hayat münevver zumreden ıkı şey 
anna r te ıye else estnc atfe- . . 
d ·ı b kı ihl bakı "k· ıetıyor: ı en u aa tar ~an ı ı ne· 
tice çıkıyor. Birinciıi milli müesseselerimize 

Birincisi terbiyenin ferdi ve iç
timai telakkileri kendi b<l§larına ol
dukları zaman tamamiyle manasız 

kaldıklarr neticesidir. 
İkinci netice muasır demokratik 

terbiye mefküresine yol açılmış ol
masıdtr. Avrupada büyük sanayi in
kilS.bı ve ona inzimam eden Fransız 

yeni ve muasır bir ruh vermek, on
ları idare edenleri asri mefkurelere 
sahip kılmak; ikinciside halkı bu 
yeni hayat ve inkilap için şuurlu 

bir hale getirmektir. 
Ancak bu sayede çatısını kurdu

ğumuz bu muhteşem lıiııarun içine 
bir hayat ve ruh katmı' oluruz, an-

MEHMET SAFFET 

Hallı. sütunu 
Haydarpaşa - Pendik 

Hattı 
Bir klrilmlz yazıyorı Hıydarpışa

Pendik blllliyö trenleılnde gidip gelen 
yolculann lsılrahatı düşünülmüyor. 

Bu cihete neden ehemmiyet veril
miyor •. ? Bilmeyiz. Fakat hst boyunda 
oturanların artması, bu suretle hem 
Istanbulun o göze! köylerinin şenlen

mes~ hem de şimendifer idaresinin 
bu yüzden kAr etmesi !Azım değil· 

midir..? 1 t.lbuki başka şeyden sarfı· 

nazar, akşamlan yorgun argın avdet 
edenler trenlerde oturacak yer bile 
bulamıyorlar, avakta kalıyorlar . .! 

Ne olur bir vagon. iki ' ~on daha 
iln~ edilse.? :)u s•nrları.' nizi 
rica ederim, belki o,.u ,~ • .1.u 

i~t ratıati için ~u llfak Şt: c.. ı. 

ılkm 

Kiralık Un 
fabrikası 
Köpıilköyde Kmlınnakta maruf 

Un Fcıbrlkuı il Uı 5 sene müddetle 
kiray verilecektir. Günde 80 lla 100 
çuval yapar elek evrlkalavaj mılılne

lerinl havidir. Her nevi un lmallııe 

mnıaittir. Tılipler Ankarada Hakimi· 
yeti milliyede Mecdi heye mllracut 
etmelidirler. 

iLAN 

Tahlisiye Umum 
müdürlüğünden: 

230 teneke halis Batum gazı 
pazarlıkla derhal mubayaa edile 
cektir. Talip olanlann 15 Tem
muz 929 Pazartesi günü saat 
saat ondörtte Galata R!htnn 
caddesinde Maritim hanındaki 
merkezi idareye müracaatları. 

Satılık motör 
Perkun markalı mazoıla müteharrik 

ufki silindirli 16 beygir kuvvetinde 
2 motör mükemmel halde sandıkla 

fabrikadan gelmiştir. Tenzildtlı liatla 
satılık tır.Galats 306 numerolu pMta 
}.; . t Jsuna müracaat. 

lilliyelin edebi Jelrikaıı: 36 söyler. Ehemmiyet vermeyin. 1 rinden geçti ve sözü değiştir- nın altında bir çift ıri •e zeki hayret ve teessürle güzel kıza -ç A p·- Nefise hanımın emirlerine ita-
1 miş olmak için: göz parlıyordu. Kenarlarımlai<i baktı. Mehmet sap sarı olmuş-

K 1 N K 1 Z at ediyoruz. -Bugün, dedi. Bütün muvaf ince çizgilerin çokluğuna rağ- tu. Sevilin sözünü bir gaf telak 

naHgaı_ryerreetkbo.~nye Mdu"~şhtmu·· evdie.nkukloagı~u-. fDaekmıniy.et Mbizaicmargsuerufı"nı_ı,taa.rkadaş men çok güzel bir kadın oldu- ki etti. Sevil oralı değildi. lsrar 
ğu hiila besbellidi. ettirmeden beş on dakika eve! 

Yazan: AKA GIJNDiJZ na şakacı bir tavırla: !arını sizi methede ede bitiremi Sevili yanına oturttu, okşadı, ge•,cn vak' ayı anlattı. 
Omuzlarını kaldırarak acı a-ımadı: - Nefise.hanun yakından ta yordu. Ledi Klark birer portre- öptü, konuştu. . Nefise hanrm efendi -bir; zda 

:ı gülümsedi: - Hanmabla! Dedi. Ben Ne- rudığrmız hakiki kibar bir ha- nizi yapabilmek için benim dela -Benim de bir kızrm var, fa Sevili teselli için- kıvrak bir 
- Bilmem. Een de senin gi- fise hanrmla tanışmak istemiyo nım efendidir. Çok memnun o- !etimi rica eti. kat senden büyük .. Şimdi gele- kahkaha attı: 

biyim. rum lacaksınız. Yalnız kızını prezan Arkadan gelen çapkın kızla cek görürsün. - llahi minik! Müteessir ol 
- Ablama sorarrm. - Niçin bebe? te ettikten sonra fazla meşgul cicim Ali ıslıkla bir hava tut- Sevil hiç cevap vermiyord ı. duğun şeye bak! A bebek! Bu-
- Sorma! - Bir ferik elması bir Istan- olmayınız. turmuşlardı: Kirpiklerinin her -Bebeğim! Niçin konuşmu- rada söylenen her sözü bizim 
Çapkın kız, Hayret beyle ci- bul hanımının hoşuna gitmezde - Sosyeteye oygun mu düş- teli bir katra taşırken ... Bir ka yorsun? sözümüz mü telakki ediyorsun? 

cim Alinin ortasında, giilüşe- onun için.. mez? meriyenin içinde üç beş kişi var Ve bir iki defa israr edince -·Bizim köyde insanın yüzü 
rek geldiler: - Anlayamadrm. - Hayır, bilakis, yalnız çap dı. Önünde durdular ve çapkın - Bzim dilimizi burada be- ne ne söylerlerse arkasından da 

- Ben sizi öte taraflarda a- -Bir Ferik elması yahut bir kının canı sıkılırda... kız haykırdr: Sevil açık bir ifade ile cevap ver onu söylerler hanrm efendi. 
rayordum. Ankara armudu. Hayret bey bunu söylerken - Nefise hannn efendiye di: - Bizim köyde de öyle. 

- Buradayız, dondurma ge- - Yine anlayamadım. bebe! Mehmedin gözlerine baktı. Köy Mehmet beyi takdim ederim. - Konuşmak istemiyorum e - Sizin köyün adı ne? 
tirdiler de. . . - Bu iğneli fıçıdan kurtulur çocuğu ezeli tabiiliğile yürüyor Nefise hanım efendi tombul fendim. - Şişli! 

Nefiı;c hanım efendi Seville sak anlatırım. du. Bu sözü anlamamış görün- elini Mehmede uzattr, Mehmet - Nicin miniğim. - A! Orası kibar yatağı i-
~nışnı:ık istiyor. Kızını da sa- Mehmet söze karışmak mec- mekten ziyade dostane bir şaka çapkından aldığı mua§eret ders - Bizim dilimizi burada be-ımiş. Öyledir de karde~imle ba-
1a takdim edecekmi~. buriyetinde kaldı: telakki eder gibi davranmıştı. !erini tatbik ederek yumuşak ve ğenmiyorlar ve bizi Ferik elma na neye hakaret ettiler. 

iki kardeş ~c~ rıkarmadan 1 --Sevilin bazı böyle siniri tu Hayret beyin içi burkuldu. tek yüzüklü eli öptü. sınc. benzetiyorlar. 1 - Edenler bizim köyün ahır 
1a 11ştıla:-. Sonra , vil dayana· tarda anlaşılmayacak sözler Hafif bir hüzün bulutu gözle- Koyu vişne çürüğü şapkası- Nefise hanımefendi büyük bir. larmda oturanlardır. 

kü ürdü ıle mo· 
- f\,rl .cııı.ı ,_ .. 

Davet 
1320 eeneslnde mektebi Tıbbi 

askeriyeden nef'et eden arw~ı· 
yirmi beşinci sıoel•rlnl tt1'it 1 
yıpılıcak meraalme iştirak et 
Uzre ıdreılcrlnl bildlrmeleılni r'ıd 
ede dm. 

Sınıf çı vufo F ulıpqah do~ 
lbun Sam~ Divan yolu oumarı 1 

ı 
9A8Ufl 

EMEL&RiNİ 
A M ELİY ATSl:Z 

KUAuoufl 
KANI KE&Efl 

• • 
EMSALSiZ DEVAOlfl 

HER ECZANEDE BULUNU~ 

Para veriliyor 
Emlak üzerine birinci " 

ikinci derece ipotekle pıı~ 
verilir. Şerefli mevkiler 
emlak alınır ve satılır. (j( 

lata Ada Han yardım sııf 
dığı telefon: Beyoğlu 38~ 

-· - Bakınız-ben .. onlara 1 
mahlfıku diyor mıyım? ~ 

Hepsi birden gülüştüler. 
fise hanım efendi : iJ 

- Ninem! Dedi. Bizim, Jı~ 
de üç çeşit insanlar sakıı1•1 Birinci çeşit has kibar deıt1 

ve seciyelerini kaybetmeye!' 
yi yürekli insanlardır. İkiocı' 
şit temiz çalışan, kazanaII•. ~ 
ve sosyete içinde billor gi~1 'J. 
şayan borjuvalardır. Üç~fl;J, 
leri de ipek "e bronz döşelı ~ 
yolu kolyeli, abajurlu ahırlll 
oturanlardır. I_ 

İışte her kafada yer edell ".c' 
lış telakki buradan baŞJl~;I 
Şişliyi bir çeşit insanlar }:fJ 
farz ediyorlar, ne kadar 11 6 

bir hüküm. . . . ı/I 
Bir avuç kötü insan ic;• 1 ti 

belde dolusu İ\•i insarıı ferıi! 
~üküm altında ezme': 11~::;., 
ın>a!ıızlık. .. 



• 
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R -· - - ..,, ARSLAN KUVVET ŞARABI 

n 

HAYAT MECMUASI 
28 sahife - 15 kuruş 

.. . . 
15 TEMMUZ 

GUnU en yeni va mUteklmll bir f&kllda 
çıkacak va bUtUn fikir, aanat lhtlyaçlarına 
cevap verecektir. 

• • 
BUGUN 

Çocuğunuz için ke· 
nara koyacağınız 

40 para 

YARIN 
istikbalini temin eden bir 

kuvvet olur 
Türkiye iş Banhası 

A~ H ~F T LAHI iZi AL iZ 

Maki nal arı 
Boyalan 

Eczaları 

Levazımatı 

lstanbulda 
Sirkecide 

Nur hanındaı . ' 
1 Müesses esinde 1 

·~~:!:: rn::: l9J :::::::::: 

A 
lt1uharriri . Trcüme eden 

Emil Zola Reşat Nuri 
Forma forma neşredilen bu büyük roman kitap 

ç1 tı. fi atı 200 kuruştur. 

ALİ CANiP 

EDEBİYArf 
tabı çıktı Fiatı 135 kuruştur. 

DEVLET MATBAASI -

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma · 
alAmı mafsaliye 

HAM1Z1 BltVLIN ( ASiT · uaJ1 ~ • · • • ' •• 'l\. ~ ili 
Tıp ııbdanW <1llsı 1 .. ,,...ı\ı 

( Lanıero );..1.ftr..t. .... ı;ı >, .. n.,,..aı 
Paril ha.<ı:ah~ ... 11 ••• bl!tt1..-

$ate len mü .,,:.~'-»4f~ 

15 büyük mükafat 

Avrupa kuvvet ı!Açlarının en faidelisidir \Tücude olan tesiri 
hakkında sütunlarca mcthü sena kMi değil yanlız bir iki ~i~c içmek 
bütün iddialarımızın 'jllhidiılir. Ra~lica mal.hu! hassa>t knna, sinir· 
!ere kuvvet renge penbelik naturel güzellik ve vıicude şismanlık 
vermesidir. Her eczanede bulunur Depo: ttahçckapı Şekcrcı ı 1. il~· 
kir arkası M. Kı\zım ecza dcpo,;u. Ankarada :\Icrkez eczanesi Cafer 
Tayydr, Samsunda ec1.a taciri Ra~it Can hcylerde bulunur. 

Devlel Mamaası Müdürlü~ünuen: 
ISo 

3500 
35 

çeki 
kilo 
ton 

odun 
Mangal kömüril 
Kok kömürü 

bamw bevl (asit urikl Or ıclılrlenmıt. alAm ıre u;tırabatn. 
tabb tebdidind~ bulunmllf olanlar a.ocak 

2 9 Griple' 

la baa için m•kJa· \'e ecnası halAda muharrer mahrukat nııı 

nak ı nkniye L et• Q <niibayaa olunacaktır. Talip elan! rı, ) c mi 
munak ı a ola'J 31 temm ı:z CJ29 tarihine :is.ıdi' çar~"' ba ı; ınıı t 

16 da teminat a' · ' rılc l' ' kte mırl ada mute c'' ır ıa 
komb~unc a 'c şanı ;ıme)İ urınc' Lti)cnlerı, de ter ko"lı} n 
kıtabLtıne mt ilcaatl ı ı ln olunur . 

sayesinde halis olabilir! r Zira urodonal; hamızı bevli 

Deniz salınalnıa ~oınijonunnan fıalledeq yegane madde ir bilt1mum cczah rde sablır. 

~ Al)lK ZADE UIHADEH
IJ~R YAPCBLAHI 

KARA DE iZ 
MU 'TAZA, i YE LÜS}l 

PO 'TASI 

Sakarya 
vapuru· 

14 Temll'uz pazar 
gün.ı ak,am Sirke ı rıhtı

mııııl:ııı lıırekntl'l ( Zııngul
dak, fııcbolu, Slnop,Samsuıı, 
Ordu, Kireson, Tı abzon, 
~formemı \'e Hizıı ıske eleriııe 
azimet ve avdet edt' ııktir. 

Tafsi!At için Sırkec1de :ııe~ 
aılet hanı altında a~eııtab
ıtına ınııraraat . Telefon, 
Tstaıımbul 2134 

A'\t VAPURLARI 

lzmir postası 
Seri, IOks va muntazam olan 

ONAN 1-~~:uz 
15 inci PAZARTESİ 
gL'ltl. 16 da Gaı ., nh• .,,ı dan hııre· 
ketle ' lz'.tlire ve Çarşamha günu 
lzmirden ' tanbula h ek ı ede• 

Galata (,ull"rı..l kar ında ıte 
Fran z anı da 12 nuınar ı! Um :ı· 
mi a ,talığ•na mu, ıcaat Telefon 
Be oğl" 1041 

YELKENCi 
V APUH LA Hl 

.lznıir siir'al poslası 
l'ksvef tp 
ad sme aşa vapuro 

ı 4 Pazar g mu sJa 
tr"IIUZ t m 1 5 te 

Galata ~~~;,,Izmire 
h r~ket et'ecektlr. 
Taf~IAt için Sirkecide yelken. 

cl hanında kAJn acentasına mü 
racaat Tel. lstanbul ı 5 ı 5 

._,lerkez A entası; Galata ko1ıru 
qafında . Bey ığlu 2362 Şube 
ıcenıesı: Mab ud:ye fianı altttda 

lstanbul 2~ 'O 

TillBZO BiEi~Ci PO TUi 
( Karadenı,. ) vap~ru 1 ~ 

l'cmmuz Pazartesi 12 dt!' Cnlata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 

'iam•un, Glresl)n, l'rnln ın, Rize 
Hnp<ıya gidecek Vl' donlıştc, 
Paza; iskele .• iyle Rize, ıırmenc 
Trabzon , (,fır le , Giresun , 
Ordu, Ünye, 'a sun, lı~ebolu, 
Zonguldağa uğrayarnk gdecek· 
tir. Hareket günü yiık kabul 
olunmnı. 

Antaıya ~os ası 
(Ko, 'YA) vapuru 14 Temmuz 

Pazar 1 O da Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Gülhik Bodrum 

Rados Fethiye Finike Ant!lyııy 
gidecek ve dönu;te mezkl\

iskelelerle. hirllkte \ııdılı, Kal 

kan , Sakız, Çinahalc ( 1c' 

bolu ya uğra ı;c ktır. 

Bozcaa~a posıası 
(Gelibolu) vapuru 13 Temmuz 
Curnark l ı 7 de idare rıhtı· 
mından hareketle Gelibolu 

LAµsdd Ç.anakkale lmroz Boz· 
~adava ıridecek ve Çan.kkı:.: 

Upseki Geliboluya · "'•ayarak 
gclec.ktlr. 

iıınir--Mmin · slir'a! poslm 

--------
Nippon Yusen J(aısha 
Japon vapur kumpanyası 
( DAKAR !ılARt; ) Japon 

vnpurn Japonya ile Ak ayı Şn· 
rk limanlarından 17 Temmuzda 
Umanı ıza muvasaalet ve erte
si glln eşyayı tlcariyç alarak 
Pire, Ceneve, Valans ve Llver· 

1 ~00 to~ rckomr z~ madc, komurü kapalı zarf ıı • alc _ ~ 
T ımuı • ine mu laif p l.drte i ~t 1 ı tc Dl•niz VHtı n 
ihtıı ı ~ biıı be, ) uz ton kc'.ııUr 'ııpalı z of L ile m a 
s:ıy.ı K nmL t r Şartr· mc nı o ek ICh ·rın her l it ı, 

tal p 1 ll \ arı )&ıl un \ ·tı K ıcıp 
D ını ı t 1rı. 

Posta e lel~ral levazı ıüoü lü~ünue : 
pol ıtmnnlnnn hareket edecek- 1 An .ır d.ı um mL. ırluk bin - 1 ııl uı T Faerik 
tir. TnlslllU .çın Um'" 1 acente· ve .\ Jwra J rbuı t ' ız b• ı n i~ın m '> 
ları : C.ıılatada Arnpyan Hanın· l)tJZ ıJA Ki y /. eı i to ı 1\ , ık 

1 
ızha ı kc 

da birinci knıta E.NRICO SPI'· 929 p ,.r nu .ık icra ılın~.ık zer 

na ıltınacak t ı ) , 

ımurü 2-'l I c nıu,, 

palı za'i L uli m RCO ve 11\AHTUMLARıNA mll· g 
1 2 99 '1'' ' J k nı ' 'U tı.: • rncaat. Telefon Bcyoı: u Q • • 

.:.:::=:.;;.....;..;;,;;;;,;;..;._;;;...:;..;.:;..__ ı ı Tal• ' ı tn -n 

• DOKTOR " iıf meJc.-~ı ı .ı n cJeu 

iZZET KAMiL .. e ıı:ıt oıı doıttc yeni 
'11Ürac~at n. 

' a" İÇ':I şimd,:d , tcm1-rnt \'C t~ • 

upalı 1..r J·"ı ten: için de nıezk '· 
re t ' ne le mubayaat komi: yonun 

Yeni '" e. 1 bel o~kluğu, em· 
razı ciıdh'C ve f engı e e erik ve saır 
en sor. >esaiti f nnl\C lleteda eder. Ankara llapısane müdürlüğünden: 
Bahçeka,ıı şekerci Hacı Bekir il 929 tı:rlhim e yirmi !j. m 'ddetle m aka a)a k-ımıp 
karşısındak apar. anda 1 • I '2 dar. 
61 2 ya kadar· mue-ı!L'ci re mİ)CSi tc • mu! ctmcmcı; dere• alc ~d mıycn Anknra 

!~- Dr. Ihsan Sami •-1111!! 1 Har• hane• Jmum• ınin 20 7 <)29 tari!: -Jc, J ı '; 930 tıır''ıine " 1 
Jar ek m.k it,•ı .ıc- ol.ın betıeri JOO dirhem it• ıa • 188400 aa t 

Gonokok Aşısı 1 ~ıdn.:ı ne' cKmc~. ,Jo u <ı2->tnrih;:ıden itıb:ıren yırmi g !\ rıwdtletic 
Bdsoğuklııi(u 'e ihtı!.\tatına 1, c karu zaı:f u ul• • c.:mdıcten ınun:ik saya ''lZCwlnıiştlr. falip .rin 
karşı pek tesir'! ve tnzc aşıdır. ~3o ı liralık tcmlPat mııv kk c .ncl.."tubl 20 7 ıl.!9 cumartesi !,"ll ü 
Divan yolu Sıı 'tan Mahmut tür· •aat on dörtte m ·c de umum k oda<ınd.ı m~tegil ko ı a 
besi kar~ : la ~o 18 1 mura.;a.~t.:m 'e ,erdin ani 'na i teycnk·•, de daire! mo..zkllr e 

Do tor Seyfettin 
B.r nevi c'Jt; f c 'ıı;t, ) ı • 
belso1tdtluğu, i:lrar darlığı ademi 
iktidarı ağrı ız en yeni vtsait ve 
mutedll şeraı le rcdavl eder. 

BabıAll caddesi, . le crret oteli 
karşı. mda. 1 kr ı?;ıın saa 12-6 

Belsoğukluğn freu ği 
olanlann nazan dllı:katlno 

Dr. f Iorhoroni 
Fenoin en son usulile kaı'ı 

olar k eski ve v•ni i>eJ jtuklu u, 
f. engl. idıar darlığı. bel gevşekliği 
ve me ane ve bılctimle kadın n· 
hat!!Zlıklan t d&vl olunur. Beyoğ u 
Tokıtby111 yanında me ·tep ıokak 
No as Tel: ıı o. sı s2 

;n g ırmeleri ti .ı o1 .. r 

BÜYÜK 

TA fY HE Pi A OSU 
YEL)İNCl T.ERTİP 

1 inci keı;;ide: l L ağustostadır. 

Bfiyük ikramiye: 
30,000 liradır (. <'• mhuri} et \a ıuru 16 

Temmuz . ılı 12 de ( alat 
nhtTmır.da kAlkarak Çar am 

i.>a sabahı lzm re ve ak,amı 
Jzm,rden kalkarak \ntalya, 

\Lıiyı; Mer~ine ""decek ve ve Galatada Merkez rıhtım .,. 
hanında Cellpldl ve Stafllopatl dönüşte Taşucu, Anamor, Ala· Doktor A. kutiel 

a~ ~v ~ 
ipekli yünlu mensucat paket 880 

iye, Antalya, lzmire uı!ra•·arak Elektlril< maldneletfyle be~ldııRu, klru acantalıgına müracaat telefon •· ' -'-'ikddar bel -~ 
gelecektir. darlı2J, prostat. .....,,. • ,. ...... 

!=B=e~y=oğ~l~u~8~5=4~~~~~~ •-----------· lfğl cilt ve fi~ngtyi agrım lednj eder. • KaralıOyde Bön:kçl fırııu aırasmda :ı.. 

::xxxxxxxxxxx:>ecnxxxxxx:xxxa Doktor Kokolatos 

Paket gü~ğü lıl!ıl sahip c~yasından olup Galata gumrüğu il 
numara ambarında mevcut ba!Ada dns ve evsafı yazılı 5 parçn e va 
bilA. sahip hıikmtinü iktisap eylediğinden 3 7 • 929 da irmi gı:· 

müddetle müzayedeye konulmu olmakla 23 · 7 • 929 tarihine mıı 
sadif günde saat 14 te sııtış komisyon :ıd4 •anlaı:ağı ilAn olunur. · ROBERT KOLEC a AvÜsıurva fabrikaları hczaran aandallyelert umumi satış depo!!;lstanbuldaoı Emrazı dahiliye (Göğü!, kalp 

Katırcı Oğlu hanında 46-47 ııumarab jOL N. Adman telefon uwıbul 2409 mide hastalıkları t3blbl mütehassısı; 
Hamiş; ıynı depoda envaı çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve f111taz Kolec kısmı _ Ali Mühendis kısmı- BeyoP;lundıı sıtkıx•A'acında 32saat14·16 

, 

Devlet ~emir 10Jları ve Limanları Umumi idaresin~en: 
kum~lar, mütenevvi ısıur. perde lllilter, tül; keten perdo, örtiller; maroken ~ B IL'S f· 1 q DELEN 

,:.~rı.ı:•r;•~•ın•;ıııı.~~~ .. :.~.· .:1!1.~~· ıı·F~f.tirin~· ~ı:,a1ı.tu·"·.~.~.'~•Han•1taryo-ı1a•1a1•:•111•o•:or.çocu1ı.•v•ar•dı•~~· ~ı!!!!aı!!!!an!'llfa•b•n •: İ'{:l:mİ x'X I~ii'.ıl~'i~XX %~ iXXi'rlı • ,:;: ;!, .!~., om;,,. > 

D iŞazLVEIR Erzak münakasası ~~in~. markasına dikkat > 

ldareınlze !uzumu olan lıOO ton çimento kapalı zarf usulile m • 
nakasaya konmuştur. 

Münakasa 28 Ağustos Ç.aqamba gıinli saat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları binası malzeme dairesinde yapılacaktır, 

;\lünakasaya iştirAk edeceklerin teklif mektuplarını ı.c muvnkht 

teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar l'muml rnUdıırliık 
kalemine vermeleri IAzımılır. uıc maun; bir ağıza malik olmak ancak B k b' R \ lrc,· Galip neı- K:ıdıkiiy 467 

okziı y•slnde lıtlhzar olunan aytar me te 1 ektorluğundan: ........... . 
B • k l l\levkll münakasada bulunup talibi zuhur ~tmemcsinc mebni Piyanko müdürlüğünden: 

ı O S ihale kılmama~ an ekmtk, F.t, f:nak ve elıze meyve 1 e mekulatı Numuneleri veçhile .ı~o.ooo. adet 
· · • evlenme evrakı tabcttırıleccgınden 

Talipler munakasa rtnamelerini iki lira mukabılindc Anknrntl.ı 
malzeme dairesinden, lstnnbulda 1 laydarpaşa mağa ı Ja ted 
edebilirler 

hayvanıyenın Si 1cmmuz.. 929 Çarşamba günü ilıal i icra kılı· 
1 

tab'a talip olacakların 13 icmmuz 
nacağından talip olanların ~eraiti ve e\·safını görmek uzre her i Cumartesi C:U~ü saat. on be .c cyf 

.. h 1 .. .. d f d 1 k · ı akçalarilc bırlıkte Pıyango 1.cl -gun ve ı a e gunu c ter arı bınasında miiessesatı zürui"c mü· ... .. .. kk'l Tayya e Miıba 

diş macur. Jnun istim&· 

Devlet ueıniryolları ve limanları uınunıi i~aresin~en 

1 

l\lilli nıüdafaa vekaleti celilesi deniz fabri-
kalrı unıuın n1..idür1üğünden: ı 

Fabrikala için sobacı, Sarruççı, Sıvacıya ihtiyaç olduğun-ı 
lan arz~ edenlerin fabrikalar umum müdürlüğüne her gün mü 
racaatlan ilan olunur. 

· . ' lugunde muteıe ı r · 
bayaat komısyonuna gelmelen. yaat komisyonuna mü~:~ı~:: Kapalı zarfla münakasaya konulan l 1850 kılo dcliklı lıa ·r 

ant 'nz çubuğu miınakasıısı 27 Agusıos 1929 nlı gı..~u saat lll 
da Arkarada Devlet dernlryolları blna<inda l\falzeıne dairL in e ·..ı 

pılacakar. l\1ün kasaya l~tirak edeceklerin teklif meku,,ı,. ını v~ 

muvakkat teminatlarını aynı giınde saat 15,30 a kadar umun! ~I 
dürlük kalemine vermeleri Uzımdır. Tallpler münakasa artn•o:.~ 
Jcrini 2 IJra mukabllinde Ar.karada malzeme daire inden lstarbulda 
Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

Vilayet daimi encümeninden: 
1 tanbul ilk mektepleri ıçin 2Q43 O küdar [k l!'Ckt lerl ı\:' 

2019 Beyoğlu mekteplsn için 18 2 idare! hu uslye de' iri •.,.ı 
260 çeki kı cem~n 8 7 ~4 çeki odnn kaza it b '1} 'e ayrı a r k p 

zarf usulile 2 ·7-1):.!9 tari' ıne mu adif pazar gıinıi saat o ıre k· a 
mun:ıkasaya ko~ :muştur taliplerin temı ıt ve tekil[ mekt.ıpl 
vakti muayyenınc kadar encumeni vilayete tevdi eylem< ri. -

MES'UL MUDUR: BURHANET l'İN 

-~-"'!l!!!!!!!l _______ .u;.;ır. - .•. 



ClJ~lARTL 
13 1'E~IMUZ 1929 Jlilliyct 

le*•nbvl ıpor ve ılllo.ymaolye klllplerl araaıoda din Taksim Sta~yomunda bir maç yapılmıttır 

Milliyet tenis turnuva ına Taksimde Stadyum arkasındaki tentı. mahalllnde d!ln başlanmıştır. Yukarda maça 
iştirak eden Hanımlar, 11saa-ııt11 7"1d heyin maç esıı.aıunda alın•n hlr enstaotaD•a.t 

On Vefı. rt.IUbilnden Süleyman efendi on nd kllometro koşmuştur. koşuya surlar haricinden başıayarak şehre dahil 
olmuş, Aio'lar11y, Bayezit, türbe tarlkıyle Err.lnönüne 55 dakıka 47 saniyede vasıl olmuştur 

ız suıııuı "~u.a·•.,., 

• 

BİN S()Z 
BlR J{ESİ~t 

Mardındlnde bulunan TDrklye Irak daimi hudut komisyonunun altıncı lçtlmaını 
hitamı münasebetlle murahhaslann &'J'Up halinde resimleri. 

J...ardln Türkocatında tDrklye- Irak dalı .. 1 
hudut komisyonu Irak baş murahhasları 

şerefine verilen cay ziyafeti 

Yaz rııevslml dolaylslle Üsküdada 
!eleyen açık tramvay arabaları 

istikbal kadınlarıı Biçki ve dlklŞ 

yurdu mezunelerlnden bir grup 

Akpmlan Ankara halkıne rOzel bir rezlntıı mahalU taşkll eden Meclis batiçyıl. 

Anknrada 23 temmuzda verilecek olan Hilali ahmerln gardenpartlslnl hazırıavaıı 
hanımlar komitesi 

• • 

Sıcaklar devam ediyor Plajlarda kadın erkek herkes kumlara uzanmış, bir aı 
nefea alabiliyor. 


