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2 ncl sahifed• : 
Askrı l <;uçların af ve 
•ecııı. 

:? llarlct ve ıon haberler 
3 ilncil sahifede: 
lstanbuld:ı yeni nahiyeler 
te,kil edilec:k 

2- lfırcoız hlz .... ctçl ilç coe~eve 

mahkıtım old". 
1- Tıp fakllttesl ve ••azhar 

Osm:ı'l Deyin hücumu. 
4 üncil sahil<1e: 

1 ..... Ne,rly:-tt hayab, 2- Ti
yatro hayatı, 3- HlkAye. 
5 nci sahifede 
Soor Atemi 

Adliyemizle anlaşalım I Gazi Hz. 
·k harpten evcl Ameri- rerek yürüyen hükfımet, harp tarı•kı•ıe 
idip memlekete bırakıl- gibi büyük buhranlarda bile faz 

dUn gece 
Anka raya 

saat 17 
avdet 

de Derince 
buyurdular •• 

için harp senelerini de la inzibat tedbirleri almaktan u --------- -
eçiren bir · arkadaşımız- zak kalır. l 

ıtmiştim: Başvekil diyor ki: "Namus! 
larp olur olmaz bütün A- tüccarlığı, şantaj ,ve devlet oto
an mahkemelerine bir baş ritesini kasteden neşriyatta n~-ı 

. ı Kubilay Sisin yaptıkları . 

geldi. Hepsi divanı harp, sıl hareket etmek lazım geldı
re~ıl mahkemesi gibi bir şey ğini, adli takibat vatandaşlaraı 
le~ yni cürümler için hüküm öğretmekte ne kadar muvaffak\ 
·ı:c,I cezalar ağırlaştı. olursa, içtimai nizam v.e ahengi 

ihtifaı; G··ı ıM·· f k 
Ar.kara ~;;,çlerl per U Cema ure teaçı f 

bir ad~~yenin en büyük kuvve korumağa o kadar muvaffak o-, 
.... • hş1,~:ı1be k larında karaya oturdu. 

gun11 ı 1a gapaca 
ıtegı, ve bir adliyede en lacağız 1,, 
.. venilen müessese kanun Bu öğretiş, yeni kanun ve 

,\• belki ondan fazİa vic- salahiyetlerden fazla, bilhassa 
f'r. _ Türk adliyesinin hassas inkılap 

arı ~m hakikatlerini sezen, çılık şuur ve vicdanı ile müm
n • ıçın hayırlı müessesele- kün olacaktır. 
1fıvam etmesinde ve sağlam Hakim, hiç bir zaman, tefsir . 

reı. ılarında en fazla kendini edilemez, v~zu? v~rilemez mad Reisicl!mhur Hz. nin 811rsada mısajir oldukları Gazi köşkıl 

ANKARA, 5 ( Telefonla) -
Başta hukukçular olmak üzere 
Ankara gençleri tarafından ter
tip edilen KubiJay ihtifali per
şembe günü yapılacaktır. İhti
falde hukuk profesörlerinden 
Melih, ve Akçura Beyler de bi
rer nutuk irat edeceklerdir. ıl .sayan, hassaslığı hiç bir delerle çevnlmış bır mahp~.s de R • • •• h H B 

~lmiyen bir vicdandır. ğildir: Serbest hava teneffus e- eısıcum ur Ze ursa 
eJJlk1m. kuru bir kanun kalıbı den bir vatandaştır. Türk - Yunan 

1r şuurlu, ve memleketin i- Adliyeyi kanunsuzluğa çağır- ki ı •ı k . t ı :i bütün işlerinde kendi mıyoruz. Modern _hükil~et.sis- oca J arı e onu~ Ü ar Itilafnameleri Hariciye 
encümeni tastik etti sı olduğunu ve hissesinin temini normalleştırmek ıstıyen ~ 

duğunu bilen bir vatandaş bir inkılapçı vatandaşın aklın- B.. •• k • kJ J } J 
.. dan böyle bir düşünce geçmez: UYU rejS OCa 1 arın nası Ça iŞ- ANKARA, 5 ( Telefonla) -
un Türkiyede iktısat, na- Adliyenin bu normalleşmek za- J J"' }d" v • Hariciye encümeni bugün öğle-

hO~illi müdafaa, bütün vekil- ruretlerini ve yeni zamanı anla- ma an azımge lgille den sonra Tevfik Rüştü Beyin 
tn, fakat bilhassa adliye yışta en ileri gitmiş olması la- d . k t}" • d tt. b } d iştirakile üç saat devam eden 

a ~arif vekilliklerinin her o- zım geldiğini, "İnkılapçı bir va- aır ıyme 1 IrŞa a a U Un U bir içtima akdetti. İçtimada 

. Kazazede vapuru kurtarml:lk için 
iki tahlisiye gönderildi . 

• 

b• şu ı_evha.asıl~bilir: .. ".~ık ~and~ş!, s;f~tımn he~keste o}du BURSA, 5 A.A. _ Reisicüm 1 hakk!flda izahat alını !ardır. Re ~ürk-. Y?nan itil~fnameleri tet 
ı vazıfem ınkılabı duşun- gu gıbı hakımde dahı resn;ı sı- hur Hazretleri saat 11 de Türk- isicümhur Hz. ocaktaş t 2 5 a kık edıldı, ve encumen bunları Sis yüzDnden karaya oturan ve kurtarılma3ına çalışılan Ol!lctmal vapıııır 

' f ·· f' d bulunmak lazım saa ' ·· fk d"k 1 d" 1 ·ı·f ıl: ."'. 
1 

hk ; a~ u~ ~n el ocağını ziyaret ederek ocaklılar kadar kalarak, ocaklılarla muh mutte 1 an.?s 1 ey .. e 1
• tı a Bir kaç giindür şehri ve !ima Tahlisiye idaresini harekete ge 

' 1 ~.1 0 .• mıyan ma 1c·~men ~ gel ~gın~ .. a~ır a~foru~.b'r çok la uzun müddet konuşmuşlar- telif meseleler üzerinde samimi nam~ler _dı~er encumenlerde m kaplayan sis, limandaki sey tirmiştir. 
re .. ı ustundde hİerkdl~bı a ~~dı d""Ek.~ler .. urk la ıyemsıes!uliye dır. Konuşma Ocak yasasının hasühallerde bulunmuşlardır. tetkik edıldıkten sonra gelecek rüseferin intizamını ihlal ettiği İdare bu husustaki faaliyeti-
u••va var ır: n ı a ın mu a o umuş an arın dd . .. . M"" k"b d" hafta ruznameye alınarak he- "b" ı I"- · · · T hl" · 1 • • k" dl" · kötü işleme- esas ma esı uzennde cereyan utea ı en ı.spanseri ziyaret . . .. . gı ı, ge en ma wııata nazaran, ne germı vermıştır. a ısıye 

m
'"d f . . k la da t~nıd, es kı aruıydenu··'ş~mesinde ve etmiş, Gazi Hazretleri ocaklıla- ve memnuniyetlerini beyan et- yetı ftmumıyede muzakerelerı- Marmarada bir kazaya sebebi- umumi müdürü Necmettin B. di 
u a aa ıçın anım r , sın e, u • . · 1 d" B"l•h ne başlanacaktır · t · · k k' '~!arda bir eks"klik bile var- mecelleci ruhunda olduğunu dü nn nasıl çalışmaları lazımgeldı mış er ır. ı a are Cümhuriyet · yet vermış ve zmıre gıtme te yor ı: 

ı eksikliği il~in mes'ul o- şünürse, eğer devlet ve hüku- ğine dai_: k~~tli irşa.datta ~ k?şk~e azimeti~ öğle remeği- olan G~~cemal .. vap~ru evvelki " - Li~ana _konulacak .te~i· 
a bildirecek olan da odur. met otoritesine zarar veren bir hars telakkılerı etrafında teşn- n_ı yedıkten sonra asken fırkayı Maarif vekili gece Murefte onlennde karaya sat lruvveı karıbeye gelmiştır 
eri noksanları Büyük Er- iki hareket tam gününde ceza- hatta bulunmuşlardır. Temen- 7.lyaret etmişlerdir. oturmuştur. Vekalet bu iş için icap eden tah 

J-Iarbiyeye biz mi hatırlatı landırılmış olsaydı Kublay'ın neyeköşkünde biraz istirahatten Bugün fırka grupuuda Limana malumat gelir gel- sisatı verdi. Şimdi İsveçte bü-
K'? Bir inkılap adliyesi ka- başı kesilmemiş olacağını ka- sonra fırka kumandanlığını zi- Adananın kurtuluş izahat verecek mez derhal. iki tahlisiye gemisi yük bir şirketle muhabere ediyo 

ı yalnız tatbik etmez, is- bul ederse mesele kendiliğin- yart etmişler, saat 17 de Muda- mahalli vakaya gönderilmiştir. ruz. ;ıı:sas şartlarda uyuşulduğu 
den halledilmiş olur. nyaya hareket buyurmuşlardır. gÜnÜ tes'it edildi ANK~_RA, 5 ( Telefonla) - Gelen malfımata nazaran, siste takdırde mukavele yapılacak ve 

emen faciasının sebeple- Eğer bu rolü oynarken adli- Ege vapuru ile Derinceye geçe- Yarır ogleden ~vvel t~flan~- yavaş yavaş ilerleyen gemi, Mü önümüzdeki Haziran, Temmuz 
biri, ve ba~lıcası devlet yemizin elini ayağını sıkan bag" _ rek orada trene binecekler ve Dün Adananın kurtuluş bay- c.a~ ı_rka grudp~I ailmaakrı. vekı- refte açıklarında, derenin yığdı aylarında tesisat yerlerine vaz-

. k, . . . .. ramı idi. Bu mün~ebetle şehri- lının ızahatı ın en ece tır. • 1 V edilecektir 
. umet otontesının yere lar varsa, bunu hukfımete en iyi yarın Ankaraya vasıl olacaklar- · d ah ild b 1 Ad Ô A • gı kum ara oturmuştur. apu- .... 
ı.iş görünmesidir. Serbest ha·kı"m hatırlatabı'lı·r ve bu bag· _ dır. mız e t 6 e u uqan ana- rfı ıdare mıntakasına run vaziyeti tehlikeli değildir. ldarenın geçen sene Avdupa 1ı gençler Türkocağında topla-

pu4~. ilk günlerinden beri, !ardan onu Millet Meclisinin Bursa 5 (Milliyet) - Gazi narak kurtuluş bayramını tesit dair yeni bir kararname Dün.1ge~e! goG·~~erile~_tahl~{!~ ja sı.~riş ~ği.rok~ ~abana: 
sa hukumet ve inz~bat kuv- derhal kurtaracağına hiç şüphe H b ~. 11 d T"" k - etmişlerdir. Adanalılara tebrik ANKARA 5 ( T 1 f 1 ) gemı erının u cema ı ta ısı- an un ge ı_Şhr. a anc 
ulrini topta k• .. iit k • z. ~gun saat . e ur oca . . . . • e e on a - ne intizar edilmekte idi. 19 tanedir ve tahlisiye istasyon 
l\I k n ye un çur - yo tur. gmı zıyaret etmışler ve ocaklı- telgrafları çekılmış, Hukuk fa- Örfi ıdare mm takasına dair ikin 1 t · 1 ktı 
) f ıymetsizlendirmek için Falih RIFKI !ar tarafından alkışlarla karşı- kültesi talebesinden Şükrü Saip ci kararname hazırlandı. hk he Bir kaç gündür devam eden arına evzı 0 

unaca r. 
Yapıldığım biliyoruz. İn- y . M ·r· · ı anlaşa- !anmışlardır. Gazi Hz. ocakta B. bir nutuk söyliyerek hemşeh yeti vekile içtimaında müzake- sisler, limanda bazı tesisat vü- Bu tahancalar 

3
00-

350 
metre 

-"n baş! h . 1 . . arın. aan ımız e d . • bb"' _ _, (D 6 h"f d ) yır •. ıc~ . şa sıyet erın~ lım !. reis Numan Beyden ocak işleri rilerini tebrik etmiştir. re edilecektir. cu e getırmege teşe us cuen evamı -cı sa ı e e 
ıt degıl, ısım ve şereflen 

ı~~~ı~:~~~endiğini gü- Umumi ziraat kongresi . Divanı harp işe başlad~ FIKRA 
Falih RIFKI aba Türk adliyesinin, ge- Örf 

ıene kadınlık aleyhine bir ·ık . ti h i idare teess Üs etnüştir:, ilk mu-11 ta~r ~çin bir kaç gün de bü- } JÇ maını yap GENÇ KAFA 1~ ve adeleslnde dll§üklük göril 
tecıyı aylarca hapse mah- hakeme CUMartesi gu•• DÜ yapılacak Eski kala, e~ medeniJ?eti? n~ütk inhlabı r 1 ba . 

.-.~den adliyemizin, devlet adamı demektir. Bu, terbıyelı, m ya at cı m 
ro,ukfunet kuvvetlerini şah~i T•• k "f ·ı· .. • • k J • • t . ahlakça dürüst, kimse ile didi§- lelelrldedn _ve khe.sJp a.tıcı 8.~ül.1.-
'"g~ v~ şerefi masun t~tabile ur çı cı ıgının yü ~e mesı, zıraa ve İzmir ve havalisinde yeniden bazı tevkıfat mez, fakat yeni zamanlan anla- me .er en ma rum eden ıçımız. 

ıç ıb k . • h l d ki 1 h yollarını 1 M hd" b" I nd'd' deki bu unsurlardır. . .'r. anun ve salahiyetı sanayı sa a arın a ıs a yapı mışbr. e ıye mamış ır e e ı ır. E ki d b" I d •. 
rnu ıdı? k b"} 1 Eski adamın i§e ve başa geç- s a am ır ren egıl, te-

r~ miy t" bün · ·ı " b" surette aramakla a ı o ur .. delalet eden lbrahim mühim itirafatta bulundu k . . b" k Jd t 1 kerlek kazığıdır. e m .. yesini değış- ı mı ır me ıçın Jr ta .em a a ıcı tara 
JC k en yeni kanunlarla tec- İzmir, 5 - Manisa, Balıkesir Sabah saat yediden evvel so- /arı olabilir: Onu başkaları kıs- GAZETELER 
:AJ!tun_:ın adliyemize, rejimi Başvekil kongre münasebetile açılan sergiyi ve Menemende örfi idarenin tat k::ğa çıkmak yasaktır; devriye kanmaz; sağında solunda ses 

ılabı koruyabilecek hiç ' b l'k 1 bikatma başlanmıştır. İstasyon !er inzibatı temin ediyor. Niza- ve dedikodu işitilmez; gelip geç N • t b"" üJc k · 
alahiyet verilmemiş midir? gezerken Ruslann eş sene ı program arını !ar askeri kontrol altına alm- ma aykırı hareket edenler der- tiğinin farkına varılmaz; bir po T :~;ı~a d~n- ~Y • u;.ettır 

ııP._er. yıllarca bu memleket )andıran istatistikleri ehemmiyetle tetkik etti mıştır. dest ediliyor. litika mütarekesi gibi ortalığa ~~ ~ ~z. ug::uş km;m un °1
· 

• rıyet s'ya " h .. · t iki can sessizlik verir. m ıgı ıçın, 1!1a .a ıp gazete-
ıılı- • 1 ~1 urıy:(e . lsze hoş geldiniz rasimesini Divanı harbi örfi Menemende B t" 1 ... h /erden hayat veınk'§al beklene. 

et alınıp verılen gan~ _hır tyapmakla bahtiyarım. Yüksek Kubilay mektebinde içtima ede u _ 11!. gdenç erımkızınd ırs kya- mez. 
eı. ~uş~, bunun .~c;i>ebı sıya şahsiyetlerinizi hürmetle selam cektir. Divanı harbin tahkik he rışı yuzun en aya ta urma ta B" d · • T .. k 

lrrıyet ıle anarşının hudut- lanm Tu""rkı"yenı·n her tarafın- • f1 . . dır: ız e acemı ve yem ur ga· 
·.lulun d B h d . Yeti mevku an ısticvap etme- _Ne sen ne ben zetecilİğinin hastalıklarına hü· 

;,. b k 1?1~ması ır. u. u ut- dan buraya Türk çiftçiliği hak- ğe başlamıştır. İlk muhakeme ' · · cum olunuc.ken, bizzat müesse-
e_ çısı anca~ a~lı~e. ola- kında ve çiftçiliğin bulunduğu cumartesi günü yapılacaktır. İz · Ve bu kavga arasında üçüncü 

• Eger meşrutıyetın ıyı ka- · ett ki ·· ah deleıiniz' · mirden Menemene 10 pranga, müfret su üstü yiizer. (Devamı altıncı ıabifede) 
"''' rla işler sağlam bir adli- vazıy e muTş .. e "f ·ı··ı· !" -

1 
ols ydı . , h" . f zah etmek, urk çı tçı ıgının 10 kelepçe gönderilmiştir. Yeni rejim, genç unsur yetiş-

~
~ .n da • sıyası umye ın yükselmesi için alınacak tedbir Arasta camii imamı Abdullah tirmelidir. Fakat gen" otorite ,_ ___________ ,..._, 
•"'"a a rahmet okutur cezala- 1 hakkında '"tal al Ef d" d kif dilm' · B " T hl•k c-km d"k en mu e armızı en 1 e tev e ıştır. a- zorla icat olunmamalı, klik ve 

• gün:~ ld.J" . . d söylemek üzere geldiniz. ZI köylerde tahkikat yapılmak- iltimas eseri değil, genç kudret · e 1 e 
, u a ıyenın vıc aru, . anmalar tadır. · 

lar eksik olsa bile her Bu çeşıt top! , harbi Jerın serbest rakipliği arasın- d 
I• .nkılabın lehine dü~üne- umumiden beri Sik sık tesadüf PAŞAKÔYDE TEVKIFAT dan çıkışı esası tutulmalıdır. 1• r_1•0 e •z 

e;ıı ehine yoracaktır. Bütün edilen iktısadi hadiselerden ol- İzmir, S - Nalbant Hasan ifa Onun için kudret/erin inkipl • y yı 
:1cllarm üstünde o hak vardır. du. Bu toplanmalar, bir çok ci- desinde: Mehdi ( !) Mehmedin bulabileceği bütün" muhitler 
·: imin inkılapçılığı şarttır: hetlerden faydalar temin eder- Menemene gelmezden evvel Pa gençleştirilmelidir. Geoı;, bu 

siyasi ve ~1 iıılerde !er. Bir kere toplanmaların mev şaköyünde halkı şeriat bayrağı muhitlerde, hatır eseri ve para-, 
• sız olacaktır. Fakat her iıı- zuunu teşkil eden işlerde ilim, altına toplamaya çalıştığını, fa zit değil, bilakis, eski kala §U 1 

kılabın taraflısı olacaktır. hctisat vekili Mustafa Şut/ Bq teknik, iktısat, menfaat itibari- kat halktan yüz veren olmadığı hizmeti bu iyiliği yüzünden lil- 1 
D'"uknıemlekette bir ~ khürri ANKARA, ~ (A.A) -Umu- le alakası olanlara biraz da ken- Bir ıtı :::e.!:~; .:~:~• :.:•arlyı- m söylemiştir. tul ve tahamül olunan bir ekal-, 
y· onulabilecek bütiJn. ay~t- mi ziraat kongresi bugün öğle- di işleri hakkında münakaşa et- Fahreddin Paşa Nalbant Hasarım ifşaatı üze- Jiyet olmalıdır. 
il mes'uliyeti, adlıy~nın, den evvel birinci u:numi içtimıl- tirmek, biraz da beraberce alı- Trenlerden çıkanların hüvi- rlne Paşa köy muhtarı Abdur- Eski adam bugünkü imtihan-

rı h~kiminin sırtına }ukle- mı akdetmiştir. Kongreye iki nacak tedbirler hakkın~~ düşün yetlcri sorulmaktadır. rahman t~vkif edi!di. .. . dan kurtulmak için: j 
jClı ektır. Mantıkça degıl, va- yüze yakın aza iştirak etmiştir. meğe davet etmek asrı ıdare u- Hüviyetlerini isbat edemiyen _. ~umalıye~ eşkiyal'.ı ~ormedı - Yaptrklarımız. çocukları-
,ı':a~ça konuşuyoruz. . Bı(meyanda, muhtelif vekalet- sulünün ikame ettiği en doğru ler iki şahit veya tanıdık gös- gını, fa~at kö?.e geldığı~ ha- mız. içindir! 

~~Yemizd~n_. her ~ene ~nkı- !erle, dairelerde fenni müşavir ?eticeleri. itiba~le e~. zengin .. bir termeye mecbur tutulmakta_ ber aldıgını so~leme~~ır. Diye bir düstur uydurmu§tur. 
r vrumak ıçın yenı yem ted ve mütehassıs olarak istihdam usul ve sıstemdır. G1!11d~n. gun~ dır. Seyahat için müsaade istib . Muhtar, k.e!.f~y~ ~ükOmete Sinirlerine kadar garplı ol- ' 

e kanunlar düşünmekten edilmekte olan ecnebi mutahas- muğlaklaşan iktısadı hadıselerı sali mecburidir. ıhbar :ımedı~ı ıçın dıvanı har- mıyan, başka türlü görüş, düşü-
r et ve meclisi kurtarması srslar da aza olarak bulunmak- daha iyi tanımak ve tanıdıktan Seyahat varakalarını zabıta be verılecektir. nü§, duyu§ ve yaşayı§a isyan et 

~i ~u~z. . . tadırlar. Kongreyi iktısat vekili so~ra onları. sağlam _esaslarla tanzim, merkez kumandanlığı ÇOBAN RAMAZANIN miyen adam bize şer getirmiye-

Pr~paganda 
-kuvveti 

HMli.LIYET,. Yunıdan itiba· 
ren bu lıimda eon derece menılılı 
lıir malıale ıilailesine batlaya .. lı
hr. Bütün devletlerin propaganda 
tqkil&hnı yakından tetkik ebılİf 

bir zat tarafından yazılınıt olan bu 
malıaleler, Türkiyeye lıarıı müte
veuilı propqandanın iç yüzünü 
taavir etmektedir. 

lngiliz propqandaunın mahiye 
ti, Franıız propqanduınm iç yü. 
rii. Bunlann ıiyHİ gayeleri -
clir?. İ~e 

1130
et vardır: .J?ahı~ıl'.e Ve Mustafa Şeref Bey açmış ve. bu ba~lamak; ancak bu sıstem ~~- tasdik etmektedir. Meyhaneler . IFŞAA_TI bilir; fakat hayır da vermez. 

ıı b" l'.~n.a dahılıyesını kul .. ebetle atideki nutku ırat yesınde en kolay surette kabılı saat beşte, kahveler saat altıda, İzmır, 5- Manısa- Menemen Dost ihtilaller, Rus ve ltalya Yarından itibaren bu mü-
f)oğrır ~u~umct, keyfi idare- mu~a:·r· istihsaldir. Diğer taraftan bu lokanta ve sinemalar saat sekiz yoluna kadar Mehti ile gelen ihtilalleri, gençliğin, yeni kafa- him makale serisini okuyu· 
wlı:, ke~l?d:;or ~emektir. Adli etmış Vekilin nutku toplanmalar ferdin düşünme bil de 'kapanıyor. Binaenaleyh her sonra ayrılarak Manisaya giden nın elindedir. Yalnrz Türk inkı- nuz. 

ıı ha 1 
,_ en~ıne işliyerek, Devamı altıncı sahifede kes evine gimiye mecburdur. (Devamı altıncı sahifede) labının şakaklarrnda burUfuk- L-----------_, 

re,.etlerın ölcüsünii ve "Çok muhterem Beyefendiler. , 



• 
MlLLlYET SALJ (i KANUNUSANİ ,_,,_...,,. 

--------~ ....... 

HARiCİ HABERLER .• Askeri suçların af ve 
tecili kanunu Ekalliyetler meselesi tazeleniyor M. Venizelos '' um11 

Layiha perşembe günü Mecliste Cemiyeti Akvam meclisinin 62 nci içtimaında bu suJhe taraftarız!,, di 
ikinci defa müzakere edilecektir 
Madde 1 -Kabahat ef'alin-- Firar cürümleri meyamnda ___ m_e_s_ele azayı çok meşgul edecektir 

askeri şahıslar affedilmiştir. nun 86, 89, 90, 98, ve 106 :ncı Ecnebi matbuab 

Yunanistan, muahedelerin t 
teşebbüsünde bulunmayac2 den maznun veya mahkfu:n olan askerlik mükellefiyeti kanunu· Ihtı·la"' f ! 1 Jj Rusvada 

Madde 2 - Türk ceza kanu· maddelerinde zikrolunduğu veç 

nunun ikinci kitabının birinci hile cezalı hizmete tabi bulunan Al L h. Yeni sene M k k "t . Viyana, 5 (A.A) - M. Veni- millet halinde yaşayan 
babının birinci faslında ve 21 larm fiilleri dahi tecile dahildir. manya Ve e IS- kar~ısında er ez QIDl eSl zelos gaeztecilerin sulh muha- nistan için a'kalliyetletC 

şevval 1289 tarihli ~~l~a aske- Kanunun her mahalde ve köy tan an}aşamayorlar "Times" gazetesi yeni sene toplandı d~lerinin tadili hakkında te~b sini~-~s~i .~hemmiyeW1 ri ceza kanununun ıkincı b~ı- !erde neıir ve ilan olunduğunu münasebetile yazdığı başmaka- MOSKOVA 4 A.A. _ Sov- busatta bul.unup bu~unmayacagı bettıgını soylemiştir. 
nın birinci faslında ve 16 teşn- mutazammm 0 mahallin idare 'rdi-· •. ' . . . l hakkındakı suallerıne cevaben 
nı·evvel 1330 tarihli mülg_a "es-. lede geçen 930 ile yeni gı gı- yet, merkezı ıcra kc mıtesır .. m u- d . t" k " "S lh h d 1 . D ft d Şe' · 

hey'etince ve ecnebi memleket. miz 931 senesinin vaziyetini .. .. . tim emış ır ı: u mua e e en e er ar ı: 
rarı askeriyeyi ifşa ve hıyaneti k l ' çduncu . ıbç .. ? 1 nin A vrupaya hakiki ve umwni l 

., k !erde bulunanlar için mınta a a- tahlil ederek 931 senesinin müş evresı uguı . Ih . - . d b B _ ı.ı 
harbiye ve casusluk anunu rmda bulunduğu konsolos veya kilatla dolu bir sene olduğunu M K 1 . . hır su getırecegı sıra a un- orsada muh8JI_ 
muvakkatinde ve 1632 numara· · · ~ enının r larm tadili lehine nasıl teşebbü • [l 

lı asen• oeza kanununun üçüncü bunların yerine kaim siyasi me- kaydediyor ve bunların halli ı- yasetınde. açıl 1 satta bulunabilirim. Umumi aul eddecek 1 1 
murlarca tutulacak zabıt varaka çin gayret sarfı lazım geldiğini mı~tır Rıyaseı bö ,. 

babının birincl. faslında yazılı . " · • _ ha taraftar olan Yunanistan ··y Bursa, 4 (Milliyet) ...u 
sile tesbit olunduğu tarihten iti- .ilave ediyor: dıvam azalıgı \ 1 b k de ı ı ı· 

Vatan aleyhinde "ve Türk ceza t . 1 . e bir meselede aş a v et e- ı metrukede mukayy hl\ ( ·· ) f d d halet "Times" ngilterenın meşgu na M Stalır j 
kanununun mezkftr birinci babı- ren uç ay zar m a e b h" · . re ön ayak olamaz.,, ' tanbul Deiterdarr ŞeJiP 
run ikinci faslında yazılı" Dev- ve ıicile kayıt için müracaat et- olduğu dahili gailelerden a ıs- Pet·rıo!sokı: ~~ 1 M. Venizelos Balkan ittiha- binmekte olduğu otonı't 

ı . aı· yhi i lenen miyenlere müddetin inkızasm- le 91~ de.~um! harp başla~ken rosı? . ıonı ! 1 dı hakkında " Eğer meydana rü üzerinden giderken 1 
let kuvvet en e ne ş dan itibaren geçecek müddet i- oldugu gıbı İngılterede yemden dze ıntıhap o 1 gelirse bilhassa iktısadi esas- ni şoföre ait t b ·n 
"ve mülga askeri ceza kanunu- hk . b"k l milli bir birlik vücude getirmek tunmuşlardlr. lar u··zen"nde vu·· cut bul·acak olan me etm" Doitomdo ı, .,1 

ik. . b bının u·· run"' cu·· fas- çin a i.mı kanunıye tat ı o u- 1.. d . .1 . . ... 1 f" K . 
1931 

1 rş, e er ar ı. 
ıun ıncı a " uzumuna aır ı erı suru en ı- omıte,. bu ittihat Avrupa itihadını ta- mobili cü •· h ·rı 

imda ve "200 üncü maddesinin nur Madde 3 - Tecilden hariç 1 kirlerin manidar olduğun~ ya- milli iktısat prr ; mamlıyacaktır!,, demiştir. för de b:~~ndasarahugf"/ 
fık d Ve 1632 nu- - İ .1. · se . .1. - ~ an a ı a 

o:1uncu rasm a tutulan fiillerin şerik ve müte-J zıyor. ngı ız gazetesı yem - gramını, ışçı ıv - Yunan Bulgar müna mecruh olmuştu Bun 
maralı askeri ceza kanununun şebbisleri de tecilden müstesna- neye girerken·ümit ve cesaret ve diğer bazı m~- M. Kalenin - ne Defterda Ş f"k On. 
üçüncü babının 5 inci _fas~da dır. ta;~i~e ed~'.ek diyor ki: . seleleri :etkik· edec~k~ir. . . sebab emvali met:uk: :.n;:ii~ . 
yazılı "askeri itaat ve ınkıyadı Madde 4 - Adam öldürüpte M. Zaleski Eger ~unya~ ;ıa:dec~ ınsan- Komıser~e~ ?ey etı reısı M. Viyana, 5 (A.A) - M. Veni- nan lsmail Hakkı Bey 
bozan suçlar ve Türk ceza .k:W~ fumuni esbabı muhaffıfe ile ve- yeni senenin beynelmilel si- l~rm ba:ıtı~arlıgı ıçın bır ~-ah~. ~~lotof, mıllı ıktısat hakkında zelos cunanistaru alakadar eden meni şoförü defterdarl'e. 
nunun sekizinci babının bırıncı ya adam öldürmek cürümlerin- yaset sahasında şahit olacağı diy~ tel_akkı e~ersek_ . b~g~n~ kı ılk raporu okumuştur . başlıca siyasi meseleler hakkın derek kendisinden hasa. 
faslında ve mülga askeri ceza de şeriki ciirüm sayılarak asıl faaliyetlerden biri de Cemiyeti v~zıy~t~de_ dunya hızı~ ıçın bu . MOSKOV ~· 4 A:A. - Le- da gazetecilere izahat verdiği minatı diye beş yüz lif 
kanununun 197 nci maddesi'n- fiillerden daha hafif ceza ile Akvam meclisi°:~ toplanması yuk hı~ ınkısan ha~~l~ır. ~akat n~ngrad elektrık fabnk~~arı 120 sırada Yunan. Bulgar münase- bir para aldıkları ve bl 
"de yazılı «cebren ırza geçmek» mahkfun olmuş veya ayni sebep olacaktır. Mechsın Cenevrede şu ?"enış nazarda buy?k bır te- bı~ v?ltluk ce~eyana ıı:u~eham- batından bahsederFk iki memle rine pek az bir kısmıtııt 
ve Türk ceza kanununun doku- ve suretle mahkum olacaklar- ay~l9~n~a toplanmasına karar s~~li medarı vardır . ~ı o da bu mıl _hır kablo ı~al _etmıştır. Bu ket arasında muallak iktısadi darlığın mecruh şofö~ 
zuncu babınin 455 inci madde- dan cezalarının üçte birini bitir- venlmiştır. Ruznamede epey dunyanm daha vası bır tasavvu- nevı kablolar şımdıye kadar Al- meselelerin hakemlik usulüne rek mütebaki kısmrm 
sindeki suç hariç olmak üzere renlerin diger kalan cezalan te- meseleler:: ;'ar. ~on defa _topla- run b~.r parçası olmasıdır. . . manya, ~~rika ve İtalyada ya tevfikan hallolunacağı ümidini /erine geçirdifderi iddilti 
«adam öldürmek» ve Türk ceza cil olunur. nan tahdıdı_ teslı~ai: ~?~syonu Dunya gayret, rz~ırap, ınkı- pılmakta ıdi. beyan eylemiştir. Bu cihet te- ti. ~ 
kanununun onuncu babının bi- r~poru _tetki.k edilecegı gıbı Le: sarı.hayal v~ ~a~a zıyade gaY'." . MOS~C?~A, 4 A .A . . - Tas min ounduktan sonra Bulgaris Bu yolsuzluk ahireti 
rinci faslmda ve mülga askeri Madde 5 - Evvelce neşreclil h~s~anye Lıtuanra aras~d~ ret ıle kendunızı ~~a dol? bır Aı~ı bıldınyor: İz~stıa gaze tanla dostluk, hakem ve ticaret müfettişliğinin tahkiki 
ceza kanununun ikinci babının miş olan şark mmtakasında mu- bıtıp tuk~~ek ?ılmey~ ih~f hayata ve dah~ ~uY1:1k vazı~ele- tesı, L~n~ada cereyan etmekte muahedesi aktedilecektir. sinde meydana çrkmış 
sekizinci faslında ve 1632 numa ayyen vilayet ve kazalarda ce- lar da tetkik edılecektır. Cemı- re hazırlamak ıçın bır tatbıkat olan Hındıstan konferansının M V . 1 s Yunanistamn yr devlete gönderilen eıd 

raim takibatı ile cezalarmm te- · Ak r · · bilh ah d f l b" d d'l · · · tk"k d k di · enıze 0 
ralı askeri ceza kanununun seki- . . . yhetı .vaml metkc ıiksınınd •. ası::ı sdir aBsm kan aza lır şley ~ .ı - mk.e~yısındı. the fı de erbee . d yor Sovyetlerle olan münasebatma kikiye üzerine Şefik vet 
zinci faslının 131 inci maddesin c~li hakkındakı 9 maıyıs 1928 ta- e emmıyet ete e ecegı pu- . u anaatte o an ar ıçın ı: e ı ata an rı evam t d k "ki memleket ara Hakkı Beylerin Devlet• 
de yazılı «hırsızlık ve Türk ce- nh ve 1239 numaralı ve mezkur rüzlü bir mesele de Almanya ve hayrın şerre, muhabbetin husu- eden konferansta hiç bir karar emdas ~ er; ı··nasebat mevcut ca lüzumu muhakeme* 

ka U 1 L h . da y kan s·1 ha ··1" karş 'hai . 'h 1 Ş"dd tl" sın a sıyası mu • za kanununun onuncu babmm nuna ~ zeyye 28 mayıs e ıstan arasın . u . . ı ez- mete: . yatın o ~e r nı ~ttı az .o unmarnıştır.. _ı e ı olduğunu söylemiş ve iki sene muhakemelerinin Bursı ı 
dördüncli faslmda yazdı «emni- 1928 tanh ve 1316 numaralı ve ?'adaA_lman ek~lıye~leı:ının Leh zaf~n ihzar etmesı muhakkak- ık~dı buhr~, . ~ındıstan~a evvel aktolunan Rus _ Yunan tine karar verilerek da 
yeti sui istimal» ve Türk ceza kabahatlerin affı ve bazı ciirüm ı~areaınden ettlklen şıkayetler. tır. . . ~lü sermay~ın ınkişafıı;a ma- ticaret muahedesinin iki tarafa bura~a g~nderilmiştir. e 1 
kanununun altıncı babının üçün lerin takibat ve cezalarmm teci- dir. . . . . . Bu _vey~. başka ~ır sene bıze ~olan İngılız tefe~ku ı!e ye.r bir çok menfaatler ve faydalar Muddeı umumilikçe 
cü faslında ve mülga askeri ce- li hakkındaki 13 mayıs 1929 ta- ~~yetı Akvam meclısının ne getırebılirse. g~tırsln bu ka: lı. sermaye. ar~1?da~_rekabetı temin ettiğini ilave eylemiştir. za mahkemeshıe tevdi 
za kanununun ikinci babının o- rih ve 1441 numaralı kanunlar- 62 ıncı toplanışı olacak olan bu naatte olanlar ıstıkbolde bakalıı şıddetlendirmıştır. Dıger taraf- Bir Balkan ittihadı tasavvuru- şayanr dikkat davanm 
nuncu faslında yazılı «evrakta dan istifade edipte tecil müdde- içtima hakkında Avrupa matbu lirler. İyi '=ilan şey olacak olan tan bugünkü ihtilal hareketi za na naklikelam eden M. Venize- yakında başlanacaktır. 
ve idarei askeriyede sahtekar- ti içinde ikinci bir cürüm işli yen atmdamulıteliftefsirlere, fikirle şeydir. manmda İngilterenin metaliba- tos Balkan milletleri arasında Trende bomr 
lıkıı ve Türk ceza kanununun o- lerden haklarında takibat ve mu re te~adüf ed~e~te~r .. Yuk'.'1- lialyan tahtelbahirleri tmı ~~bul etme~ tt:int b~rj_uva- bir mukarenet tesis edebilmek 

hakeme icra kılınmakta olanlar rıda ışaret ettigımız gıbı mecli- SPEZZİA A A y . ları ıçın hareketın ıdaresını kay irin daha pek çok müşküller ik BEI:GRAD, 4 A.A-~ 
nuncu babının üçüncü faslında · sin meşgul olacağı mesailden . . . . • ~ · · ,-;- en~ betmek olacaktı. Bu şerait tah·· tiham etmek lazım geleceg·i hu- g~ce M'.l~no ~ Zagrep · 
yazılı «dolandıncılık>> ve Türk vlareyaktakıhb'~!~e mdiulhnlakembe ya~ı biri olan ekalliyetler meselesi denız~ ın,d,ınlmiş olan Fratelli tında bittabi Hint burjuvazisi susunun son Balkan konferan- ekspresı_nın hır vagonu_ 
Ceza kanununun u"'rüncü babının a. m.a «Wl". e e er u tecU Bandıera tahtelbahri "'apılan z 

"' d f d ed 1 etrafında bilhassa neş.riyat Y<:· . .. J e ile İngil_te_re arasın~a bir ıızla_ş- smda sabit olduğunu ve fakat agrep ~st~s:onun~ gır 
b irinci, ikinci, üçüncü ve mül- en ıstı a e emez er. pılmaktadır. Fakat soylemeğe ılk ~e~r-ube esna~ınd~ 1~7 ~etr ma zemını bulmalr inıkfuı harı- günün birinde bu mukarenetin bomba ınfılak etmış ve 
ga askeri ceza kanununun Madde 6 - Tecilden istifade hacet yoktur ki ekalliyetler me. dennlıge ~adar ınebilmıştır. Bu cinde kalmıştır. Buna binaendir viicude geleceğinden ümitvar ol cu hafifce yaralanmış :..ıı 
ikinci babının on birinci faslın- edenler hakkındaki takibat ve selesi pek pürüzlü ve üzerinde tahtelbahır, 850 ton hacmmda- ki İngilterenin konferansta ta- malı: iktiza ettiğini kaydeylemiş ha, sıralardan birinin~
da ve 163'2 numaralı askeri ce- muhakematın icrasını talep e- bir çok hesap ve menfaatlerin dır. kip ettiği siyaset. vakit kaza_n- tir. nulmuş bulunuyordu. ·ı·e 
za kanununun sekizinci faslmm derlerse mevkuf olmıyarak; taki- döndüğü bir meseledir. Onun i- likle itlıam edilmekten hali kal- mağa ve Hindistanın idaresıne M. Veni7~ıM mfö.,,..,,.,;" h;. tıi.ir1 e V" 1"n' An,.,,.,., r" ~ 
13S inci m::ıddeı<inde yazılı «zim bat ve muhakemeleri icra olu· çin yaprlan neşriyatta da türlü mıyacaktrr. Halbuki böyle bir müteallik teknik meselelerde -
m ete para geçirmek, ihtilas, ir- nu~. M~~kum olurlarsa cezalan türlü taraftarlı'klar göbe çarp - tavassut ve müdahaleye kimse- Hintlilerle müslüınanlann ara
tikilp ve irtişa suçları» ile 30 un tecıl edılır. maktadır. Mesela Almanya ta- razı olmadığı gibi kimse de bu- sım açmağa inhisar etmiştir. İn 
cı.ı maddesinin (A) fıkrasının Madde 7 - Mevku{ olmryan raftan olanlar Lehistan idare- nu üzerine almıyor. Bir devlet giltere, Hint burjuvazisinin hal 
birinci ve ikinci kısımları ve 3? n_ıa~nunlar bu kanunun nesri ta· ı siJ"ldeki Alman ekalliyetinin şi- kendi tebaasından olan ve ekal- ktan korkarak İngiltereyc tes
nri maddesinin (A) fıkrasının 

1 
nhınder ve mevk?f m~znu~l~r- kayetleri .,azarı dikkate alınmaz ı liyet denilen ba~ka bir ırka men tim olacağını zannetme1ttedir. 

1 inci ve 2 nci kısımları muci- la m~".kuflar tahlıyelen t~~~- sa artık Cemiyeti Akvama kim- . sup bir kısım ehali üzerinde baş Konferansın akim kalması İn· 
bınce "her halde silki askeriden den ıtıbaren yap~ık~~rı .. cu~ senin it imadı kalıruyacağını ~ö- ' ka bir devletin himayelrar vazi- gilterenin, hatta Hindistandaki 
t art veya ihraç" ve ııı.ülga aske- veya _haklanndakı hukmu_n tab'. ylerken Lehistan'm müdafileri 1 yet almasına kolay kolay taham Ajanlarile bile uyuşamadığım is 
ri ceza kanununun 200 üncü o~dugu m~~ıru zam~n mü_ddetı de Cemiyeti Akvam meclisinin mü! edemez. İşte bunun içine- pat ed.;..e_ce_k_u_·r_. ____ _ 
maddesi mucibince "tekerrürün nın yar~sı ıçınde a~~ ne':'1den. Almanya tarafından bu vesile kalliyetler meselesi Avrupa da 
den dolayr tardı veya tembellik d-~~~ a?"ır c~zay~ mus:elzım bır ile bir takım siyasi manevralara 1 daiına pürüzlü binnesele olarak Harp olamaz 1 
ve betaeti veya vazifede ihın,al curum ışledıklen takdırde h~- vasıta edilmek istendiğini iddia 1 kalacak görünüyor. Alakadar SANTİAGO, 5 A.A. - Ce-
ve tekasülü itiyat ve vazifenin larmda 1632 num~'.alı .. asken ce ediyorlar. İkiye aynlan bu iddia 1 devltlerin izzeti nefsini incitme miyeti Akvam umumi katibi Sir 
hini tevdiinde veya esnayi ifa- z~ kan_un_L~~~n 43 uncu mad,de~ !arı bir tarafa bırakıp düşünmek I den bu şikayetlere nihayet ver- Drummond, bir Avrupa harbi- • 
sında temaru7 etmekten veya- sındekı curuın ~~ ~e~.alarm ıçtı- lazım gelirse ekalliyetler mese- \ mek için çare bulunamıyor. Ce-' nin zuhuru ihtimaline dair olan 
h ut mülki ve a~keri ceza kanu- ~ar hakkındakı .ıuku~ıe:. tat- lesinin bu kadar çetin olmasın- miyeti Akvam meclisi yakında şayıaların gülünç olduğunu be
nu mucibince altı a? ve daha bık .o~unu~ _Vuka;da~ı .?1ud~e:- daki sebep böyle bir mesele- toplandığı zaman bu 62 inci iç- yan etmiştir. Hiç bir Avrupalı 
fazla mahkumiyetten dolayı sil- ler ıçınde dıg~r .?ı:: curı:~ ışl_ı- nin hallinde Cemiyeti Akvam timada neyekararverileceği bey hükfu:net adamı böyle büyük bir 
ki askeriden tekaüden ihracı yenler evvelkı curumlen ışlemış meclisi azasından büyük bir dev nelmilel münasebatın safhaları- facianın mes'uliyetini deruhte 
müstelzim olan suçlar" müstes- sayılır . . letin araya girmesindeki müşki- nı takip edenler için merak edi- etmez. 
na olmak üzere diger askeri cü- ı !"f.adde 8 - İşbu ~anun neşn !attır. İki taraf arasına girerek lecek bir keyfiyettir. Lehistan 
rümlerden maznun veya mah- tarıhınden muteberdır. tevassutta bulunacak bir devle- hariciye nazın M. Zaleski ile Almayada grev 
kum olanlar haklarındaki taki- 1 Madde 9 - İşbu kanunun hü tin bu hareketi daima menfaata Alman hariciye nazrrı M. Curti- BERLİN, 4 A. A. - Ruhr 
batın icrası ve hiikümlerinin in-ı kümlerini icraya Milli Müdafaa müstenit bir hesap neticesi sayı us arasında münakaşalar ol?.- havzasında maden amelesi işle-

j 

· Defterdarlık tarafından teslim alınan mülga Düy~ 
.r ·•re binasını Belediye istemiş tir. Bu bina vilayete d · 
ğinden vilayet talip olmamıştır. . 2 

Maliye vekaleti muvafakatederse Beledıye bura ıı · 
fazr tecil olunmuştur. Vekili memurdur. lacağı için bu hareket tarafgir- caktır. rini şimdiden brraknuşlardır. caktır. 

Hafla Irk edebf musahaile: 

Süleyman Nazi.f 

biı: seyerandan bi.:-az yorgun bir mek, tehzil ve itham etmek ka~ la hissetmesi, hissini kuvvetli kırış g1bi bir şeydi, ~e bund~n- : alak ahenkleri duyullljkı 
kartal gibi- tekrar Babıali ci- bil olan bir saha açınca -keyif ve tannan bir lisanla ihsas et- dır ki bu muharriri b_ır muh~r~p, Bu şahikaya Yiikselrı'.pi 
varına döner, orada asıl yuvası li bir yaz günü güneş altında meği bilmesi, hele medeni bir bir mücahit telakkı etmelıyız. ;~lü dol~_urmak. için. ııı~! 
ru, makamını, asıl hayatım bu- çayırlarda şahlanarak koşan bir cesaret yahut l;ir sevkı tabii - Böylece, kaç defa, vatan ufuk- ılımle _mutefennın bır~ı 
!urdu. küheylan gibi- genç ve dinç na en canlı sözleri. söyletmesi Iarında onun feryadını ve eza- mak kı~~ye_t . e~ez. .1 

Meşruti ccn evvel Serveti bir neşe ile kalemi matbuat sü- sayesinde asıl tesirini bu gaze- nını dinledik! 31 Mart irticaın- yalnız 1!1mı~ın bır a!et~e 
Bundan tam üç sene evvel, 61 hayatına sülUk ile evvela katip- fünun mccımıasında İbrahim tunlarında yol almağa, hızlan- te makalelerile icra etmiştir. Bi da, Trabuh~sgarp. felfiltetin~e, adet~ ga~ kopren,_ g~\i e 

Kanwıusani 1927 de, büyük bir lik, mektupçu1uk, sonra da Bas Cehdi imzasile manzumeler ve mağa başla~ı. Bu tarihten itiba naenaleyh biz ona büyük bir ga Balkan h~~ı~etının fecaatleı;ı a v~ ?"ah gulen kalbının / 
teessürle toprağa tevdi etmiş ol 1 ra, Musul, Trabzon ve Bağdat makaleler neşretmişti. Edebi· ren ölümüne kadar, arada me- zeteci demeliyiz, tıpkı, en çok rasmda, buyuk harpte, vesıka gıbı duyan ve kullana~ ~t 
duğumuz Süleyman Nazif kim- vilayetlerinde valilik etmiş, son yatıcedide erkfuıı içinde şark muriyet ve menfa sebeplerile ge hatıra getirdiği edip ve üstat o- senelerinin açlığı içinde ve m~- zılarını ya~a~~ 1b:1 edı~ 
di ve eseri nedir? Bu yıldönümü senelerınde biraz ticaretle de kültürü en kuvvetli olan kendi- çen sükut devreleri istisna cdi- lan Namık Kemal gibi! t.areke zamanında, İstanbul duş ka~ hususı_ bır ıstıd~t 1 u 
gününde onun edebi hüviyetini meşgıil olmuştu. Fakat kendisi si idi. Fakat o cereyanın husu- lirse, yirmi seneye yakın bir Evet, Süleyman Nazif bilhas man çizmesile ezilirken, şahidiz yet_ın sevkıle bu şahık3 l\.t 
ve tesirini mümkün olduğu ka- ;çin hayatta asıl meşgale gaze- siyet ve istikametine göre, bir müddet zarfında Süleyman Na sa bir makale nüvisti. (Ondan ki onun kalemi vatan aşkının ~el_ıyordu. Fakat bU; 
dar .kısa bir ~aç cümle içinde tecilikti, .a~ıl gaye muharrirlik, Halit Ziya, Tevfi~ Fikret veya z~f hemen bütün gazetelere ve bahs~erken makaleci diy~mi- kal~le:de galeyan ~.e fe~eranı- ırtıfa~a:da tutunmak ii ~ 
hulasa etmege çalışalnn: asıl sevgilı şey, edebiyat! Cenap Şehabeddın yanında o hır çok mecmualara devam et- yecegım.)O her yazısşnda bırhe na amıl olmuştu. Mutareke dev mak ıçın ?assas ve tıl 

Süleyman Nazif asırlardan Süleyman Nazif Sultan Ha- bir üstat siması iktisap edemez- miş ve siyasi ve edebi makale- yecana tercüman olmak isterdi. rinde Pierre Loti ihtifalinde bu ma_~_ta _kı~ayet etrn~Z·a.' 
::':ri şair ".e .m~şi yetiş~ş mi~ z?man~da ~arise kaçmış- di ve et?1~mişti. Nazmı her hal- Jer dağıtmı.şu~-. . . Vatanın felak~t v~ tehlike z~- kalemin sese _inkılap e~ere~ o ettıgı fı~;ı ıfade_ ıçı~\ı·: i 
Dıyarrbekırlı hır hanedanın og· tı, ıstııbdat ıdaresı onu Bursaya de nesrının dununda olan bu Bununla ıktıfa etmıyerek ıt- manlarmda mılletın galeyanı ı- zamandanberı meşhur ~ır hıta- ı:ı_ıanda yükse~ ?ır ku,ı 
lu idi. Babası Sait Pa~a. ecdadı I'.efi , ecnebi idaresi de Malta- miinşi daha asıl mevzuuna er- tihatçılar zamanında (Hak) ve le en evvel ve en şiddetle sarsı- be ile uyandırmış ~-ldugu he~e- tıy~~ vardır ~ı ışte 131e~ i~ı Süleyman Nazif Efen di ve İb- il da liepsetti, O da Namık Ke- memi5, yerini ve per•ıazmı daha mütareke devrinde de, Cenap lan onun kalbi idi. İlk yıldırım- can malfu:ndur. Duşmana duş- bu ılıınle o mukemn1e 1 

rahim Cehdi Efendi hep ilim ve . mal gibi zindanda şiirler, vatan bulmamıştı. Şehabeddin Beyle birlikte, (Ha !ar onun başına çarpardı ve müş manlığımızı söylemeği o hepi- bezdi. . c b~ 
edebiyat vadilerinde ir tihar et- a ~kile do!u neşideler yazdı. Fa- Neşriyatı sansürün kelepçe- disat) ünvanlı gazeteleri de ih- terek hislerin en beliğ, en cesur mizden iyi bildi. Nesr inde nö- Süleyman Nazı~ 11 1 

-nişler. · ·· ı ' · · 



Vilayette 

eş kilit 
ni daha bazı 
nahiyeler 

kil edilecektir 
iliye Vekili Şükrü Kaya 

umartesi günü şehrimiz
rcket ederken Vali Mu
Beyden yeni mülki teşki
tbikatının neticeleri hak 

izahat alnııştır.V ekil Bey 
şahsan da tetkikatta bu

§tur. Şükrü Kaya Bey tef 
müfit neticelerinden 

un olmuştur. 

MJLUYET SAU K.~'JUNUSANI 1931 .~ 

• • a yenı na ıye er teskil edilecek 
Hücum! il Ekonomi 

Tıp Fakültesi ve M. T.Odası ---- 1 3 sene ... 
Hırsız hizmetçi Emi

ne mahkum oldu Osman Bütçede 20.000 lira 
Beyin hücumları tasarruf edildi Göztepede miralay Kemal 

-·- Beyin köşküne hizmetçı olarak 
,, Doktor M~z~ar OsmanmtıBa · İstanbul tic;;e~ odası idare girerek birçok sırkatlar yapan 
İstanbul serırıY,atı,, mec - he 'eti dün sabah toplanmıştır. Emine ile arkadaşı İsmailin mu 

smda gene bir makale .. ya~arak Y Bu içtimada Odaya yeniden hakemelerine dün ağırcezada 
Darülfünun ve tıp fakultesı hak . . fl devam edilmiştir. 
k d k . h"' 1 a devam et gırmek ısteyenlerlc sını arının m a ı ucum arın .1. • • k" 1 •• t Evrakı davaya nazarı'ln Emi-

k d
. tenzı ı ıçın va ı o an muracaa -

me te ır. 1 k'k 1 t ne daha birçok evlerde hizmetçi 
Bu makale fakülte hocalarını er tet !. 0 unmuş ur. . rk · 
·· · · eniden asa Henuz geçen seneye aıt taah 1 etmış ve kaldığı bir kaç gün 

~uteessır etmış ve Y hüdatmı ifa etmiyen tacirler içinde kıymetli eşya çalarak kaç 
bıyet uyandırmıştır. hakkında takibat icrası takarrür mışu~. . • . . . . 

Müderrisler Mazhar Os~an etmiştir. I>Ünkü içtimada yerli Muddemm~ı ı_ddıana?1e~w 

[ Maarifte 1 --- Yeni yol 
Liseler 

•••••• 
Hangi yollar terci

han yapılacak Vekalet şehadetna- • __ ._.,_ 

1 • •• d d• Yeni sene zarfında yapılacak 
me erı gon er 1 olan yollar hakkında tetkikata ----
Geçen sene liselerden mezun 

olan talebenin şehadetnameleri 
vekaletçe tasdik edilerek mek
tep müdiriyetlerine gönderilmiş 
tir. Şehadetnamelerini almak is 
teyen talebe 2,5 lira pul parası 
vererek 'alacaklardır. 

Mekteplerin demirbaş 

başlanmıştır. Bazı semtlerdeki 
sokaklar çok dar olduğu için bir 
yangın vukuunda buralara vesai 
ti itfaiyenin girmesine imkan ol 
madığmdan tercihan bu kabil 
yerlere yo11ar açılacaktır. Bun
dan başka belediye tedricen bü
tün sokaklardan arnavut kaldı
rımlarını kaldırarak parke döşe 

eşyası meğe_ karar vermişti_r: Bu inşa-

M ·r k" 1 · b" . ata hır program dahılınde de-
aan ve a etı ır tamım 1 kt ş· ı· B.. ··k 

1 Belediuede 
--------ı 

B u nasıl i"!i 
T erkos şirketinin 

tahlil raporu 
kabul edilmedi .. - _...... .. -
Nafia vekaleti terkos suy 

nun yeniden bir tahlile tabi t 
tulmasma karar vermişti. Ş 
ket kendi kendine bu tahlili y 
parak raporu göndermiştir. H 
buki tahlil esnasında beledi 

.Y"et dahilinde teşkil edi
u.,.--- nahiyeler kUi gelmedi

)'Cniden daha buı nahi
efki1 edilecektir. Bu hu

·en ~ret bir rapor ha2ırlıya 
ili . ye Vekaletine gönde

Beyin bu yazılarını garezkara- kumaş nümuneleri hakkında okudu ve Emınenın teczıyesıle 
ne bulmakta ve kendisinin fa- müracaatler de tetkik ve muta- İsmail~n ?e:aatmı talep etti. 
kültede hoca olamamasına. at- hassıslara havale olunmuştur. Heyetı hakime müzakereden 
fetmektcd!rler. ~ir müderrıs bu Oda meclisi yann toplanacak- ~nra İ~~ailin cürmü tcsbit e-
huıusta dıyor kı: tır. dıle~dıgınden bcraetine karar 
"- Mazahr Osman Beyde hü Bu içtimada, yeni sene dola- verdı.. . . 

·· d · vam o unaca ır. •ş ı - uyu -
gon ererek lıse ve ortamektep- d · ·· · d k' ka · 1 · . ere şosesı uzerın e ı vıs enn 
terde ne kadar demırbaş eşya ol d · 1 ril · k ·ı 
duğunu sormuştur. Mektep bas e. gt~ış e mesıne arar ven • 

. 1 . "d d' . b' mış ır. 
muavın en eşya a e mı ır cet- - •••• 

vel halinde tesbit ederek veka- Pı·yango 
lete takdim edeceklerdir. 

f cn işlerimüdirinin de hazır 
lunması icap ettiğinden bu r 
por kabul edilmemiştir. Bele~ 
ye fen işleri#fllüdiri Ziya B. 
huzurile yeniden bir tahlil ya 
lacaktır. 

ihtilaf çıkb 
Şehrimizde yapılacak asri 

yatro ve saire projelerini ta 
zim etmekte olan Alman gru 
belediye arasında teminat ak 
si ve daha bazı noktalar yü · 

/ı 

ğ 
r 

cum etmek, adeta bir ihtiyaç gi yısile yeniden divanı riyaset, i- Em'?emn bırçok sabıkası var
bidir. O sack fakülteye hücum dare hey' eti ve komisyon azalık dı. Reıs: 
etmez. Kendisinin içinde olma lan intihapları icra olunacaktır. - Bunlara ne ders;n, bak bir 
dığl her müesseseye hücum e- Bundan başka Odanın yeni sene ç~k evlerden eşya çalmışm, de- Lise ve ortamekteplerde ta-

B ı K d 1 d b . ma hü · k dı lebe gu"tüphanelerine ehemmi-&ene eyoğlu, stanbul, der. a m ara a ırza n bütçesi de tetkik olunaca tır. · . _ 

Mektep kütüphane eri 
Piyangonun yeni 
şekli tesbit edildi da açdmakta olan tiç cum etmiş ve onları müteessir Bütçede, geçen seneye nis- Emme, ~glayarak. yet vrilmekteclir. Vekalet buse-

.~~ bqka gelecekse etmişti petle 20,000 lira kadar tasarruf -. Efendım, ben masumum ne yeniden 20 bin lira kitap al- 931 senesinde tatbik edilecek 
iki bakım evi açılacaktır. Orijinal fikir olaun diye du- vardır. d.~ı .. Ekmek parası için hizmet mak üzere tahsisat koymuştur. tayyare piyango planı tabedil-
kını evlerinin kadroın. .. 1 rup durup ortaya bir mesele Bu tasarruf ta bilhassa vari- çılık yapıyorum, bana iftira edi- Mektep kütüphanesinde iki bin miş ve tevziine başlanılmıştır. 
gelnıiştir. çıkartıyor. Hattl hocasına bile datınm fazlasını Odaya verme- yorlar.. ciltten fazla kitap varsa bir kü- Bu hususta, tayyare piyan-

slovakya konsolo- hücum ederek onun mevkiine si wnn geıeıi Ticaret ve Zahire Hizmetçi kızın sabıkaları mü tüphanc memuru tayin edilecek gosu müdürü şu izahatı veriyor: 
göz koymu§~~·" .. .. ··-·· .. borsasının varidatının çok azal- tead~t idi. ~ahkeme kararını tir. Daha az cilt olan mektepler "- Tayyare piyangosunun 

SU gidiyor Dün kendisile go~ştug"?1~z mış olması en büyük amil ol- verdı v7 Emmeye tebliğ etti: de meclisi mualliminin intihap satışı çok iyidir. Piyangomuz 
slavakya konsol0&u mem Mazhar Osman B. bıze demıştır muştur. - Bırçok evlere hizmetçi o- ettiği bir muallim bu vazifeyi her zamanki gibi büyük alaka 
e gideceğinden dün Vali ki: y 1 d"k larak girerek eşya çalmışsın yapacaktır. ve rağbetle karşılanmaktadır. 

den ihtilif çıkmıştır. 
Bu ihtilafın hüsnü suretle 

li için tetkikat yapılmaktadır. 
Belediye kadrolan 

. din Beyi ziyaretle veda - Ben mecm~~a ilmi tenkit ~purcu ar sen 1 ası Mahkeme senin 3 sene bir a~ Meccani talebe Yeni planın ihtiva ettiği csa-
r. yapıyorum. Fakulte hocaları Tıcaret odası bahriye raportö hapsine karar verdi. Haydi bun Maarif vekaleti ecnebi mek- sat şunlardır: ı 

hir içinde benzin m_u_··ı_e. madiye!1 benim hoca~kta rü A.li Rıza .B. vapurcular'8rasm dan sonra aklını başına topla... Piyangoya iştirak edenler j. Mll.Qakka at 
Id - d bahaedıyor d b teplere bir taminı göndererek i7 eposu olamaz gozw~. 0 u~un an . - ~ ır ~ndıka teşkili hakkında Bulunduğun yerlerde güzel gü- .. .. .. d ı...: • • iktar çin bazı müşkilat tevlit ettiğin- , •• • • . 

lar. Boyle bir şey o~sa bıle, fa- bır pro1e hazırlamıştır. Bu proje zel cahş.. onumu~ ~K.; :ne ;cs~te 1!:ı1 • • den 930 senesinde tatbik ettiği- ---

Belediye intihabı memu 
komisyonu diin belediye re 
muavini Hamit B. in riyase · 
de toplanmış, yeni belediye 
nunu mucibince teşekkül ed 
şube kadrolarına göre bazı 
yin işlerile me.şıul olmuştur . 

"r ~~ı d~_<!_~k~arılan kültcye hoca olmak ıstesem da- ye göre vapurcular arasındaki Hukuk mahkemelen· meccantı a Ve ki! al at hı ece e12nı miz "çıkan numaraların imhası Komisyon reisle 
ı mUft.eı e,.~u;ın ıuçpo hi bu bir kabahat midir ki. üs- rekabet bu'"sbu""tün'· kalacak, va- sormuş ur. e ese una gore ı··u k ld 1m B l d l 

edil hıi Y . f k" .. t ·ı t 1 b . . bi usu u a ın ıştır. unun ye tayı·n o un u ar 
az meaı ıyangm te - tüme yükletiyorlar. Bu fakülte pur rakipleri menfaatlannı müs 1~nı ;en~ ~ünascbctile mu- : dr ve ":ı~: e~ ak~· e ıçm r rine numara adedi 50,000 yapı-

. . . nin modem bir şekilde terakki- tereken temin edeceklerdir. , ame atı evır ıçin tatil edilen a Sro t~s ı e ece lıl~· 1 tarak isabet ihtimali tezyit edil Tahriri müsakkafat komi 
.ta naz~ c;'ikkatını ce!p sini istiyorum. Esası, teşkilatı Ali Rıza Beyin verdiği izaha hukuk mahkemeleri mesailerine tajıyer mua ım er miştir. yonlarının Fatih kazasından 
ıçinl bu gıbı depoı· 1~.d1?~- değiştirmek I!zımdır. Yoksa ta göre bu seferki sindika fik- başlamışlardır. Darülfünundan yeni mezun Buna göre bir bilet evvelce başlayacaklamıı yazmıştık. 
o unmaması po ıs mu ın- be d h 1 . d ğ" • • '-"- b'" .. d Muhtelı"t mahk l ld 'b' h k ·a d ber aldığunıza göre komisy 
bild .. 1 . ti' n e oca o sam gene ış e . ış rı, anonım şıl'l~et teşeb usun en eme er olmuş staJ"iyer muallimlerin lise o uğu gı ı er eşı e e ikra-

ın mı& r reis ve zalarile katipleri ta 
--. · mez. Halbuki ben bundan 24 se- Ç<>k farklıdır. Vapurcular da bir Muhtelit hakem mahkemeleri ve orta mekteplerde ne suretle miye kazanabilecektir. . . . d 

9 • f bir h · d"k f d ı - İk · 1 t "t ed"ld' - . edılmışlerdır. Bunlar an Operati ne evvel eyet huzurunda sın ı a etra ı? a top a~~aga yılbası münasebetile tatili faali- çalışacaklanna dair alikadar . . ramıye e: ~zyı . 1 ıgı maralı merke7A Fatih nahiy 
imtihan vererek hocalık kazan- razıdırlar. Proje oda mcclısınde yet etmiılerdi. Tili'.kı Yunan mekteplere maarif vekaleti ta- gıbı 100,000 hra ı kramıye ve k . isli~· Nafiz B 

lr. mış ve hocalık etmiştim. kab.ul edi.ld.ik.ten sonra .. tatbikine mahkemesi ayın on beşinde işe rafından yeni bir talimatname aynca 1000 adet amorti i- omısyon re gme. . . 
1 bb t ha ,~ • ·ı .. .. ll k 'd 20 numaralı Şehremını nahıy ki d 184 k geçı mesı ıçın teşe usa a ş- başlayarak on dört davaya ha- teblig- cdilmişti"r. .uıvesı suretı e uçunc cşı e . . 

1
. ~. c ... ..:ı 

33 Ye e 00- la kt k inl tır. ·ı · tir" sı reıs ıgme 'Jr"&"' numaq 
T kr naca ır. kacakbr. Bunlardan bir kısmı • ço zeng eş ı mış • Sa nahi · · r · 

ratif f ı• tt erkos sulan te ar Limanda serbest bitmiş olup hükümleri tebliğ o- Orta mektep talebem- Biletlerin fiyati yalım üçün- ~yaB yeaı_ rde.1
1
• 1~1 

88 ıye e hl•J d•J k • eti alt k ·a l ...a_ 'ki Tah1W1 eyler tayın e ı mış ta 1 e ı ece taka lunacak ve bir kısmının da mU- nm yam ve mcı Cfl e e.1~ ı şer dir B k . l b' . 
ek"} . Q mın fa r lira olmak üzere mecmu 10 r- . u omıeyon ar, ırer reı ~ a etı virketler mü- T k irketi ra alan yapılacaktır. Diğer Önümüzdeki ders senem ip. radır u 1 ikiıer esasi aza ile Belediye ~t Tabain ve Şirketler Ankara, 5 -::- ~r k08 

f veril- Ecnebi vapur acentalan İstan mahkemelerin muhakeme gün- · 
v n Remzi Saka Beyler ta ha~da henuz bır arar bul limanı dahilinde kömür tah leri henttz uzaktır. Fransız mah tidaaından itibaren ortamektep.. Bu tertipte mükafat 20,000 ~ti~p edi~ek üç .aza ve 

memleketimizin iktıaa memıştir. • . . . . k "' mil ve tahliyesi için bir mmtaka licmesi reisi M. Aserin rahatsu lere 16 yaşından yukan talebe den başlayarak 25,000, 30,000, katipten murelliptir. 
yeti hakkında vücude ge Suyun tablilı ışı sıhhiye ve a teşkilini istiyorlar. lığı da devam etmektedir. al~ıyaca~tır. Bu yaşı tecavüz 35,000, 40,000 ve altıncı keşide- Foça kaymakamını 
aer neıredilmi tir. Jetine havale o~~nmuştur. Tah· Bu mm taka dahilinde vapur- ~ ol~ ılkmektep mcz.unlan de ı 00.000 liradan ccman 250 I k 

rmaye hareketi,~ Unvanı 1il neticeai henuz anl~~ılm~mış lar daha seri bir surette kömür H• . tf l b l tah~ılJerıne devam edemıyecek bin liradır. Ö dürme isteyenle 
f!!lllN ser d ·rar k d" tır. Fakat bu suyun ıçtlemıye- aalcaklardır. Evvelcede yalJdığı ımayeı e a a OSU lerdır. - • - · 1zmir. 4 - Foça kaymaka 

erind~ :: ehe~i-1 
cek hal~ olduğ~~ dair 1stan;- mız gibi limanımıza gelen veya H~yeietfal balos~ perşem- Fakir çocuk'ara kıclık Lutli Bey küçük karde§ile b 

sedilerek deniliyor ki. bul belediye ve vilayet . heyetı transit suretile geçen vapurlar be gunu akşamı Maksım barda Muhtelit mübadelede Y ber gece yansı evine dönerk 
mleketimizin m ht J"f i~ sıhhiyelerinin müteaddıt rapor kömür su ve erzak almak için verilecektir. .. .. k . ve bayramlık elbise arkasından beş el silah atıfo 
mıntakalannda ~84 e ~oo- ları vardır. muayy°en liman eşkaline riayet ve •mıları ilave etmiştir. 3 d ~~ulndmubadcl1e3 ~mın ~yonun4 .. - . . . . kaymakam B. de bu ateşe m 
f . . k · t · k d' 1 B ·· d :ı • a og e en evve u cu ve un Hımayeıetfa.1 c. ~m. ıy .. etıne m. er bele etmictir. Failler karmıe: teşekk. ül etmiştir. Bu te Diğer taraftan şır etı~ esısa etme .. te ır er. uyuz en vapur "- Fabrikatörleı işçilere ken cu" bu""rolar muş" terek bir irtima b Ann 1 b 1 - d F k :ıır :w ':il 

lerdekı ortaklann mikta tının mübayaasma bcledıye ka- lar Iuzumsuz yere beklemekte di haklarını ve mesai ücretini 
1 

"t k be h 3 , ti ut e er ır ıgı un aı a dır. Tahkikat neticesinde Gi 
7 ve sermayeleri yekli· nununun yüz elli yedinci mad- dir. Ecnebi vapur acantaları de- verdikten sonra fazlaolarak mü yaptı ~r v~ ~u dca ~ ~:ye Talat Hanı~~n riyasetinde içti- Ji Mehmet Ali, Taşçı Hüs 
5, 154 Türk lirasıdır desindeki sarahat kafi görül- niz ticaretinin kömür ve işleri kafat ta vermek istiyorlar ki um~ıye ti ~ ın t e 1 . d 1 e~n ma ederek. sut damlasında mu- isimlerinde iki kişi yakalan 

rde 1irketlerin tediy·~ mü mektedir. , için serbest bir mmtaka tefrik her halde iyi bir şeydir ve h:ril~ u~.lrırasde k~ 9e op ant 1~ ark. . • kayyet fakır_~<><:~kla~a kışlık v~ tır. Bunlar istiçvabrnda kay 
. . . . 1 D · t' n mu eme e ı uncu a ı ornıs- bay. rami.ık .. y unlu .. elbıseler tevzı kamı 0··ıdu .. rm-'- ı"çı"n pusu k sıne tesirlerine misal ola edilmesinı ıstıyor ar. enız ıca rinlehinedir Binaenaleyh iıı:çile f l" ti" h kk d .. ·· t:a 

92 · · ·· d" · · b h t tah · ':il yonun aa ıye a ın a goru- cdılmesı ıçın müzakeratta bu- duklarını itiraf ettiler. Bunl 
. g aen~ı~de Tür~ sir- k r~tı mu unyetı u usus a - rin aldanması mevzuu bahsola- şüldü: Yunan hükumeti tarafın lunmuş ve bir kısım tüccarlar ta 'li\.v.ada sabık S. Fırka reisi 
ıle ccnebı şırketlerm faiz y • h kıke ba~lamıştır. m d b" T ak da alın f d d k 1 •. vı-

. •• h ' A • enı çı Se b "kif h az.,, an gar } r ya satın a• r~ m an a umaş ar verilme- leyman, bu adamlara taba 
.u, ta vılat amortısm:ını ne aşı mu a Kambiyo fiatleri cak çiftlikler hakkında bitaraf sı vado~unumuştur. aımış, pusu yerini bizzat i 

aız olarak ~emleket bari Anafartalar kumandanı Evvelki gün Sanayi birliğin- Dün borsada İngiliz lirası Aza M. Hörter, Türk azası Cev- Hedıye kazananlann hap etmİ§ ve kendilerini kurt 
lirae ~~ ~ktarı3,700,000 M•••TAFA KEMAL de toplanan trikot~j fab~ka~ö~- 1030 kuruştan istikrazı dahm det Bey ve Yunan azası M. Flo- listesi asıldı cağını vadetmİ§tir. 

ı a a~ ır.,, . . ve:. leri hüsnühal ve hızmetı .. g~ru- 98 den ve Dü ' u muvahhade ridcs ayn ayn izahat verdiler. . . Izmir vali muavini Saip B 
. anonım, lımıtet ve tle müllkat len içşilere" sene başı mukafa· 85 r d yun 1 .. .. M r t • l • Yerlı mallar haftasında tertip hadiseyi mahallinde tahkik 

ratıf ~ahalardaki serma- _ ... - tı vermeği kararlaştırmışlar - .. 1~~ an 92~~~ e gormuş- a ıye ayın en olunan vitrin müsabakasında bi yor. 
eketınin umumi neticele Renkli haritalarla d;;, tür. tın ... ~~tur. İstanbul zat maaılan muba- rinciliği ve ikinciliği kazanan 
retle ifade edilmekte- Bu mükafatın bazı takyidata Koyun ıhracab •ibllfi memurlanndan Üsküdar mağazalara rey verenlerin isim Fırka kongreleri 

.g ~ senesinde itibari ser- tabı' tutulması itirazlan mucip Son bir ay zarfında Atinaya masası kitibi Sabit ve Beyoğlu terini muhtevi listeler dün talik Halk fırkatı nahiye kongr ı 105 ı· ı Yaun: R11p11 Ev•/ ,27~,458 ır~ . o an olmuştur. İstanbul tarikile Anadoludan masası katibi Zihni Beyler Ma edilmiştir. tinden kısmı azamı ikmal e 
rket aynı sene ıçın de Fiatı: J lira Sanayi birliği katibi umwnisi -§!wnp~:JfA3 UnAO'f BJ>'Rll OOSl liye vekileti muntazam borçlar Listede isimleri bulunanlara miştir. Cuma günü hepsi 
,967 lira kazanmışlardır Dnıeı matbu•• saht tube•lade Nazmi Nuri B. bu itirazların tir. Hayvan ihracatı inkişaf ha- müdüriyetine maaıı aslilerile hediyelerin tev.ziine baılanmış- marn olacak ve ka.ıa kongrel 
Dlıktar 9~ senesine nis- • gayri varit oldu v unu söylemis lindedir. naklen ta in edilmi lerdir. tır. b la acaktır. 
,751,000 lira fazladır. 

i en büyük nasiırlerimiz
iridir. Zaten nesri gizli giz 
ilerle muttasıl bir nim ka

ve içinden içine duyulan 
akamla muttasıl bir nim 
Yaklaşır ve tannan bir a
varmatlan rahat edemez. 

nıan Nazif nesrinde de şa-
ta nazımdan daha kuvvet 

rdir; ve bu nesirde bir teJ, 
vveti, bu yazılarda bir hi
esiri vardır. Bir fikir ifade 

u ken güftelerini bestele
. e bir musiki duyurmak 
1 muhitimizde maattees
diren takip edilir. (Hal
her san'atkar o makamı 
kalbini 

.. . . . - T k aznnda rine tariz edeyim. Her zaman Süleyman Nazif emsalsiz bir lerinden ve felaketlerinden a- sında icraat adamı idi. Harbi U 
mumessıltdır. ıp 1 ~an 0 ka tabii ve samimi kuvvetlerin tam derecede neşe, nükte, bıkmaz lan bu eserlerin cümlesi son de- mumi içinde Cenap Şehabcddin 
kud~:?aı:ıın son~cu;~ .0 

·n 0 ka- bir inkisafını gönnek istiyen ve yorulmaz bH- zeki ve istihza rece edebidir, ve hepsinde bazı Bey ve sair üç arkadaşile "Asa 
dar buyü~. (ve. ~ 1~1Bey gibi her zaman rüzgarlar ve fırtına- ile konuşurdu. Ve bu yoldaki pek güzel sahifeler vardır. Ma- rnnüfide Kütüphanesi,, ni tesis 
d~r .~evdığı ~- şaır v~ . f halis lar arasında kavgalarla hücum- yaııJarı da nefistir. Rıza Tevfik alesef bunlan burada tahlil et- etmiş ve burada Abdülhak Hi
b~f' ustat ! ~ul~yman 1 azı b"lhas lan seven üstat daha kat'i ten- le eğlenmek için onu takliden mek değil, haklarında iptidai midin adedi kırka varan eserle
bır ~oman~ktı. ys~td~;~ ~Ha kitler ve hic şüphem yok, daha yazdığı makalelerle Ruşen Eş- bir fikir verecek surette tadat rinin külliyatmı basmağa hafla 
sa. amFrk ema 'd d u Va "ctor mt:ıah~zeli hükümler işitmek, ref'in "Diyorlar ki,, ünvanlr e- etmeğe bile imkan bulamıyo- yarak on kadaı: cildin tab'mı ik-
mıt ve, ransızca a a, ı d b' nk · b' k a· 1 • daha ba ılın H 'd B .. b ta- d' 1 k isterdi o zaman ha- e ıyat a etme ızzat en ı- ruz. ma etmış, aynca s a-

ugof ~h· uguhn kl? mı· un ın emte · 'ru'n d.evam ettig"' ini sinin yazmış olduğu cevap ede- Daha toplanmamış makalele- mıı bir kaç divan daha tabcttir-
zam, ası ve a en ı ısanın yat ve esırı b" r k k · 'b' h d - h"f k d · • (Y k !iri A · Be · 
mcikerrcr terkipleri ve artık kul daha iyi duyacaktı. ıyh~ftıml ı~mdend~eşe ı ve şa ra ~. glı .. ı, ~r. yalz bı~ı sakı e ka ar bmış.til . d akzı ti' vnl ı d" yın 

. . "d" . . . sa ı e erm en ır. sus u ve ıtına ı ır ço me tup- un ar an ıyme ı o an ıvanı 
l~~mlı:nayan kelı.?1elen~:. eskı ı- Bari, Namık Ke~~lı?kılc; ~1: Bütün bu makalelerinden ma lan da vardır. Bunlar da hep bü bu esnada basılamadı.) 
g!, .bızden tebau~l ett~gı yahut bi onun da, k~":dısının . tabı_rı ada Süleyman Nazif çok küçük yük bir üslup merakı görülür BilShare, hayatı bakında bir 
hızım ondan .~za a ştı~m~~ ~u veçhile "ceraıdı yevmıyenın ve yahut mutavassıt kıt'ada, ha ve hepsi de adeta bir gün top- çok malUmat toplamış olduğu 
hak~ak~ır .. 8~ man a ı d ıç mahkumuzeval sütunlarında ,, 7.ısı az, bazısı pek çok okunmuş, lanmak yan yana gelmek, ve Ziya Paşanın külliyatını da ta
bir tılmız, ısrıne e a';; e ~n perakende kalan ve nisyana ka- mensur ve manzum bir ikisi mü muharrirlerinin zarafet ve mu- bctmeğe başlayarak yalnız man 
hiç bir kimse bıra ma an gıt- rışan bu makaleleri bir veya bir tercim ve çoğunun mevcudü vaffakiyeti hakkında yeni birer zum eserlerini ihtiva eden bir 

o- · i e a- nümune olmak ümit ve arzusu- cildini neşretmitşi. Edebiyat i -

hak Himide ait işlerle mcşg 
yetten fariğ olmazdı. Onun 
buattaki mevkiini anlamak i 
hayatta ne cevval olduğunu 
tırlamahdır. Gazete idareha 
terine girer, çıkar, yeni ya 
lan sorar, öğrenir, her zümr 
le temas eder, sözlerile herk 
büyük bir tesir icra ederdi. 
daima neşeli, nükteli, zarif 
natuktu. Ba yolda da N 
Kemali hatırlatıyor. Heye 
hayatta belki en kıymetli bir · 
surdur, gençliktir; ve o, bu 
barla hiç ihtiyarlamamış, zi 
projeler içinde, ve tasavvur 
tio-i bu ağır mesai.} i iktiham 
mek kuvvetini her zaman 
fazla duyarken. her zaman 
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Fikir, ~l.z;ah, Edebiyat, 
,. • ._.... .. •'" • ._uzunu..,_••=~~~•= ....... -.~,*:--.. 

Asrın umdesl "Milliyet" tir 

6 K. SANİ 1931 
iDARE.HANE - Ankara caddetl 

No: 100 Telırraf acır..i: Milliyet, t .. 
tanbul. 

Telefon ....,....Jarıı 

lıtanbul 39U, 3912, 3913 

Dün hararet en çok l S en u: 1 O 
dtrece ldL Bugün ruzgtr poyraz 
e&ecek hın kapalı olıcıknr. 

Emin Rihani bu yeni eserin
de olrnyuculanna Yemen'den 
bahsediyor. O Yemen ki pek 
çok hususiyetleri vardır ve me
raklı nazarları daima kendine 
celbetmiş bir krtadır. Her uzak 
ve meçhul yer gibi hayallerde 
efsaneler yaratan bir kıt'a ... 

Yemen son zamanlarda ecne
bi gazetecilerin gidip ziyaret et 
tikleri, okuyucularına sütun, sü 
tun yazılar yazmağa vesile teş
kil eden bir memleket oldu. Ge 
çenlerde bir Fransız muhabiri 
tarafından yazılan yazılar oku
yanların az alakasını tevlit et
memişti. Fakat çok kuvvetli 
lbir gazeteci olan Emin Rihani' 
nin diğer ecnebi muharrirlerine 
karşı olan faikiyeti ukarda de 

Beyoğlu dördüncü 
mahkemesinden: 

llcvoğlunda lstikl:U caddesinde 
325 nıı1" . ralı Sent Antuvan ıpartı· 
manında s;;kin iken lıaiyan hastane· 
&inde vefat eden Diş tabibi Aram 
Arnyın efendlnin terekesine mıhke· 
mece vazıyet edildiğinden tarihi 
11Andın itibaren eshıbı mıtlOp ve 
alakAdannın BiR ay ve veresenln 
Uç ay zarfında Beyoğlu dürdUncU 
sulh hukuk mahkemesine müracaat· 
lan lüzumu llln olunur. 

T. A. T. 
Şebzadebaıı Hilll tiyatrosunda 
Salı günU akşamı 21 de umuma 

(Perşembe) günü g-UndUz saat 15 te 
( talebeye ) ve umum• ( Başı du· 
man lı \ voJ vil 3 erde. 

Uçurumun kenarındaki kad 
-Fransızc 

Görüş 
Bu edebiyat ve sana 

muasının ikinci ~ayısı ç 
metli makaleleri muhtev· 

üzere in~ar etti. içinde 
ve resme dair yazılar! 
ne~rlyata ait tenki,ler de 
maktadır. Karilerimize 

Zayi cüzdan -
kasından ra,arnf ku 
cüzdanımı ka yb~ttim. \ 
alacağı:ndan eskisinin 

yoktur. 
Şark d~miryollarında 

l\!Phmct .\:i 

edebi romanı: 'l 4 j A . ..,Şuayp Efendi? .. - . . . . 1 Ben ?e mahsus: J Gönlüm kimi çeker, gözüm han j - Amma. hangisi daha iyi ?.~Bütün bu 1§.fl::ırr dinl 
.;>Uayp Bey, gene hıç ıstıfını - Bılmem bana hiç öyle gel- gisini ayırırsa ona yanaklarımı I - Yoo .. Benim için mesele sonra, gel de Mithata: 

Hayati beyin de bütün gururu 
ve nazırlık kibri bu gece üstün -
deydi. Kibrin, nazırlık sandalye 
sinin verdiği şımarıklık ve haki
miyetle sesine ayrı bir ton verUi 
ve ... bir az onunla konuştu: 

- Nasılsınız, ne yapıyorsu
nuz bakalım Yahya Şuayp Bey? 
Bu günler de hiç nezarette de 
göründüğünüz yok! 

Komisyoncu, devlet hazine
sinden firenk simsarla birlik o
lup aşırmasını bilen her iş tella 
lı, dikkat ediyorum, en küçük 
bir fırsatı bile kaçırmayor. 

Ayni sorgu bana ve benim gi
bilere ,-ı!saydı, hiç şüphesiz ce
uı: .... -- -. . slih t muka- ı 

L-_.,.,...t dı te a · 

Etenı JZZET 

bozmadı, meyor. Bilakis, sıcak kanlı, ko- belki uzatacağım. Bu kadar di- öyle değil. Bence evlenilecek - Şeyh zade ... 
- Ne yaparsınız Beyefendi nuşkan, kadın ruhuna çok yakın dinmeye, peşimde dolaşmaya 1 kadına göre vaziyet ve karar de Deme. Fakat. Nüsrcti 

Hazretleri, dervişin fikri tıe ise bir erkek... lüzum yok değil mi? .. Maama-1 ğişir ... İlk önce kadını bulma- gece bir somurtkanlığı, 
zikri de odur. . . Dedim. Küplere binecek ol- fih, ben de hiç bozmayorum. lıyım ki onunla evlenmeyi dü- !iği ve hoyratlığı vardı. 

Diye sırıtmalarına devam et- du: Hepsine: şüneyim?.. nuşmayor, su~at asıyor, 
ti. Maamafih, ne olursa olsun si - Aman Hanımefendi. Mu- - Mavi boncuk kimde ise - Etrafınızda bu kadar ka- nen şeylere bır, iki keli 
nirime dokunan bir adam. Ney hakkak latife ediyorsunuz. İm- gönlüm onda... dm var .. Tnıyorsunuz, görüyor cevap verip geçiyordum 
se ki, o sırada Rifat Şükrü, Mit- kanı yok. Der gibi oluyorum, dehşet'i sunuz, beğeniyorsunuz. İşte, beni kıskanıyor galib 

vahım: hat, doktor, Celile, Nihal, Şu- Bu sözlerinizl-e hem kendini- alay ediyorum. Hele Mithat sa 1 bunlardan birisini seçebilirsi- de bıı ~ıskançlığa 
- Teşekkür ederim. İyiyim. kQEe, Zerrin filan yanımızda top ze, hem bizlere iftira etmiş olur hiden şeyh zade. Öyle tuhaf söz 1 niz !. . mül -edemıyorum. Ben 

siz nasılsınız?.. landılar da biraz gülüşmeye, a- sunuz!... teri ve halleri var ki .. Hayati! Bu fikrime de itiraz etti: senin ~~ı:ıetli,_ tapulu ma 
olacaktı. Fakat, bu öyle yapma- laya başladık. Rifat Şükrü de Hepsinin kulağı biribirinin ile fikirleri taban tabana zıt. Ev - Hanrmefendiciğim.. Gör- kü degılım kı bir de t 
dı. f{emencecik, gene ellerini bir türlü Hayati Beyi çekemi- ağzında. Gözleri başka yerde i- lenmek konuşuluyordu! düğüm, tanıdığım, beğendiğim tahammülüm olsun. 
uğuştura uğuştura, kınla dö- yor. Müthiş kıskanç. Hem sinir se kulakları, kulakları orada ise - Niçin evlenmediniz?... kadınlar, hep sevilecek, peres-. Ona: 
küle: li, ihtiraslı, çekemez bir adam. gözleri bende ve benim etrafım Dedim. tiş edilecek kadınlar. Onlardan - Beni sev ... 

- Pek yakında ziyaret ve is- Fırsat bulur bulmaz çekiştirme da. Rifat Şükrüye tam cevap - Kiminle evleneyim?.. her hangi birisin-e insan nasıl - Bana aşık ol!.. 
tirhamlarrmız olacak efendimiz. ye başlıyor. Bir aralık bir iki da vereceğim zaman, doktor gel- Dedi. kıyar da evlenir? .. Yazık olmaz - Benim ol ... 

dedi ve ... arkasından ilave kika kendi kendimize konuşabil di: - Siz önce evlenmeye karar 
1 
mı? ... Bence evlenilecek kadın- Fil~ da demedim. Ak: 

etti: dik, hemencecik: - Hayati Bey bu akşam hiç verin. Sonra, evleneceğiniz ka-

1 

la sevilecek kadın bambaşka - Işte sana hoşlandı 
_ Bakır ve simli kurşun im- - Belkiys Hanımefendi, bu a iyi oynayamadı.. dını bulursunuz. . . şeylerdir. Kadın evlenince kırı- kadın. 

tiyazları için Beyefendimize bir damla da konuşmaya nasıl bil- Deye, başka bir laf açtı. Ben, - İşte, bütün müşkülat ora- lır, örselenir, solar. Hangi vic- - Ye iç, zevkine bak!. 
müracaatim olacak! mem tahammül edebiliyorsu- bütün bunları bir ışığın etrafına da ya?.. 1 dan çiçek gibi yalnız korka kor - Benim sana doya 

nuz?... üşüşüp b91u boşuna vızıldayan - Neden?.. ika sevilecek, korunulacak, üze- ğim zamana kadar sen d 
Hayati Bey, güldü, uzunu- Dedi ve .. İlave etti: pervanele~ benzetiY-_orum. Na- - Evlenmek iyi bir şey. La- rine düşülecek bir kadının ör- doyarsın!.. , 1 ıc; 

zun güldU: - Kaba ruhlu, hiç te zarif ol- file yere yoruluyor, nafile yere zım bir şey. Fakat bekarlık ta 1 selenmesine, solmasına taham- i ,,c 
- Burada da mı iş tekaifleri.. ..h" <l d • ·ı ·, 1 N l b · · 1 l • b"l" 
l ud••- - , f'üın 1f a am eırı mı ... , • varısıvor ar: e vaosa ar os. ıvı!.. mü eae ı ır?. 

Fransız PVonra 



nelmııe1 temas-' ölmüş bir halde girme ; -:: . ınev /f 
bur olmuşlardı. Ve tab 0 atıle o- . \ 

lar ve biz yunun yirmi beşinci da'..ckasın- 1 ı 
:, nedense bilhassa son se- da maçta hiç biri yoktu. Şim~i: 

d 
e milli ve hususi ecnebi- biz, bu mağlubiyettc;n yanhş b•r . a Illııor temaslarına hiç ehem örnek olarak ecnebı t~kımlarla 

1 
vermiyoruz.İhtimal diger tema~larda:1 korkuy 

ısızcadaıer b h . . e nazar~n .~ ususta Spora mağlubıyetlerch.ı: s~n / 
şeylerilssasız! Çunku 928 Olem- ra veda etmek icap etseyd.ı ?u- / 
!~~u. gün, başta futbolün mucıdı ''.e 1 
nuddet şüphesiz en iyi oyunc.uları İngı- ı \ 

llzler olduğu halde, bırçok ma
ruf namıdar taknnların ortadan . 

sına 

emişti 
ymu 
hatı 
diye 

' çekilmesi lazımdır. 
Beynelmilel temaslara A ,.ru , 

palılar çok ehemmiyet veriyor
lar. Noel yortuları munasebeti-
le Fransa, Belçik~, İ~viçre . ve 1 
sair memleketlen muteaddıt ec ı 
nebi takımları ziyaret etmişler 1ı ve mühim maçlar yapmışlardır .. 
Nazarı itibare a~rnması icap :- ı' 
den cihet mesela Fransaya gı
den Macar, Çek, ve Avusturya 
taknnlarının maçların hemen he 
men hepsini kazanmalarıdır. 

Belki biz diğer sporlarda ol
duğu gibi futbolden de onlar- , 
dan geriyiz. Mağlup oluruz, ef
karı umumiye bize ne der, bi
zim için fena düşünür, dersek 
bir . <ızo gibi temsili, takımları-

diğinl sporda da urafeti11i muha·. mızı saklarsak, sonra mecburi-
1 

dı. Çd ediyor .. Broklin otomobil yet karşısında elim vaziyetlere 
yarışında .. 

ndaki malUbiyetten son- düşeriz. Sporumuz ancak temas 
!ar neticesinde terakki edecek

ocasıııı:rasyonculara, mil11 takım 
sebeıalanna bilen bilmeyen 
ızını ~ olan olmayan hücum et-

arlılara olan mağlubiyet 
ima zimet, bir facia olarak tav 

tir. 

Cuma günkü boks 
maçları 

çq it " ı • ı.I{ --

• 
Noel yüzme 

kupası 
1906 senesindenberi Parist) . 

Noel kupası namı altında mü
him deniz yarışları icra edilmek 
tedir. Fakat Fransızlar nedense 

1 
bu yarışları ekseriya kaybedi
yorlar. Bu seneki yarışlar da e
hemmiyetle karşılanmış, fakat 
ümit edildiği kadar heyecanlı , 
olamamıştır. Zira 21 yüzücü i / 
çinde İtalyan Gambi adam aku 
1ı bir farkla hasımlarını geridt , 
bırakarak en ehemmiyetli yarı
şı ve dolayısile kupayı kazan
mıştır. 

Fransızlar Gambinin formda 

1 
ve kudretli bir yüzüşü olduğunu 
yazıyorlar. ı 

Güzel bir Fransız kızı olan 
İvan G. 100 metreyi 31 saniy, 
3/ 5 te almıştır, ki bu derece ,. 
Fransız rekoru kınlıyor deme~ 
tir. 

,,,... , 
• 

5 

• 

Fener-Beşiktaş 
Önümüzdeki cuma günü Fe- Spor için Kllzet tılr propaganda . 

ita/ya ~e/lalıtı 
nerbahçe - Beşiktaş arasında 

milhim bir lik maçı vardır. Ga- F ransada Noelde 
latasarayrn yaptığı üçmaçtaaldı yapılan 
ğı 8 puana mukabil Fenerbahçe 
iki maçta 5 puan alm!§tır. mühim maçlar 

.. hEğer Fenerbahb' li~e cumb.a. g~- Neol yortuları münasebe -
nu as~ıru yene 1 rse . ırı~~ı tile Fransaya maruf ecnebi ta
de~reyı Galatasarayla hır . sur- kımlan celbedilmiştir . 
pnzle k~r~(laşmam:ık şartıle be Fransguın en kuvvetli bir ta· 
rabere .bıtıreceklerdır. . kımı olan Olempik dö Marsey 

Beşıktaş maçı bu ı:ıokt~ı na- dört günde üç maç yapmış, fa. 
1 zard~ şayanı ehemmıyettır. kat yalnız Karlsrohe taknnım. 

. Bı~e ~alırsa ~ı:nerb~hçe tek- 7 - O galip gelebilmiştir. Bunlaı 
I nık cıhetıle rakıbıne faık oldu- dan amatör Çek takımlarından 

idi.Haddi zatında bir Tür 
"d""' illi takımı Mısırda 928 ug~ , 
ve b el çarpiştığımız ve iyi 

ma gl.er aldığımız, Mısırı tem

Önümüzdeki cuma giinü Ga
latasaray klübü salonunda ge
çen cuma tehir edilen boks m aç 
!arı :1•apılacaktır. 

Bize yabancı kış sporlarından ğundan bütü~ _oyuncularının ça- Moravyaya 4 _ o ve Pragın me:o 

it 1 F h 1 ·ı } b• 'ki } llışması takdırınde mas.ı kazan- hur Spartasına gene 4 -.O lam<; aya- ransa eyne mı e ısı et yarış an mamasına bir se~p yo}ttur. ğlup olmuştur. 
Pariste kıslık velodromda Fransızlar profesyonel ve a- leri Mişorları bu yarışlarda ken .?P0.r ale~ı . . Fransa kupası galibi Rasin 

takıma, mağ!Up olacak 
cekti l değildi, ve değildir de. 

'r şey!D~du. Sporda bayrağımızı 
eni d" f vesilelerle miidafaa et

an millt takun oyuncuları 
ke ~ok ehemmiyetli maça 

etti J;:··~ yıpranmış, maç zevki 
ma: 
, decJ; 

al 

tevi 
'ndc 

ılarla L!~~~;~ 

Marsilyada 50.000 kişi
lik bir stadyom yapılıyor 

Ahiren Marsilyada belediye
si tarafından büyük bir stadyom 
inşasına karar verilmiştir. Stat 
50,000 kişi alacaktır. 

• .. .. İ . . .. . • , 1 Spor Alemı gazetesının temız klüp dö Frans Macar üypeştS-:: 
İtalya - Fransa takımları ara- mator sur'at ıyarışları talyan- dinı gostermemış, maglup ol- bir şekilde ve her hafta intisar c. A. P. takımını 7_6, c. A. ta 
sında bisiklet müsabakaları ic- lar da omniyon ve dömi fonu muştur. Bu sukutu hayal karşı- edeceği bildirilmektedir. kımını 4-1 yenmiştir. 
ra edilmiş, Fransızlar iki İtal- kazanmrşlardır. sında Fransız gazeteleri her za Sekiz senelik bir maziye ma- Viyenarun Rapidi de Şo-Mel-

. . . .. .. lik olan gazeteyi intişarda gör- huz muhtelitini sıfır sıfıra bera 
Yalnız Fransızlar cok sevdik manki gıbı sutun sutun yazrjmeği kol~eksiy~nu olan sporcu- b~re.kaldrğı ilk maçtan sonra i 

!eri, ve o derecede de güvendik , yazmıyorlar. lara tebşır edenz. kincı oyunda 3-1 yenmiştir. 

yanlar da iki galibiyetle beraber 

bir netice istihsal etmişlerdir. 

tıir fo.'ı oslcon/rl ıııiisabakası Not/ münasebetıle 450 kişioın iştirak eylediği Parisle yapılan 

,,~;" vrupa lig maçl~rın~a 1 

/!9Jj§le Sen. ne_hrlnde Noel mOnas!lırlile mevsimsiz yapılan yüıme yarı <ı 

! ı l I , l!!!!!!!!!!'l!!'r.,ab"',"'u"'n"'i"';"'im"'a"'~"'İ"'ı~!!!!!ua"',"'e"'ne!!t!!m!.lu · 

in h takımlarırı vazıyetı 
nda ~';ikada: 
,\ li Antverp futbol klüp 
. 1 d• Berşem spor. 
ın e 

a · ı · anyada: 
. Jlerin fazlalığı clolayısile 

rctın t ·ı · k _ ı n rnma tal:sim edil-
" I neı 
o ' 
dı. J1 
or l - Viktorya 

' kelim V aker 
um. lf.l .~ 
liba ! _,.,..._·~~----._.,,. 

t 

B - l - Tenis Borüsya 

2- Mineva 

Şimali Baviyera: 

Sp. V gg. Fürt. 

ı - Nuremberg 

2 - V. F. R. Fürt 

Ci'nubi Baviyera 

1 - Bayern Münih Nutlde 1-ra ıo iizlarla ,..,ı., caı utr arus.rıda yapılan bir /ut/Jol mqçında 

2-860 Münih 

Lüksemburgta 
1- Red Bay 
2 - Spora 

İtalyada: 
1 - Jüventüs 
2-Rom 
12 Ambroziana (12 mevkii iş-

Şa~ki İsviı;rede: 
ı - So dö Fon 
2 - Ü ran ya 

İngilterede: 
1 -- Şifiltvelt 
2- Arsenal 
3 - Derbi kuanre 
4- Portsmut 
5 - Astan Villa 
6 - Vestham 

gal etmektedir.) '!!!!!"!!it! ________ """!~'!"'!!~ 

Merkezi İsviçrede; 
1- Bal 

Dr. A. Kutiel 
Cil~ Frengi, Bclsoğuklugu ve 

.ıJeıni i;..:tiJar muayene v w clekrrik 

1 f düriyetine sabı k Mardin me mleket 
hastanesi sabık bok.imi Cevdet Şakir 

1 

buı üslllnde pJtenll hokey lıtynelmflel -i<oşucutar, Ark dil trtyomj altından 
maçlarına ait enfes bir ajiş 1<ecerlerktn 

-!!!!!!!rl!!!!!İ!!!!!!!l!lll!!l!mmm!!!lmm!!!!!! 1 

P~L MERJKLIL!HJNJ -
Türk pu:larına a.iı 
katalog ve yeni 
bir pul mecmu
ası IO k~nunu· 

sanide çıkacaktır. 
Arzu edenler ad
reslerini bildirsin· 
Jer: PuL MEŞ-

1 !ERi lsıanbul San Bedesteni 

Dr. Taşciyan 
Belso '· 

lstanbul mahkemei aslı~· e beşinci 
hukuk dairesinden: 

Plra,kuva efendıain Kumkapıda 
Tavq! Süleyman a~ mıhıllesln
delci kantarcı sokağında 8 No. lı 
hanede oturan Kosıl alevhine ikame 
eylediği ferağ dı \'Uındın dolayı 
gösterilen evrak suretl rini havi teb· 
liğ ilmühaberi arkıısmJ mahkeme 
mübaşiri ile mllhılJcsl muhtın u· 
rafından 'erilen ş.rhtc mumaileyhin 
mahalli ikameti meçhul ~ l duğu an · 
Jışılmş vı bermucfbi talep ilanen 
tebl!gaı icrasını karar verilmiş oldu 
ğundan •arihi ll;\ndan itibaren bir 
m ~1 rf 

Bey tayin edilmi ş tir. 

Galıtada panorama hanın ü mu · 
kim iken elyevm Almanya .!J olup 
neresinde mukim bulundugu ın çhul 
olan Pol Şorte efenJiye: 

lstanbul ikin :i icra memurluAımdan· 
Doyçe Oriyent bankasının ga ·n 

mübrez bir kıt 'a hesabı carı kabul 
mektubu mucibince alacağı olan .J8S 
lirası 10 şilin ve 6 penanın Türk 
parasiyle tutarı bulunan 3980 lira ile 
25J Ura avukatlı~ ücreti kı cam 'an 
l230 liranın 29· 1 l-9JO tarihinden 
tibaren mu faiz ve masarifi lcraiyı 
ıdiyen haciz yoluyle tahsilini talep 
•ylemlf ve gönderilen ôdeme emri 
dıerlae ikımetgihmızın aıt·çhul ol· 
dutu ınlaşılmı~ olmıglı tebligatın 
ıllnen icrasını karar verilmıştır. Tı· 

ılhi illndan itib1fen bir ay zarlınJa 

c.ıaı hakkında bir itira•ınız vır ise 
şifahen ve yı yazı ıle bildirmeniz 
tı•s hakkındı bir itirızınız yok ise 
bir ayın hitamından 51klz gun •onra 
borcu teı\·iyc \ 'C \:& temini Cc ne 
k&fi emvalinfzı lrıc etmeniz !hım 
1ıbu vecibe! kanunlyeyi ıfa eylcme
diğiniz takdirde hakkınızdı gıyaben 

celıri icuyı devam olunacağı mılı'ı · 

lt'unuz olmak ve adiycn tebliği 



• 
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(Baş taralı birinci sahifede ) başladı 
'Baştaralı birinci sahifede) salahiyetinizin tetkiki önüne daki ehemmiyetimiz artıyor. Ci- mesafeye ip ve halat atmaga ya .---

ı:;ilerini bir kuvvet haline kalbet konmuş meselelerdir. Memleke han mübadelesindeki rolürrlüz ramaktadır. (Başı birinci sahifede) 
mr ,_,e kuvvetlerden hiç birisini ti_~!.z<le., _dahili old~ğu halde büyüyor tarzında cevap verebıl- Tabancaların ykında tecrübe- çoban Ramazan ifşaatta bulun-
h,.c'er olmağa bırakmaksızın is- bu~un dunyanın geçınmekte ol- mek için müdafaa ve mücadele si yapılacaktır. du. 
t ıt'eli surette kullanmağa im- d;-ıg:-ı şu buhran zamanında çift tedbirlerini aramak maksadile Mürefte, 5 (Gülcemalle İzmi- Manisada şeyh İbrahim ismin 
"~-~~~erir.. , .. . . . •. ç1mız hak~md~, çiftçiliği~z burada toplandık. Tediye muva re gitmekte olan muhabirimiz- ~e biri yakaland~. Bu adam vak 

rılhakıka, !:-ır~ çıf~çıl~?ı h~kkın~a _soz soylecek en bu- zenemiz açıktır. Bu açığın bü- den_) - Gece saat 2,5 ta Hora fe tıl.e şapkıı: aıe:yhın~le __ va;z ver-
11 kkında her hırımız ferdı mu- yuk ~ala~ıyetler şu toplanma- yük bir kısmı ticaret muvazene- nen açıklarında karaya otur- mış, dervışlerın gızlı ıçtımala
ıt<tiıedemize müstenit olarak nın sınesınde cem olmuş bulu- mizdeki açıktan ileri geliyor o duk. Tehlike yoktur. Bandırma rına iştirak etmiştir: Meneme
b'r çok bilgilere ve düşün- nuyor. Bu sıı:lah~~etiı:izin kul- halde her şeyden evvel, tic~ret vapuru hamulemizi alıyor, Ka- ne sevkedildi. 
c~lere rahibiz. Bu bilgile- lanıl~as~ 1:1~~ı~e ıtıbarıle memlc muvazenemizi1(llüspetleştirmek zaya sis sebep olmuştur. Gemi- MANiSA VALiSi HAK-
rimiz, ve düşüncelerimiz, tek ket çıftçılıg.ı_nın hayran vasıl mecburiyetindeyiz. Bunun icin de 185 yolcu vardı r. KINDA 
halde bulundukça tesir yapmak olacak~ır. Bolle hayırlı ~i~:top- ise birtaraftan cihan pazarl;n- YOLCULAR CÜM!fTTRIYE _ Ankara, 5 - Man~~a. vali~i 
tan, kuvvet hassasını almaktan lanmaga_de~a!et ~e~e.bbusunde na arzettiğimiz belli başlı ihra- TE AKTARMA EDiLECEK Fua_tBeyhakk~ndamulkıyemtl 
mahrumdurlar. Fakat hey'et ha bulundugu ıç~ m~llı ıktş~a~ ~e cat mallarımızı daha ziyade a- Mürefte, 5 (Gülcemalle İzmi fettışlerı tahkıkat yapma~ta
Iinde bir araya gelip ve bilgi dü- tasarruf cemıyetı ~endısını_n ranır daha ziyade para eder bir re gitmekte olan muhabirimiz- d.ır. Fuat ~ey Menemen hadıse
s:ince!erimizi karşılaştırırJbunla ç?k fay~~lı, _ya~amaga ç_?k la hale getirmek zarureti vardır. den) - Bandırma vapuru ham- sı dolayıaıle mes:lıliyeti ~hak
rı~ hepsi veya bazıları üzerinde ~ık ve ~ustat~ bır teşekku~_ol.du Ve artık biliyoruz ki ihracat muleyi güverteyolculamıdanbir kuk ederse, Vekalet emnne alı
ittıfakla birleşirsek, Üzerlerinde gunu gosterdı. _B:-ı ~eşeb?usun- mallarunızın hiç birisinde mono kısmını aldı. Alemdar tahlisiye nacaktır. 
h;rleşmis olduğumuz bu fikirler d_en dolayı kendısını tebrık ede- pol mevkii kalmamıştır. Ve bel gemisi tahlisimize çalışıyor. ABDÜLGANi HANGi TAR/ 
topluluğıııı, cemaatin fikri olur rım.. . .. ki gittikçe artan şiddetlenen bir Gülcemal suvarisi Murat kap- lf-ATTAN !MIŞ? 
ki, cemiyetleri idare eden kuv- .. Sızın ço~ ~~h~k ol~ rekabet karşısındadır. Zirai is- tan:" Kırk senedir denizdeyim İzmır, -~ - ~anısada yak8:1~-
vet!er bunlardır. Her kuvvet te- y~ksek salahiyetınızın mesaı- tihsalimizi 0 tar d ta . böyle sisi ilk defa görüyorum, nan Abdulganı Fazlı, kendısı
allfık ettiği mevzu~ ilzerinde te- s~nde muvafak 0lm'.'11ızı temen- meliyiz ki ınah z ıı8 · ~~~ e~ Sisin kesafeti Hora fenerini gör nin Nakşibendi olmayrp Sadi 
sir yapar ve onu kendi iııtikame- nı .e~e.rek lrongreyı açıyo~m. ylıkla ve karla :ta~~::ı ~e-- mememi ve binnetice kazayı in tarikati?den olduğunu söyle-
tine doğru çeker, götürür. ~ıllı ık~sat ~e. ta6arr~f cemıye kabet şartlan göz önünde. tutul taç etti,, diyor. Aktarma için mekte~ır. 

Bu~ün burada Türk ciftçiliği tı. u~umı katıbı ~ahını Beyef~n madan arttırtlan istihsalden kh Ctimhuriyet vapurunu bekliyo- İzmır, 5 - Kula, Gördes, ve 
üze~inde bildiklerimizi -düşün dının kongreye nyaset etmesı- yerine za l bT n·· ruz Fenerin 200 metre önünde Kırkağaçta yakalananlar Mene 
cel;rimizi münakaşa ederek bu~ n.~ ~~ ken?tler~n rica ederek raftan se:.:ıegyuze.~ :n~yo~1~~a: yiz.'. Rahnemiz yoktur. mene sevkedildi. 

1 b" 1 afmd ı::ozume hıtam verıyorum.,, (Al- . A k d • J buld • a~ın ır .crsmı e~~ . a t?p~an- kışlar). J1yecek giyecek ithal eden bir D ara a SiS stan a yCDI 
r!ıgı~ızda ~nun uzen.nde ıttıfak C . A k A "b" millet olmaktan kurtulmak za- ANKARA, 5 ( Telefonla) - • 
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M&.Ulll MUGANNi 

AL JOLSON'u 
DELİ ŞARKICI e~mı~ .~~d~gu~uz fikır~e: ;r'ürk emıyet u~umı ati ı rureti var. Bu vazifeyi de ziraat Saat 20 de başlayan kesif bir tevkif at yapılmadı 

~~itçı:ıgının yuksı;Imesı. ıçın tat ne dıyor? ve sanayi müş;tereken elele çalı 6is, bütün şehri ve civarmı ta- Menemen irtica hadisesi ile edını ı.atıyan -u " ,.r1ıı1ı ••-.ele 
1 

1

1
C. 0 u~acak ted?ır hakıkata in- Mütealaben Milli ikusat ve şarak üstlerine alacaklardır. mamen sardı. Bir saat kadar de- alakadar olmak üzere şehrimiz Betty BRONSON .. J .. ep11ıne DVMI ıı. 

~1 3 P e eceklerdır. Bu sureti~, tasarruf cemfiyeti umumi kati- ~linkli ithalitımızın bir kısmı vam ettikten ııonra hava açıldı. de dün yeniden kimse tevkife- be!&be• peceuinıa. 
u toplanmamız yal~z na~an- bi Rahmi Bey şu nutku söyle- zıraat mahsulatı, bir kısmı da dilmemiştir. Müddei umumilik 

[.attad kal~f,~c:k._~ı'.f.':~a !nkı- miştir: sınai mamulata ~tti.r. Bu müna FIKRA Divanı harp tahkikatının safaha ••••••••••••••••••••••• ,1 
~apde ere t tb ~ çı d çı ıg~ı es.a "Muhterem efendiler, malfı- sebetle memleketımızde arasıra ( Başı brinci sahife<k ) tını takip ve iŞ'ara intizar et- e 
;:~.c~ı: a 1 atın a mustefıt munuzdur ki, kongreler ihtisas mevzuu bah~lan ~ir meseleye se zararı imiş gibi konuşulduğu mektedir. Söylendiği gibi müd- .... • • • ••••••••••• • • • •• f f 

· ·• ır. ve tecrü~ler:ll1 mihrakıdır. Ora tem~s e?:c~gım. Zıraati m~? s~- nu görmekteyiz. dei umumi Kenan B .. M~neme- • Yana akşam f 
Beyefendiler, Türk çiftçiliği da ~~r.ek ı_htı~s ve gerek tecrü nayıı ~- zıraat ~e~eketı .mı? Zulüm eden zaptiye, inzibat ':~ v.e ya Ankaraya gıtmı§ de- MELEI S'NEME 

dediğimiz zaman, bunun kuvvet besı ıtıbarıle soze hakkı olanlar sanaJ1 memleketımı? şeklınde kuvvetinin lüzumsuzluğunu is- gıldır. J 
ve mahiyetini temamen tahlil et toplanır. Herkes kendi sahasın vazol~.an ~~ı: bu iki istihsal bat etmez. Bu kuvvette esas, n 
meliyiz. Çünkü, Türk çiftçiliği- da bildiklerini düşündüklerini şu~~ının bırıbı?l.e olan karşılık emniyeti tutmak ve korumak- Bilmecemiz Sabırsızhklı bekle•· 
ni istifade ettirecek her tedbir, ortaya atar, iFkirler tecrübeler lı munasebetlennı yakın alaka- tır. ( JANNINGS'ln ıemsll/d 
Türk vatandaşlarının çok büyük arzular çarpşır, bir karşılıklı bil !arını tabiiyetlerini hesaba kat- Bizzat müessese ile her han· • AŞK t:CRUNEA KA • 
bir kısmının kar ve faydasına o- gi ve tecrübe alışverişi olur, ne- mıyan bir zihniyet mahsulüdür. gi bir müessesenin ha~talıkları- Jtlmlnln rejisörü "MUR 
lan bir tedbir demektir. Çünkü ticede vaziyet ortaya çıkar, ve ~erşeyden evvel kat'iyyetle tes- nı biribirine karıştırıp hüküm nun ,ahcserl 
Türkiyede oturan vatandaşların'. b_u vaziyetin ıslah v;_ inkişafı i- bıt olunma~ Ia~nndır ki Tür~- v~ri~se~ arkaJaşının burnunda- 4 ŞEYT 
büyük bir ekseriyeti çiftçiliği çın takıp olunmas: lamn gelen ye sadece hır zıraat memleketı kı sınege kurşun atan Arnavut
kendisi için hayat meşgalesi yollar çizilir ve hedefler tesbit kalamaz. Çünkü sadece ziraat tan ne farkımız kalır? 
birlik işi gücii addetmistir. Bu-' edilir. Me~ek~tir.ıizde ilk de- memleketleri, sadece ham mad- Her müessesemiz gibi, gaze
mın için, gerek ferd olarak, ge- fa olarak bır zıraat kongresi de çıkaran memleketler, müıı- teciliğimizi de düzelteceğiz ve 
rek devlet olarak en büyük gay topl~nıy?~· Bu kongreyi hazırla teml~ke!e.rdir. Milli kurtuluş ha graplılaştiriceğiz.. Şimdilik o - L • 
retimizi çiftciliğimiz etrafında yıı:n ı~Jlı ıktısat ve tas~.rr:-ıf ce- rek:t~m~zıı; ~n .b~yük zaferi iktt nun da bizim gibi yalnız kılığı 1 A .!.I A R ,- - M E T A 
toplamalıyız. Şüphe yok asri nı.yetı bu suretle en muhım va sadı ıstıklalımızı kazanmamız- şekli garplidir ve bütün müesse l .• IJ P R E N E H 
milletlerden hiç biri temamen ,.,ifelerinden b!rin'. d?~a ya~ımış dır. ~üstakil ~ürkiyede ziraat selerimiz gibi gazeteciliğimiz- Y A •ı S A N A T S 
çiftci olamaz. Çünkü, milletler oluyor. Cemıyetırıızm zıraat sanayıe, sanayı de ziraate pazar de de pis şarklılıktan bir takım ıı E 1 N S E A H 
büyük irfan ve medeniyet mer- işleri ziraat kongresilc alak~ ı- olmak, biribirlerini tamamla- artıklar kalmıştır. 
kez!erinin ö!keleri dahilinde te- m niza~nam~mizi? dördüncü ~ak, korumak mecburiyetinde- Bir memleketin tek başına 
essüsünclen vaz geçemezler. Bu- maddesındekı. yerlı mallarımızı dırler. Yıerli malı kullanmak şia hiç bir müessesesi başka/arın
nun icin her millet ayni zaman- tanımak sevdırmek ve kullanıd rının biltün memlekette şuurlu dan çok ileri gitmiş olamaz: E-
da çiftçi ve san'atkar olmalıdır. mak fıkrasil~ yerli mallarımızın bir surette inkişafı sayesinde ğer kusurlarını ve arasıra zarar-

1 
- • 1 \ 

Bundan başka sanayi ile çiftçi- ~iktarını <;oğaJt.,,ağa cinsleri- milli sanayiimiz daima bir inki- larznı gördüğü!'lil:- Aad:>•· - ı .~ -ı.\ • • 8 
!il b" ·b· · :ıı metanet. zerafet, nefaset ve ""f "r7."nn"lr+Ntir.Rı'J;,.; ı,; ~ ri hR?fa-,,.ıKliJ- ·-•w"' müessesel.e.- , ı-

' ırı ırıne te~~en bağlıdır sair evsaf . •·b ; 1 b ,. r.:ıa:r.r.mı KUVVC"u'l::.:u:.~re.r.1 :'3 1 ~-· ... .:emeğe kalkarsak bu mu- ı 1 
• 

ve bunlardan bınnın 'nki f 1" ar .e ya anr' ]sa~" - -··-··~- • .uc":lr. P · • • • • • _-ı- •'- -
Yu··ı s im · di" . 1 şa ı ve masil rr; ı• A 'f -· , .u- sucat sanayiimizin inki·~ı1 de- esseselerın hepsının bırlıkte yu 

< e esı, germe temamen . . I!"-' • d • b · d b k b · • tabiidir. Bununla beraı....r l ·senet•·~·"uar derecesıne getır- mek pamukşuluğumuzun yüncü gur ugu ır eser en aş .a ı.r _ _ 

b
. . -r -Tuh- ~ · ıneg-e ve fiatlerini ucuzlatmag·a lügum"" üzün ipeı..~:!ig"imizin inki §ey olmayan garp medenıyetı- •• • 

-·· \!ul'ie1&~ı,ır. - •. · ç çalışmak ve yerli mallarımızın şafı demektir. ~ sanayiimizin ni aramızdan koğm~ş oluruz. -
1 

• - -

F."7' · ·=~~ .• ınutmamalı~ ki, şe- siirümünü arttırmak hkrası ve ilerlemesi hayvancılığımızın te- Falıh RIFKI - il 
hırler, ~oy~~rle ~a~ar hır memle be_şinci maddedeki milli malları rakkisi ile mümkündür. Şeker yaçlara bilgi ve hesaplı temelle • 
~e~te çıftçılık rmllı hay.~t .~erve- istihsal ve istihlak teşekkülleri sanayii pancara bağlıdır. Kon-. re istinat edecek kararlarınızın 1 - • -· ıil - li -
tının refahı o~sına buyuk :(ar ni teşvik ve aergi gibi büyük sa- serve sanayiimiz sebzeciliğimi- imkan nisbetinde ve sırasile tat - - • -

filmini ııkdlm edecıktlı 

eti tem~illyesl başındı: 
NETTE GA YNOR, ~ 
DUNCAN VI 1''ARE.1J, 
DONALD. Bu 
filmin en mlıhim tısı 

Pariıte bUyQk bir ip 
cambulınnıo ÖLÜM J. 

YIŞI sıbnesile ulr ••yanı hayret ye calibi dikkat numerolınııı 

<tmektedirlcr. Hami•; Blleı\er şiıudiden gişelerde tedarik edU 

........ ~··········· FOX FJJ, 

---•!Ilı••···• o·· k eee-···• _...,.. un a şam .,_ 

ASRI SiNEMA 
ıaralındın ba,ıının kahkaha bıfıaaı büyük muvıffıkıyeıl• ' 

devam ediyor. •• 
M· O N T Y 8 A !'i IC S 

B A L A y 
eglencell ve gülünc;lü komik filmiııdo kll• valldHI ile kugı cııııt • 

l.nhkabılarlı gUlmekıcn bayılacaksınız. Mubıetem vaıf' 
..-eeııı... Programı büyük muvaffakıyet kazanıyor· 4'JI 
-·~-~ ~ 

clrmcı olur. Dıger taraftan_ yıne tış mağazaları a~ılmasını ter- zin meyvacalığımızın ilerleme- bik olunacağından emin olabilir 
haurd~- ~~rmamalıyız ~· mil gip fıkralarş vazihan göste~k sine bağlıdır. İspirto, şarap, sir siniz. Kongre kararlarının bir HugiinkiJ b/lmec•mlz . . . fi 
l.et ~e~ıgım1z .v~rlıkl~, olk.eye tedir. . ke sanayiimiz temamen bağcı- kısmının tatbikı hükUınete aiti Soldan sağa ve yukardan aşağı ...... Aşıkı kcndııınc karşı bıg&nc: kal~n ·~ 
sahip ınsan_bı_rlıklerınden ıha- İşte Efendiler, bu gayelere !ık ve patetes meyve ziraatleri- b' k h t d h Ik · ı -Kamer (2). Kulp (3). No i çapkın bir genç kısın pek ktilııb bır filmı 

tt B b 1 ki d' . k • se ır ço ususa ının a a a ISPANYOL AŞKI DOLORES DEL RJO 
re ~r ... u .. ır ı er, ın uvvet- varabilmek için cemiyetimiz mizle beraber yürür. Ohalde yal aidiyeti şüphesizdir. Bu itibarla ta (2).. .. . .. VICTOR Mc. LA 

~ ~em~ koylulerden alırlar, köyleri memleketimizin gerek ziraat ve nız ihracat ticaretimizin inkişa- her ~~gre murahhasın~ ~e~di 3 - Doşek (S) Şekerlı ço- •••••••••••••••••••••• ~ 
ınhıtata. yüz tutmuş mil- ger~kse .. sanayi sahalarındaki fı bakımından değil, milli sana- muhıtınde buradan aldıgı ıntıba rek (S). t 

,. 

!etler_ ınkıraz afatına uğ- vazıyetını ve ıslah yollarını e- yimizin inki!illfı bakımından da !arın na~iri olması haklı bir te- 4 - Zaman (2). Nota ( 2). 1 T 1 Ynrın ak~m .;a 
r8:ma~~ çok ~~~!aşmışlardır. saslı ve ilmi bir surette tesbit et ziraatimizin iyi temiz ve rekabe mennimizdir 5- Bacak (3). Dem (3). Par Sinema - iyatro r . 'k . 
Çıftç ı k k üh h k b · · · d d B . · . 1 k d • ·1 (3) rtısti sın em . ı .ı ço • m ım ve e em- me mec urıyetını uy u. u te kabiliyetli mahsul yetiştirme Efendıler kongreyı tamamla a egı · _. l B D filb d · :r mıyetı nisbetinde hem ferdlerin maksatla geçen senenin nisanın !eri bir zarurettir. Ziraatimizin mak maksadile beynelmilel bir 6 - No.ta (2). Çok degıl (2). 

5
• · ar e ayı Bti,ük facia uııı11 

i 
helT': de c~ianın di~atin'. cel- da b~~ sana:ı-:i kongresi to~l~dık. bu gayel~re göre ilerlemesi hem ziraat teknik sergisi tertip et- 7- lhtıyaç (3). Eda (3) Ek- temelllerl ~ ~,,. . . .Jpi 
be layık bır meşgaledir; bılhas- ~ugun de zıraat ~ongre6ın.ı se- ihacatimızın ve hem de milli sa- tik. Küçük mi'kyasta ve fakat mek ( 3 ). . insi Salı günU s" ""' "' 
sa b~ m~ş~ale memleketimizde lamıy~ruz. Sanayı kon~~smde nayiimiz menfaati dahilindedir. bize pek çok ş~yler gösterebi- 8- idam .et (2). Nıda (2). 1 l~AnBUL lfl1D akşamı saaı 1 "": wan· B 
o~dugu g~bı ~~kın çok büyük tebellur ~enesasların ~~kUınet Çünkü karla çalışan ve rekabet len bir sergi meydana geldi. O- 9- Tasvır ÇS). lnce adam(5) 1 ~ ~ ~ij 21,30 da c1Jıe "' t 
bır. e~~erı~e~ının san'at demek- çe ehe~mıyet~e nazan ı~ıb~a a kabiliyeti artan ziraat, milli sa nu büyük bir alaka ile ve dikkat 11 - Beygır (2). Ufak (3) nlnız mual· ~'fTRE'~~u 
l~n, ışı gucu olursa şüphesiz 0 lınacagını ve ımk~ daır~sınde nayiimiz için iyi ıl:ıir müşteri bu le tetkik etmenizi rica ederim .. Rabıt edatı (2). hm '

0 ıale· 'I. ~r',. 
nıs~ette artar. İşte şu ehemmi- . ~eyd~rpey tatbık ~dilete· lunacaktır. Milli paramamızda Sergi bugün saat 15-te açılacak l mat edilmesi hakkındaki takrır' ~e~; T ı L ~ ~ 
yctı maalteessüf çok yakın za- ğını bizzat Başvek~ 6 - ziraatle sanayi arasındaki alış- tır. Cümlenizi açılma merasimi !eri ittifakla kabul ederek içti- Dırım 3 P. 
manlara kadar tetkik edememiş met Paşa H~.zretlen · vaat veriş gittikçe genişleyen bir ne davet ediyorum. maa nihayet vermiştir. 1111 
ler. B~ndan 10 - 15 sene eveli- buy~r~u!ar .• ~cümle m~~ele mikyasta inkişaf edecektir. Gö- Muhterem efendiler, sözümü Encümenler yarın saat 14 te Rıc~~;~·;.'ou 
~e dogru bakacak olursak çiftçi vergısın1;11 lagvı karan b~~ a- rülüyor ki, efendiler meseleyi bütün kongre azalarına cemiye içtimalanna başlayacaklardır .. 11111111 Tercüme eden 
lıl: hususundaki lakaydimiz ve lfiltanm ılk parlak tecellısıdır. böyle vazedin<l'; Türkiye bir zi timizin teşekkürlerini arzede- z· · • Cemal Rı!aı B. 
ihmalimizi görerek eleııı duyma Muhterem Efendiler hepimiz raat memleketi mi? Bir sanayi rek ve birinci ziraat kongresine ırnat sergıst h yaşından •t•ltt olan çocuklar 

tiyarroya kabul edilmez. Gişe her 
gün saat 12 den itibaren açıktır, 

mak kabil değildir. Bunun için- biliyoruz ki cil -·• iktısadiyatt memleketi mi? Olmalı tarzında- muvaffakiyetli faaliyet ler dile ANKARA, 5 ( Telefonla) -
dir ki, bu toplanmamız çiftçilik bir buhran de\ , esi geçiriyor. ki suallere mahal kalmaz. Tür- yerek bitiriyorum.,, Bugün küşat resmi yapılan Zi-
üzerine verdiğimiz ehemmiye- Buhran devreleri yaşama kabi- kiye ihtiyacı nisbetinde ziraati- Bundan sonra encümenler in- raat sergisi, şehirde büyük bir 
tin ç?k şuurlu ve büyük olduğu- liyetinin. en şaşmaz ölçüsüdü:. ne dayanan bir sanayi memleke tihabatma geçilmi§ ve kongre- alak8: uya_n?ırdı. . . . 

pan~altı Sinemasında Bu akşam 

Sanatkar Şevki Bey 

~ş 
Temsil ın 

R A Kjuş 
•n 

seıli ve fl'r 

nu bır kere daha isbat eder; o Tıpkı mıkrobun taarruzuna ug- ti, ayni zamanda sanayie daya- ye iştirak eden aza meslek ve eclıs reısı ve başvekılımız ve 
sir ehemmiyetin geçiçmiş olmasın- rayan bir uzviyet nastl ki kendi- nan ihrcatçı bir ziraat meınleke ihtisaslarınca alakadar oldukla diğer vekiller sergiyi gezdiler .. 

dan dolayı çiftçilikte yapılacak sini müdafaa için mücadele eder ti olmak mecburiyetindedir. An rı encümenlere ayrılmıştır. Kon Gerek İsmet ve gerekse Kazım 
bir çok işlerimiz olduğunu gös- se ve neticede sağlam, yaşar ve cak bu suretle memleketimizde grenin mesaisine mevzu teşkil Paşalar, memleketimizde imal 
terir. iÇftçiliğimizde bir kere çürük, b1ürse ayni suretle iktı- milli sermaye teraküm e<lecek eden meseleler 25 muhtelif en- edilen ziraat aletleri müteşeb-

nı teknik vesaiti tamamen almak sadi buhran devrelerinde de ik- milli paramız hakiki ve devam- cümene tefrik olunmuştur. hislerinden mufassal ma!Umat 

r 
\ , 

Türk operet hcvcti birlikte 
Leblebicı 1 lor !lor a~a operet 
3 prrdc. \ arı tt<·, Dan~lıır. 

1 
Bir annenin y 

için ihtiyar ~iş 
fedaklrlıKları s' B 

ren hakiki b k 
-Alfk romanıcliv 

ı 

.. iITiHADi MİLL1' ı :iızımdır; teknik terakkileri, ge- tısadi müeesseseler, fert ve mil- lı bir istikrara 'kavuşacak, alnn İstanbul ticaret odasından aldılar. Ecnebi pa~iyonda, v~ 1 

1iş ve umumi surette kabul ve let mikyasında müdafaa ve mü- F-abiliyetimiz artacaktır. kongrenin muvaffakiyeti temen bilhassa Rus pavıyonunda bır ı 
tatlı:ka mazhar olmalıdır. cadele tedbirleri alırlar. Bu ted- Muhterem Efendiler rapor niyatı hakkında gelen teglgraf satten fazla kaldılar. Rus sefiri l 

Si rrürk sigorta şirketi 1 

e 
it 
l• 
t 

İstihsal, hastalık ve hasarat- birleri en iyi alanlar buhran ve tör olarak çağırılan kıymetli ih ve Rus ziraat komiserlişi mu- ile Rus ticaret mümessili ve 
la mucacleleyi ilmi bir surette düşme devresinden inkişaf ve tisas adamlarımızın ve mahalli rahhası M. Kandratifin kongre sergi memurları paşalara iza
dcğiştirmeliyiz. Bu meseleler yükselme devresine emniyetle l.ongereler akdine, raporlar ih- ye gönderdiği mektup okunmuş hat verdiler. 

1 

ve bunun yanında yer alan çift geçerler. Cihan iktısadiyatında- zar ve mura as izamına davet ve riyasetç~ kongre namına ce- İsmet Pa5a, Rusların beş se- Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra e Juı 
ili~ ınat•sullerini satış standa- ki ehemmiyetimiz artıyor mu olunan ziraat odalarımTZın bu vap verilmesi kab:.ıl olunmuş- nelik programlarını canlandı- Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. '1: 

rıle, çiftçtçı birliği ve koopera- azalıyor mu? cihan mübadelesin kongreye karşı gösterdikleri ge tur. oKngre Reisicümhur Haz - ran istatistikleri ehemmiyetle Merkezi idaresi: Galatada Unyon Ha 
1 

b .. ~ t.f!er buna mümasil bir cok ır e-1 c1eki rolümtlz büyüyo·ı"r.<ı, kü- niş alaka, bu teşebbüsün büyük retlerile Büyük Millet Meclisi tetkik etti. Paviyondan ayrılır- Acentası bulunmayan sehirlerde acenta ara · ım ~ 
ue.n ,_ .ı'd'ı 1:eslıhat muıı.a.-'ı , ... _n l .... .;ı.rtan'•ıFfr.,.,'i:r,.....'.u. ı •r ~ .. mı .. ı.. .... ihtiv;ıcın~ r•vao Reisi Kazım, Başvekil İsmet ken sefiri ve diğer memurları Y ~r .. 1°"""' · n ... • rt<> sonra r . " . .. , ,, . ... ~ Telefon: Boyog/ıı 2003 ~· 



MlLLIY~:T SAi .1 6 KANUNUSANi 
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İl arıcı ve &on haberler 

1--.... • "' c •h k• ? Rontken mütehassısı s uncu sahifede: 

t kb- ı ı ""' an ım Muhacirler, fuzuıen işgal 
a e p an} • • • Şevki m:~~i~rtihali 1--_ "":::.;u• ..,' 1'1ı2•ıiı~ıiı~~.}.ıi'~rii'~.·~•v•ııe•'~.~'.;<.:,•••••.kk••ı~.~.i-.iıl~il-:=lıııl~il~k.~~;;~·. -:~ -. -. -.. -. -j---------.. 

R h B ran M ...-.-,.... Viifiy~ti .. 0 1 
etodası mahafiıı·, pla"'n yapılır- ası eyı vu Darülfünun Tıp fakültesi n._""!!'!!----~'!!!'!-'ml!""------...... ---~ ..__j 

4

-1,. alacak 
4 -

k 1 d zilı: müderrisi rontken müteha b 
1
• 

k k d,. .h • ı ya a an 1 sısı Şevki B. in dün vefat etti" • ı· 1 der en j bsa ı ı tıyaÇ arın Bundan yirmi gün evvel Eren ni teessürle haber aldık. j 1 ç 1 a ya 1 
ı köyde bir h§dise olmuş ve pede Rontken mesaisi yüzün~ 

gözetilmesini isteyor ar.. ri Raşit Beyin evine misafire- parmaklan kesilmiş ve ' ~"ir 
bulun müstakbel "ekli- duktan sonra şayanı_ hayret .. bir ten gelen Üsküdar merkez me- rağmen tehlikeli meslejtindı!.. r r" 1 h kil d ,_ 

.. B muru İsmail B. meçhul bir a- ayrılmamış olan bu feda.kar fen bı Ed . -i"-. D 11 a""lı a.A t d eh s t Cf İ ·nın tanziminde iktısa- yenilik gösterecektır. ugun dam tarafından bıçakla 7 yerin kurbanı son zamanlarda hasta- Jll-. rem t' u ' ..,. .ft 1 
etin ehemmiyetle nazarı çökmeğe yüz tutmuş _oı'.'-11. bu AynlıWa kallı:acalr, dönüşte ;350) numa 1 

' Pt'lrve etr Aa-
ı--_.. . h Ik zltk den yaralanmıştı. lanmıştı. Altmo:uıta da uıtrayacaktır. •iı . 09manh bukası hisse 'ette ' oir nahiye te"kil a!.ınması için hükfunet koskoca şehır a .~ı~ ışsı • - İsmail Beyin tabancasını da- Memlekete binlerce genç ye " 6 zayı olarak sigortalı bulunan mezıo / • 'ı.i h" . '"-· _ 

le teşebbüsatta bulunul.- ten kurtulması, duşmuş ~mlak hi elinden alıp savuşmağa mu- tiştirıniş olan bu muhterem mü Mersin postası esham bedellerfnfn mUekkilltri si~:.ı l eVJla:n::ı~~tir. 
kıymetlerinin yükselme.sı . ~e vaffak olan bu meçhul adam u- derris, felaket getirmesine rağ- kumpanyaları tarafından terny . • . ' 

ıret Od k' "b" 1 kete refah gelmesı ıçın ( KONYA) vapuru 9 ı..•. edilmcslııe m•bc! onlara mUteallı• mden vıliye ası atı ı umu- mem e zun müddettenberi zabıtaca a- men bırakmak istemediği ront- "" • ~ k 
Il USthbi B. İstanbulun gerek liman şehri esaslanru tatbik et- ranmakta idi. kene kurban gitmiş ve Darülfü nunusani cuma ıo da Galata bilcümle hukuk mUekldllerine lndkal / "J t!.lr_et ye~ .n.. <len. 

e ve gerek beynelmilel mek lazımdır." Nihayet carih dün yakaian- nun heyeti ilmi}"eSini ve talebe- rıhtımından kalkarak Çanak- etmiş olduğundan bıhsile sebkeden l . · .tyın etmiştir. · 
için mühim bir ticaret Bu raporda köprüler mesele· mıştır. O"sküdarda Bülbül dere sini matem içinde bırakmıştır • kale, lzmlr, Küllük, Bodrum, ~~;1~ı:e .~:n::~Y:~n~k'bt:rl~~'~115ne;:~ ~. lffi r •

1 
,.nurlarım · 

•em _duğunu ve şeklinin tespl sine de temas.e~:e~ek H~~:n sinde oturan bu adamın evine Merhumun cenazesi bu sabah Rados, Fethiye, Finike, An· itil>ıren üç •ene müddetle men'inc ıll .l. ~ l CiJir 
am~cari ihtiyaçların derpiş liman olarak ıstıfa .. eye .. ı .. -~ giden polis müdürlüğü i~ci on birde Divanyolundaki ika- ıalya, AIAlye, Merııin'e kal· 31 Mayıs 1927 tarihinde karar ve·. ·oldu'usa~anl ·-·· • 

'si zaruri olduğunu söyle- bırakmıyan Karakoy kc;ıprusu- şube birinci kısnn memurlarıle metgilıından merasim ve ihti- kacak dönüşte Taşucu Ana- rilmiş ve 5 haziran <ı27 mihinM · ~ ~e~e 93~ 
2 l . nün kaldırılması ve nak!-ıya!; komiser ~avini Rifat Bey, ka fallekaldınlarak, Ayasofya ca- mor'a da ujtravacaktır. yapılan llAnattıın bu g0n• kl- #: '111Z_bm e~ 

Utbııki Oda erkanından di- feribotla temini de ~avsıy~ ı- nuni bir şekilde tevkifi yapmak münde cenaze namazı kılındık- · . • üç sene murur etmiş ve mu. ;- ve ıntaç edil-
. zat bu bahse isminin ka- liyor. Raporda, şehnn mustak- istemişler, fakat içerden dört el tan sonra Beşiktaşta Yahya Ef. Dalyan, Marmaris, Fethıye de det! mezkOrc zarfında bir müsıahllt. ' ~ ' 
mamat:mı rica ederek de- bel inkişafı için ana ~oll:ırc!:1 ~e~ silah atılmıştır. dergahındaki aile makberesine aktarmadır. zllbur etmemiş ve müekkillerl ı!gorta 
ki: ğiştirilmesi lü~~u ıi~~ surulti Bu silahlara bittabi mukabele defnolunacaktır. kumpanyalarını temsil eden: 

. la ı- edıliyor. İ T 'oz lk' c" 1) Konıuar Maritim ve. stanbuI ticaret noktai na- yor ve şun r 1 ave k · h edilmiQ ve nihayet smail Be - Memleketimizin ilmü feımi ra On lil l 
1 "Unk d rere şe ~ And ~'orln şirk•. tle, i namı• 

göre bu ka
her bi~ 

vrak çıkar. 
an tedricen hinterlandını apanın an ge., :: yin carihi teslim olmağa mec- için büyült bir zıya olan bu vefat t mukim müsyü Georges Üb: 
diyor. Vakıa buna rağmen rin her noktasına kol~ylıkla bag bur kalmıştır. dolayısile muhterem ailesine ve pos ası 2) Duseldor !er şlrkı 
ticaret merkezidir. Daha lı olacak yol şebekes~ . İ~~anbu- Yakalanan bu adam polisçe Darülfünuna beY:anı taziyet e- ( KARADENiZ) vapuru 8 Paristc mukim müsyü ' 

'iltyet ma• 

Üddet bu vasfını muhafaza !un her iki kısmını bı.nbınne_ en müseccel Muhacır Çakır Meh- deriz. - kılnunusani perşembe akşamı Georges Augmt" Şıbr 
meııaiBini 

ktir. kolay ve en kısa şekilde bagla- met namile maruf bir şerirdir. H d .. d . f b Galata rıhtımından lnebolu, Müddealarının sıh~ 
lerine talı:. 

ı_kat, memleketimiziıı şi- yacak Y_egane ta~ii yolu te~il Mehmet, bu şekilde yakalan- ay arı za enın ve a S Ü F ts O d teyide hazır bulunnıı 
•fer siyaseti Anadolunun edecektir. (Yenıkapı -nkaValıde drktan sonra Üsküdar polis mer Osmanlı saltanatının son za- amsun, nye, ıı a, r u, mezkur sonedann ' · 
\"f ' camii - Şehzadebaşr - U panı kezine götürülmüş ve tahkikat manlarmda, mütareke senele- Giresun, Trabzon, Rize Ho- annın müekkillerln• 

e 1 limanlarını evvelce İs- h K ak 1 ) · ' k lk k d ·· ··ş·e ı ' - Azapkapı - Şiş ane ar o u ve istiçvabata başlanmıştır. rınde Şeyhülislam olan Hayda- paya a aca , onu ' verilmesini talep eyl, 
••• ~ mal gönderen Anadolu imtidadında yeni bir ana cadde- Evrakı tahkikiye bugün öğle ri zade İbrahim Ef. bilahare pazar, Rize, Of, Trabzon, ledeuetkik üç sene mul:aa 

~rıle ba<Tlamakta oldug' un- h ı f k lil t ,., ye ihtiyaç vardır. ye kadar ikmal edilecek ve polis Bağdad'a giderek İrak hükume- Polathane, Giresun, Ordu, mu a • et ·ararı usu ne tev fi 
r.•f~tanbnla ait ticaret işleri- Gazi bulvarının açılması ve mu""du""rlu""gu'""ne getı"rı"lecektir. tinin memuriyetın" e gı·mu'şti. 1 b . ilan ve tebli~ edildikten sonra 

ıühim bir kısmının bu li- İ b Fatsa, Samsun, ne olu ya uğ- d' k d bl u h"k b 
ara d • 1 • 1 1 

bu projenin tahak~uku .• ~taı:ı u Çakır Mehınedin üzerinde bir Bağdattan "Times,, e bilirildi- rayacaktır. ıye • ar r m .ca 1 zu ur e 

NEMı agr acag~ an aşı. ı~~r. !un bugünkü gayn tabu mkışa- de tabanca çıkmıştır. ğine göre İbrahim Ef. ahiren o- diği anl•şılmakla Ticaret kanu" 
anbui d h d b il m • · 1 k 497 inci maddesinin hkra! ahiresln 

bi-
ra-
~li 

. a 

a azıya e ır 1 fına manı o aca tır.,, Ç b l"t rada vefat etmiştir Kendisi 65 6 kanunusani Salı Trıb· 
b L• nayi şehri olabilir. Sanayi Dig'er taraftan bazı iktısat em er ı aş yangını yaşında imiş . zon bı"rı"ncı" pos•··sı yapılma- , tcevilfikban .mülddpeil~rlnk yem!lnilTü 
eıuea• 1 d d İ b l D"" b h 10 53 d S 1 . '"" . m urıyeı : m onso oı u sJl. nası olacağı şim i en ta mütehassısları da stan u un un sa a saat ' e u - 1 

.•• hallft ilan eylediği 
.f:. ' Jbrohtm 
lt~" --. ıı:şi bendi tari-

~~;.dilemez. Bu, ihtiyaca göre ticaret merkezi olmasma ehem- tan Mahmut türbesi civarında Dün nikahları kıyılan yacaktır. Badema bu posta ~~~~i~lı~c;~ ;:~iıileveı. müdi-
MlJRlı kendine olacaktır." miyet vermekle beraber seyyah Mahmudiye caddesinde bila nu 'ft} on beş~ünde ':ıir yapılacak- bulunmasına mebni ball , e ._et~ 

fa reis vekili Zıya B. ise İs- ve eğlence şehri olması için de maralı Çenberli taş hamamına Çl er tır. · tarı muharrer Osmanlı bankaaJ ... .! r:J~ ;:,. 

T ulun büyük bir transit ve ti çalışılması lüzumunu işaret et- ait ~vd~n yangın çıkmış ve ha- ~eyazıt ~vlen~e iş~eri ?1em1;1r ~=-::::::::::::: sen edatının faiz ve temeu, .. ~ ~;;ş ~~ 
~ehri olduğunu söylemiş- mektedir. nerun bır kısmı yanmıştır. Yan lugunda dun attdekı çıftlerın - l müddeiler sigorta kumpanya!~ b,. 4,.'Ş ~~ 

ecokıll icaret Odasında muhtelif Bınılara göre, İstanbul hem gnım sebebi henüz anlaşılama- nilı:ah!arı kıyılmıştır. J Yelkenci vap:lr arı ııay• 09manlı bankasının mec& ~ .. """ 
ında: ~rda komisyonlar teşkil ticaret şehri, hem de asri bir mış ise de bu evde oturan ha- Safıye H. Mehmet Ef.: Ayşe, Karadeniz po:;;tas\ bulunmasına ve keyfiyedn alelaıu!-" .._Ç • 

OR, ~ ek İstanbulun müstakbel zevkü sefa şehri olabilir. mal İbrahim ağanın ailesi Gül- H. Mustafa Ef., ~ebriıke ~: V t npııru 1 illnına 23· 12·930 tarihinde karar to. 
ELL veti •e olması icap eden şe- Bazı mütehassıslarda şehrin süın Hanımla sucu Cemal Efen ~ahmut Bey, Hanrıyet H. Mu- a an K. uni verildiği iU.n olunur. -!i 
milkd' rüşülmüş ve müteaddit iktısadi inkişafı için dağınıklık- dinin odada bırakıµış oldukları fıt Ef: Elem, H. saı:a ~- Ç A R Ş A M B A lstanhul Mahkeme! asliye bqtnA 

tııı lar yapılmıştır. tan kurtanlması ve küçültülme mangaldan çıktığı tahmin edil- .. Fat~h evlenme daıresın~e de günü akşamı 18 de Sirkeci nha· hukulı: daireılnden: 

rtap namını 

Jsat Ef. istic
adam mürte

-. ''11.niş ve onlara 
t göndermis-.• 

inci sahifede) 

Falih RIFKJ ir lp on raporda deniliyor ki: si lazım geldiği kanaatindedir. mektedir. Her ikisi de cürümle dun nıkahları kıyılan çıftler mındın harelı:eıle ( Zong0ldalı:. Rüsomaı mUcllriyednln Gtlıtada 
OM j tanbulun ölmüş bir şehir Hatta bunlar Üsküdarm da İs- rini yekdiğerine atfetmektedir. şunlar~ır: .. ., . . Jnebolu, Samsun, Ordu, Gire9un, Balık pızannda ispirto ıuccanndaıı ğurııda ak sakallı bir bu-
la~'0Ju iddiası varit değildir. İs- tanbuldan ayrılmasllll muvafık İtfaiyeye yangm geç haber ~m:.~ H. Ru~~emB!i·P~- Trabzon, Sürmene ve Rize) bke· Aristotelis aleyhine ikame eylediği r hüCUDJ• ujrlldılım 
le e •ul '.lncak bir liman şehri ı g·· ·· rla verildiği gibi terkos çeşmele- ze · ürteza · ' ıs · lelerine azimet ve ıvdeı ede· alacık davuınd•ıı dolayı lkametgl• parçıdaıivecek elcmeği d" 

FiL" . o - oruyo r. rı"nde de su bulunamamış•-. Mehmet İhsan Ef. Ayşe Fat- cekı·,.. 1 1 .... _ .,.. .... •. hının meçhul o doğa an a~ılmış ve ....,,unusan»r soluıklarınd 
Hanenin altındaki ahırda ma H. Hilmi Ef., Hayriye H. Tıfsillı lç!n S!rkecidı Yelkenci bermuclbl talep illnen tebligat icra· nü ıaat 9& için kavga 8 

mevcut iki attan biri sahipleri İbrahim Hilmi Ef., Ayşe H. Ve hanında kl!n ıcenteılne milra· ıına karar verilmiş ve emri muhı· istik.ili cac"' İde bir: et. 
tarafından •--~--1--ş ı·se de li Ef., Kadriye H. İsmail Ef., cu~ Tel. lmnbul 1515 k ıo.o 931 arlhl d f " 

AW ı.aı.w.uı eme ... t ne müsa l mı~azasm ' getirdi~; ..... Te!efon alôller 
diğer bir at itfaiye geldikten ve ~innaz H. Ali Sait Ef;, Ayşe N_e Salı günü saat 14 e tayin kılınmıı 6 • ., 

yeıl• ' • b• k 1 Ad J K t JJ Jollan kavrulduktan sonra itfai fıse H. Mustafa Recaı Ef., Emı- V l\T Llt\IYI' olduğundan yevmi vı nlrıi mezkı)r. Dr.HQt\ , -· 
enı Ir teş İ at a ar ve ar a a ye tarafından kurtarılmıştır. Bi- ne H. Mustafa Ef. Muhsine H. Lln. L Lr. Aı ' ~ da hazır bulunması ve yahuı tara· ~ualJer" 
~cude Q"'etı"rı·lecek kontİşulamayor nanın Bozkurt şirketine sigorta İsmail Kenan Ef. Ilambmg, Brem, Anver;, fından bir vekil gönderme•! beyan Cilt , zUhr'lh ,.. 

~ lı olduğu tahakkuk etmiştir. Tıp Fakültesi Riyasetinden: J.tanLul ve Rılıri Siyah ar~ ve •ksi takdirde hakkında gıyaben Tedav!hanesi:\~ak/ed~ 
aber aldıg· ·· h rp Bu··yu··kada ve Kartal ile tele- 1 ·· H b d · t o 4vd•t mıınl" 1 · ı bl d M 1ı: • h · ımıza gore a Gü sum anrın za ıtaca er- Tıp fakOltesl Müderrislerinden sıııoa 3.7 ıne v a ,, " mu•me e ıcra o unacağı te iğ ma- yanın a e te~ ·~'li< ırsc~ 
'\.;!ri cemiyeti eski teşkila fon muhaveratını temin eden dest edilmiştir. Tahkikata de- Dokıor Şevkı Bey "cf~t etmiştir. z:r .\ pG>tası: Hamlmrı;ı,Brem, ka•ın• kaim olm•k üzere !l!n olunur .. ı yen_• he• .,~;ı •kşaıno kaJ!in 

enıııllln:;ıfık görülmeyerek yeni kablonun tamiratı hala bitirile- vam edilmektedir. Ru münasebetle bugünkü Tıp l'a· ~ 1el ıı, Aınor; 1'J Hoterrlaın b~ ' 
var1e

1 
t'(,"!oi-lat yapılacaktır. Bu teş memiştir. M ı· .. f tti 1 . k kültesi dersleri ıatıl olunmuştur. dan liman:ının mnva5atatı s 1 h hat ve ,·~ ~ - .. ,.:ı 1 

· _...li\t fı~ de Hilaliahmer cemi- Telefon şirketi tamiratın ne a ıye mu e Ş erı Oll· Morhumun cenazesi Div.nyolundnki ~ ~ .....,, h 1 l l.c·k'rı.en \cıru ·,.1r: " d" 't ltİnirJ;eşkiiatı nazarı itibara zaman biteceg'ini kestiremedi- greye azır anıyor.ar.. evinden kaldırılarak Ayasofya cami •rtm ım, zatı alinn beni 
/ . lınbros vapuru J J K. Sunlye doğru t v k "- ı ~mı b · I mara bir nizamnamei esası- ğinden tekrar bu yerlerle muha Ankara, S (Telefon)_ Şehri inde öğle naına?.ı kılındıitan•onra 12 vene e a z;. enım s ze ta es· 

ı...Mr.° Ctıde getirilecek ve bütün verenin ne zaman temin edilece mı.zde toplanan maliye müfettiş makberei mahsusasına defnedilecektir. Angora • • • drmetım vardır. Ailece • 
e' k · · .. h ld"" Noplia • 23 • " .. . . . a kaldık, yilksek kalbi- n 

imi . ıeımer ezı umumıye rap- gı meç u ur. !eri iki gündenberi ihzari faali- 1 K T 1 S A T Poınmenı • 25 " • Sıvas numune hastanesı ıçın ••arak bize b k 
RJO _dılecf:tir. Bu suretle Türkiye Eminönündeld kablonun ta- yetlerı"ne devam etmektedirler. . . 1 113 

K d e§ on urui 
-.ıP. d ncsı ıç.n ve onya oğum ve ·~; rica ederim.,, e 

LAV' · ıne11u• bilumum ma!Uller miratına da dün geçvakte ka ar Arazi, musakkafat ve muamele Anonl'm • k t" d Burgu, V•rn•. Kös·•noo, Kalas 
ı_ , b • 1 b 1 şır e ın en: Y ~ sıhhi malztme kapalı zarf ıısulü ile . .. 1 hthnal .//:mi .. _ ·· .,. 1AıA•~r"'e2 umumıye ag ı u u- devam edilmiştir. vergilerinin tadiline ait Maliye ,. lbrail içl:ı limanıınızd•n f R - .• c""' 

lcakıı-. Bu teşkilattan gaye ve vekaletince hazırlanmış olan Şirketimiz esas mukaıelenamesi h.rekct edecek vapurlar: nakasası 19-1-ı,,31 paza•tesi gi.ınü saat ur. ii§tiye mek- --
' .... -aks b" k !'il · C h d d 23 üncü maddesi ınucibince his.e· 5 k ""mdan tallplcı·ı'n farınamesı'nı' go""rmek u··ze·r~ta idik. Ordu-• il, ır ınım ma u erın ce- enuptaD U U U• pro]"eler esbabı mucibesi müfet- Angora ı•apuru 12-I ·Anunuso- ı; ~ • 

Y t d b "d . daran heyeti uroumiyesinin senci TT l\]""d "" l "" · l b l'd em , e .amma ö~e c en e ıane • tişler kongresine tevdi edilecek nide tahrnilde vtnct '-'mum " u ur uğiıne ve stan u a ~ 

1 ···~ecelememesı ve harp ma!Ul- muza hır tir Müfettişler ilk mesai ol- cariye Şubatılnın b81·~nci ypaz~r günü - venet Müdürlliıtii~e Mliracaat etmeleri. ecek ekmek 
arı ı• rı . . f. . . . . ıaal" 14 te stan u • enı posta· H b B A R d bir,nz yar-.u·-

f'!mıyetı ırmasınm ce b 1 '""-"- om urg, rem, nver.,, oter am a · ' - •• h l mak üzere u pro3e erı te"""' hane arkasında Basiret ilanının 
orit~et~ ma!Um?t~ olmadan isti- tecaVUZ azır anıyor edeceklerdir. . . birinci katında kAin idare merkezinde ıe Dançlg için yakınd• limanımız· İ haklı /ffye, 

enlmc~esı~ır. . . 1 Urfa 4 - Urfadan Suruç tari Bundan sonra kazanç vergısı •lelMe içtimaa dav< ti takarrür etmiştir dan hRr<keı edecek vapurlar: ""1 
;,, lian ;n_alul\erı ~~mıyetı kış- :Kile G~zi Ayintaba gitmekte 0 _ ne ait tetkikat yapılacak ve bu Esas mukavtlenamenin 24 üncü · Galata ı•puru 8- IO K.sanlde t•hmildo Hiç beklenllmediğl bir "Rbit :e,; 

nV u bab ıçı.n te~ebbusatta bulun- lan bir mekkareci kafilesi Urfa- vergiye ait esaslar hazır~an.acak maddesi mucibince gerek asaleten Samos .. 1516 " • zamanda birdenbire 
ırpJ Ştı;. _ dan on beş~ kilometre mesafede t~. Mü!e:tt~şl?~ kc;ıngresı ıhza- ve gerek hissedar olınak şarı!le ve· p~~;:n: ;~.;; : : zengin olmak ancak ... ,r 
~ A df"ı kanunların şakiler tarafından soyulmuş ve rı mesaısını bıttrdıkten sonra bu Uleten 3 hisseye s•hip olan zevutıo Tayyare piyango blle 

d 1 k ı ·çt· t k ddu··m d Fazla ıafsi'At rin ra'.atada 
bl·r kaç hayvanlan da alınmış- hafta sonun a ası ongre mesa yavm 1 ımaa • • e en vn ' ti almakla kabildir. 

d ı b• • b 1 ki d gün zarfında hisse >0nedacını şirke- üvakiınyan ] lanırda k!in 
ta ı• ı· ıttı tır. isine aş a.yaca ar ır. Onun için• 

Y d 1 1 dn idara merkezine tevdi etmeler! mum! acenteliğine mi"ıracaaı • 

1 ..,~·'1-_ada adli kanunları ta- Takriben iki ay evvel büyük unanıstan a ze ze e ve mukebilinde diilıul varakası alma- T l f' l B E ı d Te'.ffoıı: l'evoıthı 64'1 -674 • 'komısyonu mesaisini bitir- bir kuvvetle ve aşayir arasında ATİNA, 4 A.A. - Yedi sa- arı mercu ur. 
ıştir. Bu husustaki layiha tan (gazve) tabir edilen çapulculuk niye kadar süren şiddetli bir zel Ruznamel mlizekerat: .13almumcu Dumlupınar Yaıımek· 

·ems!l l11 edilerek ~eclise sevkolun- maksadile cenuptan yani Suri- zele Corinthe (Korent) havali- 1- Meclisi idare ve murakıp tebi Müdürlüğünden: 
K 1.uştur. Komısy.ona. iştirak e- ye hududundan tren hat. tıı:ıın şi sinde büyük hasara . se.bep ol- raporlarının kıraati. lış;• ve ibateleri mektepçe temin 

n İ t b 1 adlıyes d F · 1 t B d k h kıs 2- 1930 seneıl blldnçosunun ve v •arr s an u ın en 1 ey, malinde bulunan köy erımıze a muştur. ura a, es ışe ır - edilmek üzere şehri otuz lira ücretli 
• > D · K d tul! h N · • • · 1 d b" kAru zarar hesabının ve temettüunun 
1 aım, u re . ~ ve un arruz eden (İnize) aşiretı reısı mında bulunan ev er en ır ço- bir hasta bakıcı ( Hasta bakıcı mek-
n e l d h d f Ehal" d d tevzii hakkında ıeklifin tasdiki ve ~.Yer . ün şe rımıze av et et- Müçhum·· aşiretlerimiz .. tara ın- gu' yıkrlmıştrr. ı, . ışar a teblnden mezuo oi<:.ak fartile ) ve , ı meclis! idarenin ibrası. 

,'ş .erdır. . dan püskürtülmüş ve musac!em~ barınmaktadır. Zelzelenın mer- . , onbeşer lira i~' vere5enfıi~ kadın ba-
l g Bıihassa ceza kanununun. bır de bir kaç adamı öldüg"ü gibı kezi muhitinin Mora yarımada- 3-MOddcılerı . b!tum bulan hey eti deır• ııeyoğlu dördüne(! / 'lanlann 
r J..k 1 t f 1 r idare aıasındın ık! zaun yerine ·~uk mahkem . üba· 

11'' mad_del.eri.ne esas ı e sır e kendisi de gözünden y:aralan- sında oldu .. ğu söylen. mek_ tedi.· r.. intihabı. .r, esme müracut-
.Ji'1e ed J d O 1 b kil ~..,, '\}~·~.r.umu ilin olunur. nlP ı mıştır. mıştı. Asso köyun e l ev ı e ır ı- 4- 1931 sene~' ,y• ..,,, ... 

Ukuk talebesi' Aldığı yara ile bir gözü kör se ~ıkılmıştır. Ayni zelzel,e, Tri intihabı ve ücre .~ ~:...-.·l• .. ~ "'..,o ~ 
,ı olduiTundan çok müteessir olan poli, İsparta ve Kalamata da da 5-Açılacalc. "'"' .. ,.,..s> ~-. ~f' , · , '" -$~ AV!.., .... ~ 

LJBu sabah Atinaya Müçhümün intikamını almak Ü- duyu~uştur. Buralarda nüfus- I" ~: ,~'I. .. \"1:' .. ,,.~" ~ ..... "'~'* .. ~ .. .,, t ~'l.·ne 
~1 • • zere bu defa tekrar ıbüyük bir ça zayıat yoktu~. . . . o<S>'" ~~~~,, .. .:::<x,., ..,:t:?' -§!. .. ~: ..... ~ dıiı acak? 

aıdıyor kuvvetle tren hattının simalin-1
1 

Korent havalıstındekı bırçok ,,.,~ ,.~'- .,<>; ..... ~ ~1,. ~, .. '!. •• ~ ~ • 
"l:::ııı:ı::a,ıwııİıia='. , · dd" ı ··k·· .,, .,... .."' "'"' ,,, "" o·· · tihaı· · b"" ··k b" ;" -~ebesi bu de bulunan köylerimize taarruz' köylerde miıtea_ ıt ev er ço 1:P l ,.,<:> , .. ~ .. ~ ) , ..... ""' .. ~~ "İCRA ve IFLAs k . . un~-~ tk ını .~Y~ ır teessürle yazdığımız Tıp fakültesı fr. ik müdcı ' 

el l"k • J • 1J İ için ihzaratta bulunmakta oldu 1 yıkrlmıştr. Hafıf sarsıntılar ha- !"> ~ ..,'li .,,.<> ç~...:.4tın , . anu "11 ve on en mut" aHm Şevki Beyin cenazesi büyük merasım e Diva -
~-1 e Jneyız lte~~ffi'g 0-u haber alınmıştır. 'ı Ja devam etmektedir. ,.,. .. ,. .. .._ >" .._ ~ı okunmasi ile nunun tadıl edıJenşekij ~01?':ı't~~;ndt kka~dı~ıl,,,ıştır. Merhumun cenaze•mac tıp talo•h.,,.; ile y:. 

"~ b r 2 d 1 ~ ~~ ~q"' SON HA RI ~ıtir ~ oral"~ amı1~0 • hazn: buıunmu,ıar ve hocaların.;, knııtı •on va-h· un . aş nci 1 .~şan? $'Bu hazırlıg~ kar0 r teytib~t ;: ~pa:ıi\iye ve. ~ ,.ı- .:a;nıceme Süleyman BERLE zıfel ~!'·~·n• ıfa ",Ylemıılerdır. Tıp talebe&inin •c yetişbı·dir.i doklor-
,fom.:o:-:t~yunuz. soy len~; ve 32 ruretinı d!tyan • - ;ı ~ .... · ~ 1-- '!/,'>~ ;.... Beyı bu huıua hakkm.da MJZDEDİR lan~ 1'0i~ılenncı.._ mernumu~ ,.e•mi bulunuyordu. C•nau meraoimine 

dan 1c:l le a rı , ı. . ..ecek-..0 ~""(/,~ (Devamı S inci sahifede) '-------------.J/ tehir muzilıJHı da •ıtıralc etnııt ve ınerlnımun lotı.r: e bir çok çelenkler lco. 
nulmuıtur. Cenaze Be§il<ta~ta Yahya Efendi d ... gaıu ... d.,,,.edilmlıtır. 

"'""'''"' anşmasr 
gibi bil'•, 
landır. "'> 
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__::...6 ---~-~~\~ıu .~; .'r ·:ıN si NE 
Umumi ziraat kongresinin içtimaı ( Jlilliy~t 
(Baştarah n!rinci sahifede) saiahiyetinizin tet~iki önünc\daki eh.~mmiyet.imiz ~rtıyo~:- ~~- mı~~-~-..--------...,~-~--"'!"~~ ..... .;::.~ 

ı:;ilerini bir kuvvet haline kalbet k_on~uş mes~:elerdır~ Memleke h~n .mubadelesındeki rolumıu: rar, - • _ _ __ 
me"e kuvvetlerden hiç birisini tı.1:11~.zde, .. dahılı old~gu halde buyilr~r ta~~ında cevap -~erebıl- rl 

h •der olmağa bırakmaksızın is- butun dunyanın geçınmekte ~1- mek ıçın mudafaa ve mucadele 
ti ._deli surette kullanmağa im- d?ğ:1 şu buhran zam~nı~~~- çı~t tedbirlerini aramak ~aksadile . 
kan verir. çımız hak~_ınd~, çıftçılıgın~!z burada toplandık. Tedı~e mu~.a ı:c gıt 

F
"lh k"I a Türk .çiftçilig"i hakkında soz soylecek en bu- zenemiz açıktır. Bu açıgın bu- dfn_) 
ı a ı < ' . '' k l"h" l 1 . nen --İİl!ı!!r h klr.ında her birimiz ferdi mü- yu ~a a .ıyet er şu top anma- y~k bir kısmı tıc~ret mu.~azen~ 

ş~edemize müstenit olarak nın sınesınde ~eı:ı ol.mu~ bulu- mızdeki açık .. -
·ı · dii ·· nuyor ıı .~ ı · b;r cok bı gılere ve şun- · · iıi: 

c~ıcr~ sahibiz. Bu bilgile' 1, • 
rimiz, ve clüşüncelerimiz, tel 
halde bulundukça tesir yapm · 
tan, kuvvet hassasını almakt 
mahrumdurlar. Fakat hey'e 
!inde bir araya gelip ve b~ 
s:ince~erimizi karşılaşt 
rl'l hepsi veya bazılar 
ittifakla birleşirsek, Ür.:" ı de 
h! :-Jeşmi~ olduğumuz bu fikirler 
topluluğnn, cemaatin fikri olur 
ki, cemiyetleri idare ed( kuv-
vetler bunlardır. Her ki •e- sı 
alli'ık ettiği mevzu- üze. , 
sir yapar ve onu kendi iı; 
tine doğru çeker, götiiriiı 

lnklllp şehidi l(ubllAy için Bergamada yapılan ın...... ' 

Bug-ün burada Türk çit 
üzerinde bildiklerimizi, diı • 
celerimizi münakaşa eder 
la rın bir kısmı etrafında 
dığunızda onun üzerinde • 
etmiş olduğumuz fikirler ' 
çiftçiliğinin yükselmesi i 
bile olunacak tedbir hakik· 
kı13p edeceklerdir. Bu sı 
bu toplanmamız yalnız 
yatta kalmayacak, filiyat 
lap ederek Türk çiftçiliğ 
smda ve tatbikatında m 
<''!:cektir. nurumda bir nsml geçit 

Beyefendiler, Tür' 
dediğimiz zaman, ' 
ve mahiyetini tem M 
meliyiz. Çünkü, T~..-: 
ni istifade ettirecel Mü 
Türk vatandaşlan1), 
bir kısmının kar ve ıfıadan in 
lan bir tedbir dem llen tecn:. 
Türkiyede oturan v Jriıt 
büyük bir ekseriyetı 
kendisi için hayat ıpc:şı;~-~--, 
birlik işi gücii addetmiştir. Bu
mm için, gerek ferd olarak, ge
rek devlet olarak en büyük gay 
retimizi çiftçiliğimiz etrafında 
toplamalryız. Şüphe yok 
milletlerden hiç biri ter 
çiftd olamaz. Çünk .. 
büyük irfan ve med 
kezlerinin ölkeleri • 
essüsünden vaz gf> 
nun ic;in her mi ' 
da çiftçi ve S<' 
Bundan baş 
lik biribirine 

• 

l!erıama Hallı: Plrlı:uı kongrelerlne alt bir intiba 

~-· 

, 

ve bunlard<etımlzdı lıuııuıl Mrrtıı çofah R Ah B. B · yükse!ıJ>rr• ~-~..ısınden bir iki ta.:.onun ı!~:;ı..:.:ı:::: der:~ı •Y:tıua~a DarDlbedayl ııaloaunda bir resim serıtıl açmıttır. Ahmeı 
t b

"'d' H 
1 

yoruz. 0 res mıerde görUlea kavuklar, "Bir kavuk devrlldl,, plyeılade Dan Çemlıerlltatta bir yaarıa olmutturr. Ger"' yu""n çabuk butınlmı•sada rcım"ımlzd 
a ıı · - . az 111 ve l(emal Beyleri taııvlr etmektedir. ,.. ... T b'· .--...:..-;.-r<>---------------;__ ____ ......::......::==---- lıııll alllıa ile seyreden lıallı:ıa lıalabalırıııı ııııtırııııktedtr n ' ... v,.J:Ç11 .... ya..~- n _ ____________________________________ ....:_ _______ , __ _) 

kette çiftçilik mill. hayat,_ MOBİLYAYA İHTİYACI OLANLARA 
tinin refahı olmasına büyük,.,..lllldlı 
dımcı olur. Diğer taraftan : 
hatırdan çıkarmamalıyız ki, 
let dediğimiz varlıklar, ölk" 
sahip insan birliklerinden 
rettir. Bu birlikler, diri ı•-!g"~~5i> 
leini köylülerden alı~l · 
inhitata yüz tu 
lctler inkiraz 
rama!ta çok yak 
Çiftçilik çok mfü 
mi yeti nisbetin 
hem de camia 
be layık bir 

~~( bu ~-~ J ~ K T l f I l 8 E P i J l N G ~ ~ ~ 
YENi TERTiP BAŞLIYOR 
1. Cİ KEŞİDE 11ŞUBAT1931 

Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 
ikramiyeler ·' "vnca amorti vardır 

3.çük. ıoo,-. .... ..o; .. lı.k büyük 
dir ki, ~u ·n~ivFÇok z · O/l ~. · 
üzerine verdiğıi11 engın Ole. ,... VO' V2 'C",) ,,,.. .... 
tin çok şuurlu , tal d • 't.,. V..,> 

1 fer keseye elverişi! son sistem yata!, 
odaları, salon takımları, s4lamanje, ve yazı· 

.hane tefri~atı, ile her nevi pencere perde
leri rekabet kabul etmez derecede ehven 
olup arıu edenlere tecliyatta teshi!At gös· 
trrilir. 

Fincan ular Yokuşu Ahmet Fevzi 
•\sr! l\ldıilya majta?.ası No. 27. Telefon lstaııhul 1 - . 
Devlet Demiryolları i 

idaresi ilanları 1 

..... mıı .... _ .. mr.ı __ 
3 

10000 M oksijenin kapalı zarfla münakasası 19-1-931 Pa
z~rtesi günü s~~ lSte Ankarada Devlet Demiryollan idare
sınde yapıla<:akbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 
muvakkat tenıinatlannı aynı günde saat 14,30a kadar komis
yon katipliğine vermeleri lazımdır. 

~-lip'er münakasa prtnamelerini 
•. arada ve Haydarpqada idare 

e_debilirler, 
.,,,.,. . . 

beş lira mukabilinde 
veznelerinden tedarik 

en .iti aren 

HAYDEN 
MaOazasının 

Büyük satışları başlıyor. 
Mevsimin en btlyük tenzllilılı <aUşlan llayden mağaz•sında başladı. 

Jliiıün eşyaların Hatları indirilmiştir Bilhassa: Erkek kosıilmlert, paltolar, 
kadınlar için kosılimlilk Tuld kumo,ı.n, boııaniyeler, çarşaflar, yısdık 

yüzleri ve hıvluların kaffesinin liaılarl tenzil olunmu~tur. Rop lmıllne 

ma~suı gayet dayanıklı fanelA kumışlan, kadınlorı mah~us tekmtl yün 
mensucat, erkek ve çocuk çamaşır:annın Hıılan sermayesinden daha •••lı 

indirilmiştir. 

Bu mtısıesnı fırsat dolıyıstle ma~•Hl!lıadı izdiham vıtı olıcılından 
bir ın evvel gelip malların en ly 'en~l lntlb·p ve nıühıy11 eıllnlz. 

HAYDEN· lstıklal caddesi, Istanbul 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 

demiri 
levha · 

8 Kalem taban 
21235 Kilo çinko 

nbul belei 
ilanlan - -

t~tanbul belediyesi! 
lira kıymet takdir o.r. 
hanede Süheyl bey ırJı 

cöplük iskelesinde 3 
numaralı dalyan mah;f 
satılmak için kapalı ~ 

ıaycdeye kon nııı~tur. 
ş~rtname almak için 

· Levazım müdürlüğün 
atları, ı sg liralık 

teminat makbu~ile ş:ı 

teklif mektubunu mülı · 
koyarak ihale günü ola 
çumartesl günü 
kadar cn~üıneni 
meleri. 

• • • 
Eminönü belediye şub 

yetinden : Koskada Cü 
caddesinde 2 No. 
dükkln ankazı hedim 
masrafı alıcıy• alt olm 
pazarlıL surctile sanla 

a . 
nu bir kere~ ep e ını. ~t ..... 

Biletlen·n t l iT ehemmiyeti sa ı masına haş1 
•'.~~:::::;~;:.~~ .ii:::::?~E::E;.:~ r W;~muın Devlet DemıryoHarına te~ınlli tekarrür etmİştir. 

Almak isteyenlerin ih 

19-1-931 tarihinde kapalı zarfla mOnakasası olan 10-1-931 cumarte 

yapılacağı ilan edilen balada'yazılı iki kalem mal- "4at 
14 

de daire endi 
hazır bulunmaları ilin • 

dan dolayı ç · 
bir çok işleri :v.ıo. 
terir. iÇftçili~·····-- · .• i suretl 
teknik vesaiti tamamen almak sao. ..n devrelerinde de ik-
'.azımdır; teknik terakkileri, ge- tısadi müeesseseler, fert ve mil
niş ve umumi surette kabul ve let mikyasında müdafaa ve mü
t.:ıtlı:ka mazhar olmalıdır. cadele tedbirleri alırlar. Bu ted-

1 stihsal, hastalık ve hasarat- birleri en iyi alanlar buhran ve 
la mücadeleyi ilmi bir surette düşme devresinden inki&af ve 
değiştirmeliyiz. Bu meseleler yükselme devresine emniyetle 
ve bunun anında yer alan çift geçerler. Cihan iktısadiyatında
. ilik mahsullerini satış standa- , ki ehemmi yetimiz artıyor mu 
nle, çiftçtçi birliği ''C koopera- azalıyor mu? cihan miibadelesin 
ti ler buna mümasil bir cok rr e- deki rolümüz büyüyo· ılı kü-

Fazla malllmat için istasiyon ve ambarlarımıza mürııcaat 
edilmelidir. • 

11"·• t h 1 Tin • h 1 lı zemeyi Hakimiyeti Milliye gazetesi müddeti mu- * * • 
~aM~~rulih~st~et,,rimem~ aEı ufer.n.ndıılzt. sa. l~alr ına ıOIDİSJODUD~an: ayyenesinde neşretmediği~den şartnamenin müd- İstanbul lıekdiycsind 

.. detlerinde tadilat yapmağa mecburiyet o-örülmüş- edilmekte· olan kana 

tör olarak c_ag· ırılaı1 kıymet'H ıı. ı_nunuunl 9aı çarpmba gilnil 5aıı 6 ı .ı ı ı 1 tür. Bu sebeple münakasanın 31-1-931 tarihine ame :yatı uo a, ... ; 
0 

tisas adamlarımızın ve mahalli rahn .. _ 1 taril yl • l et l 
tongereler akdine, raporlar ih- ye gönderM'~- 1} kalem makin~ tehir edildiği ve tadilatı görmek isteyenlerin Aq; c;· 1 . . e 
zar ve mur as izaınına davet ve riyasetç~ kongı~rfımba gilnu d . I! '"' muame esı ıcra 
olunan ziraat odalarımızın bu vap verilmesi kabul olllH~_üğU kara a Merkez Satın Alma komısyonuna. için müsait şeraiti havidir . 

kongreye karşı gösterdikleri ge tur. oKngre Reisicümhur Ha~ - ı ·lstanbulda Askeri Sanat1ar mekteib müdi;esi: Galatada Unyon Ha!1 
ni alaka, bu te ebbüsün bü ük retlerile Büyük Millet Meclisi ı tetkik "'· ~ ..rıır-


